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Resumo
Membranas auto-sustentáveis compostas por filmes finos com múltiplas camadas SiO2 /
(≈30 nm)/CdSe(≈3,0nm)/SiO2 ≈(18 nm) e SiO2 (≈30 nm)/PbSe(≈3,0nm)/SiO2 (≈18 nm)
foram produzidas por magnetron sputtering e submetidas à irradiação com feixe de elétrons em microscópios de transmissão eletrônica convencionais na faixa de energia de 80 a
300 keV em densidades de corrente de 0,3 a 8,0 A cm-2 . Variações de contraste observadas
em micrografias adquiridas com diferentes doses de elétrons sinalizam uma considerável
redistribuição atômica nos filmes semicondutores, tal redistribuição é restrita às regiões
iluminadas e possui maior dependência em relação à dose do que à densidade de corrente
do feixe. Medidas de difração com área selecionada (Select Area Diffraction - SAD), observações em condição de alta resolução (High Resolution Transmission Microscopy HRTEM) e medidas de dispersão em energia de Raio-X característico (Energy Dispersive
Spectroscopy - EDS) indicam que ambos semicondutores mantém a estrutura cristalina e a
quantidade de átomos de Cd, Se e Pb durante irradiação. As membranas SiO2 /CdSe/SiO2
apresentam uma retração contínua e homogênea das interfaces CdSe/SiO2 ao longo da
superfície irradiada, a nucleação e crescimento de regiões com apenas SiO2 dá origem
a uma rede percolada de CdSe que é desmembradas em nanofios nodulares e nanopartículas isoladas. Os filmes de PbSe não apresentam um processo homogêneo e contínuo
durante irradiação. Inicialmente, as interfaces PbSe/SiO2 apresentam perda das arestas
de alto ângulo. Neste caso, as modificações microestruturais são mais intensas após uma
dose limite e em regiões específicas, próximas a buracos de SiO2 previamente existentes
na amostra como depositada. Medidas SAD, micrografias em condição de campo escuro
e análises de imagem HRTEM mostram que a irradiação no PbSe causa separação de
fases, identificada por distribuições de nanopartículas de Pb interfaceadas com uma rede
planar percolada de PbSe. A conservação de matéria nos sistemas permitiu determinar
os fluxos atômicos durante irradiação, o que foi realizado pelo tratamento numérico das
micrografias adquiridas em diferentes doses. A investigação do aquecimento da amostra
iii
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e do comportamento dos sistemas quando irradiados em diferentes energias e densidades
de corrente sugerem que os deslocamentos atômicos podem ser correlacionados com as
probabilidades de interação entre elétrons e átomos alvo. Isto permitiu a comparação entre
fluxos atômicos experimentais, obtidos pelo tratamento numérico das micrografias TEM,
com fluxos atômicos deduzidos em função das seções de choque para deslocamentos atômicos diretos, induzidos por colisões elásticas entre elétrons e átomos alvo, e deslocamentos indiretos, causados por radiólise. Os fluxos teóricos consideram variações nas taxas
de deslocamento dos átomos de Cd, Se e Pb ao longo da interface semicondutor/SiO2 ,
tais variações são entendidas como consequência de mudanças na energia de coesão das
interfaces, que foram calculadas em função da curvatura e energia de superfície através
do modelo de gota líquida (Líquid Drop Model - LDM). Comparações entre os fluxos
atômicos inferidos das micrografias com os fluxos teóricos, obtidos das seções de choque
para espalhamento elástico e inelástico de elétrons, permitiram estimar as energias de deslocamento dos átomos na interfaces e elaborar possíveis mecanismos para as mudanças
microestruturais durante a irradiação. Os valores calculados de energia de deslocamento
são inferiores às energias necessárias para deslocar átomos na superfície ou no interior da
rede cristalina, mas podem ser aproximados às energias de migração atômica em interfaces. Os resultados mostram que os mecanismos de deslocamento atômico nos filmes finos
de CdSe e PbSe não são os mesmos. As mudanças microestruturais observadas nos filmes finos de CdSe não podem ser explicadas apenas em termos de colisões balísticas dos
elétrons, mas poderiam ocorrer por deslocamentos radiolíticos, principalmente se houverem estados de interface e meia banda que permitam excitações com energias transferidas
menores que a largura de banda do CdSe. Já os resultados das irradiações no PbSe podem
ser explicados como decorrentes de deslocamentos diretos, causados pela colisão balística
dos elétrons nos átomos de Pb e Se pouco coesos nos planos PbSe{111}. Contudo, este
estudo não permite excluir um possível processo de múltiplas ionizações como causa dos
fluxos atômicos durante irradiação de ambas membranas.

Palavras-chave: irradiação com feixe elétrons, CdSe, PbSe, SiO2 , filmes finos, radiólise,
deslocamentos balísticos, múltiplas ionizações.

Abstract
Modification of CdSe and PbSe thin films
by Electron Beam Irradiation

Self-standing membranes compounded for multilayers SiO2 /(≈30 nm)/CdSe (≈3.0nm)
/SiO2 ≈(18 nm) and SiO2 (≈30 nm)/PbSe(≈3.0nm)/SiO2 (≈18 nm) were irradiated in conventional Transmission Electron Microscopes (TEM) at energy range of 80 - 300 keV, current densities 0.3 - 8.0 A cm-2 . The image contrasts of the micrographs acquired at different electron doses show an intense atomic redistribution in the semiconductor films. The
effects of irradiation are restricted on the irradiated regions and show a dose dependence
instead electric current dependence. Select Area Diffraction (SAD), Energy Dispersive
Spectroscopy (EDS) measurements and High Resolution Electron Transmission Microscopy (HRTEM) micrographs show that the both semiconductors mantained the crystal
structure and quantity of Cd, Se and Pb atoms after irradiation. The SiO2 /CdSe/SiO2
membranes have a homogeneously and continuous retraction of the CdSe/SiO2 interfaces along the irradiated regions. The SiO2 holes grow to produce a percolated planar
network of CdSe. In larger doses this network is disrupted, producing nodular nanowires
and isolated nanoparticles. Otherwise, the PbSe thin films did not show a homogeneous
and continuous process. In the first minutes of irradiation, the SiO2 holes lost the edges of high angles, the retraction of the interfaces PbSe/SiO2 occurs only at a specific
electron dose, after which there are growth and nucleation of new holes around the previous ones. SAD measurements, dark field micrographs and HRTEM images attest phase
separation during electron beam irradiation of the PbSe, the results show isolated Pb nanoparticles connected to a planar percolated network of PbSe. The matter conservation
at the systems allowed the calculation of an atomic flux during the irradiation, what was
made by the numerical treatment of the micrographs acquired at different electron doses.
v
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The investigation of the sample heating and the behavior of the systems when irradiated
at different energies and current densities suggest that the atomic displacements can be
correlated with the probabilities of electron-atom interactions. This allowed the comparison between the inferred atomic fluxes with atomic fluxes deduced by the cross sections
for the ballistic displacement induced by elastic collision of the electrons and the atomic
fluxes deduced by the inelastic cross sections, which show the probability of the indirect
displacements induced by radiolysis. These fluxes consider changes in the displacement
rates of the Cd, Se, and Pb atoms along the semiconductor/SiO2 due to changes in the
cohesion energy at the interfaces, what was calculated in function of the curvature and
surface energy using the Líquid Drop Model - LDM. The comparison between the atomic
fluxes inferred by the TEM micrographs with the theoretical fluxes obtained by the elastic
and inelastic scaterring cross sections allowed extimations of the displacement energies
of the Cd, Se e Pb atoms at the interfaces, what was used to argue some possibles mechanisms for the microstructural changes during the irradiation. The calculated displacement
energies are lower than the bulk or surface displacement energies, but can be approximated with the migration energies for the atomic diffusion at the interfaces. The results
suggest that the mechanisms of atomic displacement can not be the same for the thin films
of CdSe and PbSe. The microstructural changes observed in the CdSe thin films can not
be explained only in terms of ballistic displacements, but can be explained by indirect
displacements induced by the radiolysis, especially if there are intermediate and middle
band states that allow excitations with energies below the CdSe band-gap. In other way,
the results of the PbSe can be explained by direct displacements caused by the ballistic
collision of the electrons at the Pb and Se atoms placed in the unstable PbSe{111} planes.
However, this study can not rule out the possibility of a multiple ionization process as the
cause of the atomic fluxes in both membranes.

Keywords: electron-beam irradiation, CdSe,CdSe, PbSe, SiO2 , thin films, radiolysis, ballistic displacement, multiple ionization.
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(a) Representação do espalhamento de um elétron como partícula, onde a
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6.10 Análise de texturização do PbSe como depositado. (a) SAD obtida com
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recíproca dos planos PbSe{002}. (c) Octaedro truncado com as direções
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6.21 (a) Representação esquemática de um buraco de SiO2 em relação à área
projetada do CdSe. Existem dois componentes de fluxo atômico no perímetro pi de um buraco, um fluxo paralelo à superfície da amostra, JP , e
um fluxo normal à superfície da amostra, JN . (b) Representação do fluxo
JN em uma micrografia HRTEM obtida de uma amostra CS. A condição
de conservação de matéria e ausência de volume livre exige um fluxo de
Si e O em direção contrária à JN . (c) Micrografia PV com distribuição de
buracos de SiO2 após irradiação com E = 200 keV, φ ≈ 350 C cm-2 , o
detalhe é apresentado com maior magnificação em (d), onde estão delimitados os perímetros de cada buraco, a seta apresenta uma região entre dois
buracos adjacentes que sofre estricção, dando origem a um único buraco,
que é apresentado na micrografia em (e). Quando buracos adjacentes entram em contato há aumento da distância entre as bordas devido a ambos
fluxos, fluxo paralelo normal à superfície JN e fluxo paralelo à superfície
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6.24 (a) Área projetada do filme de CdSe, Af ilme (φ), em uma superfície total de 370576 nm2 em função da dose de elétrons φ durante as irradiações com energias E =200 e 80 keV. (b) Perímetro das interfaces entre
o filme de CdSe e os buracos de SiO2 . Os pontos (a)-(h) correspondem
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representam funções de adequação, calculadas com os valores obtidos
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6.34 Ajuste dos valores de Ed∞ , γ e ζ para as irradiações nas amostras depositadas com PbSe. (a) Comparação entre os fluxos atômicos experimentais
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Resultado da simulação por diferenças finitas da difusão térmica do Ar
durante irradiação. (a) Perfil concentração profundidade experimental CRBS
das funções de ajuste do Ar reminiscente da deposição SiO2 /CdSe/SiO2
supondo aquecimento a T= 236 o C até 3000 s. (b) Variação do perfil de
concentração do Ar reminiscente da deposição SiO2 /PbSe/SiO2 supondo
aquecimento a T= 250 o C até 3000 s. (c) Fluxos de Ar para fora da amostra, JA fluxo na superfície superior, com direção contrária ao feixe, JB
fluxo na superfície inferior, com mesma direção do feixe de elétrons. (d)
Variação da dose retida de Ar em função do tempo, as temperaturas foram
escolhidas de modo que a porcentagem final de Ar fosse equivalente aos
resultados das medidas de EDS após irradiação, que mostram retenção de
20 % para a amostra depositada com CdSe e 40 % para o PbSe. . . . . . .
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Resultado da simulação por diferenças finitas da difusão balística do Ar
durante irradiação com E = 200 keV, j = 2,0 A cm-2 durante 3000 s. (a)
Perfil concentração profundidade experimental ΦRBS da amostra como
depositada com CdSe e variação das funções de ajuste durante irradiação
com energia de deslocamento Ed = 1,24 eV. (b) Variação da dose retida
de Ar em função do tempo na irradiação com Ed = 1,24 eV. (b) Perfil
concentração profundidade experimental ΦRBS da amostra como depositada com CdSe e variação das funções de ajuste durante irradiação com
energia de deslocamento Ed = 0,34 eV. (b) Variação da dose retida de Ar
em função do tempo na irradiação com Ed = 0,34 eV. . . . . . . . . . . . 100

7.3

(a) Representação da densidade de estados em um semicondutor com alto
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Capítulo 1

Introdução
As interações de partículas energéticas como elétrons, nêutrons, prótons e íons com
sólidos causam deslocamentos atômicos, excitações eletrônicas, ionizações e aquecimento.
Tais eventos podem produzir modificações microestruturais de diversas naturezas, como
geração de vacâncias e átomos intersticiais, defeitos estendidos como discordâncias e falhas de empilhamento, reações químicas, separação de fases, perda de massa, entre outros
[1–4]. Os efeitos causados pela irradiação em materiais dependem da energia do feixe,
fluência, carga, massa da partícula incidente, massa dos átomos alvo e das propriedades
físico-químicas do material irradiado. A investigação dos mecanismos envolvidos na modificação de materiais pela interações entre partículas energéticas e matéria tem considerável importância cientifica e tecnológica. Citamos como exemplo o setor de energia nuclear
[1, 2], tecnologia aeroespacial, microeletrônica [3, 5–7], análise clinica e em tratamentos
médicos [8, 9]. A irradiação com feixe de elétrons, em particular, tem sido utilizada na
esterilização de alimentos e equipamento hospitalares [10], na indústria de processamento
de materiais poliméricos, indústria metalúrgica, em tratamento de poluentes [11, 12] e na
indústria microeletrônica [6, 7].
Em Microscopia Eletrônica de Transmissão (Transmission Electron Microscopy - TEM),
os efeitos da irradiação com feixe de elétrons são tradicionalmente considerados como danos a serem evitados [13–22]. Contudo, observações da modificação de materiais durante
analises TEM abriram o horizonte para o uso da irradiação com feixe de elétrons como
técnica de síntese e modificação de nanoestruturas, muitas delas com potencial aplicação
tecnológica [23]. O uso da irradiação com elétrons possui certas vantagens em nanotecnologia, principalmente devido a possibilidade de irradiação em regiões sub-nanométricas e
pela rapidez no controle da posição, focalização, energia e corrente do feixe de elétrons;
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fatores que têm incentivado pesquisas sobre os limites de resolução, além do projeto e
desenvolvimentos de sistemas de escrita direta com feixe de elétrons [24–28]. Diferentes tipos de materiais e nanoestruturas respondem de forma variada quando irradiados
com elétrons, sendo que muitas vezes não é possível definir uma causa ou mecanismo
comum para as modificações observadas. O advento de microscópios de transmissão cada
vez mais avançados torna o uso das técnicas de microscopia eletrônica um modo privilegiado para observação da dinâmica dos materiais nanoestruturados quando irradiados, o
que permite estudos in situ dos danos causados em diferentes condições, como diferentes
temperaturas e atmosferas, por exemplo.
A seção de choque de interação entre elétrons energéticos e átomos isolados é conhecida e pode ser utilizada para quantificar as taxas de deslocamento atômicos durante
um experimento de irradiação. A taxa de deslocamentos atômicos permite identificar a
cinética dos eventos que causam as modificações nos materiais irradiados e assim determinar estratégias de controle dos mecanismos atômicos envolvidos na modificação do
material durante irradiação. Os processos físicos decorrentes das interações entre elétrons
energéticos e matéria podem ser caracterizados como eventos primários e secundários. Os
eventos primários são: (1) excitação do núcleo ou elétrons de um átomo individual, ou excitações coletivas do sistema de cargas em grupo de átomos, que podem gerar flutuações
de densidade de carga na forma de plásmons; (2) ionização; (3) deslocamentos atômicos
na forma de excitações coletivas (fônons), ou deslocamentos de átomos individuais formando defeitos pontuais. Os eventos secundários são; (4) emissão de elétrons; (5) emissão
de Raio-X (de freamento e característico); (6) emissão de luz; (7) aumento de temperatura;
(8) carregamento eletrostático; (9) rompimento de ligações químicas; (10) reticulação em
materiais orgânicos; (11) perda de massa e (12) contaminação pela deposição de hidrocarbonetos [29]. As probabilidades de ocorrência destes eventos são determinadas segundo
o modo de espalhamento do elétron. O espalhamento é denominado elástico quando o
elétron incidente interage com o campo elétrico dos núcleos atômicos do material alvo.
Neste caso existe conservação de energia e momento entre projétil e alvo, o que determina
deslocamentos atômicos com característica balística, onde o momento transferido ao alvo
possui direção angular bem definida. Devido às diferenças de massa entre elétron e núcleo alvo, a energia máxima transferida em um espalhamento elástico, T̂ , é muito menor
que a energia de aceleração do elétron. Além disso, a probabilidade do elétron transferir
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maiores energias é pequena, pois correspondem às colisões com pequeno parâmetro de
impacto. Porém, a probabilidade de transferência de energia aumenta exponencialmente
para menores energias transferidas. A energia mínima necessária para deslocar um átomo
de sua posição de equilíbrio na estrutura do material é denominada de energia de deslocamento, Ed . Assim, átomos com valores de Ed menores que T̂ podem sofrer altas taxas de
deslocamento atômico durante irradiação. As interações elásticas são responsáveis pelos
eventos 1, 3, 8 e 9 antes mencionados. O espalhamento é dito inelástico quando o elétron
incidente interage com o campo coulombiano dos elétrons do material alvo [13, 14, 30].
O limite de energia transferida nos deslocamentos inelásticos é a energia de aceleração
do elétron. Normalmente as probabilidades de espalhamento (com exceção da geração de
plásmons) são menores em relação às interações elásticas, mas podem aumentar substancialmente em menores energias de feixe. Certos eventos inelásticos são discretos, possuem altas probabilidades e energias transferidas muito maiores que T̂ , como a excitação
de elétrons das camadas internas K, L e M, por exemplo. Tais excitações podem sofrer
relaxação em deslocamentos atômicos indiretos, causando modificações consideráveis no
material alvo. Os danos causados pelas interações inelásticas geralmente são mais significativos do que os causados por deslocamentos balísticos em TEM. Com exceção da
excitação do núcleo, os espalhamentos inelásticos causam todos os eventos primários e
secundários antes mencionados.
Do ponto de vista das técnicas de análise em microscopia eletrônica, os espalhamentos elásticos são responsáveis pela geração dos padrões de difração de área selecionada
(SAD), contrastes de fase em microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução
(HRTEM), contraste Z e de massa-espessura [18]. Em microscopia eletrônica de varredura (SEM), os espalhamentos elásticos determinam os contrastes gerados por elétrons
retro-espalhados [14]. Já os espalhamentos inelásticos permitem as técnicas de microscopia eletrônica analítica, como dispersão de energia de Raio-X característico (EDS) e
espectroscopia por perda de energia de elétrons (EELS), catodoluminescência e imageamento por elétrons secundários em SEM [18, 30]. Quando consideramos a modificação
do material durante irradiação, observamos que estes dois tipos de espalhamentos geram
diferentes mecanismos de danos. Interações elásticas produzem deslocamentos atômicos
devido à transferência direta da energia do elétron para o átomo alvo, que é deslocado balisticamente. Existirá alguma probabilidade de deslocamento balístico quando a energia
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transferida pelo elétron, T , for maior que a energia de deslocamento do átomo alvo Ed .
A energia de deslocamento é uma propriedade do material, depende da barreira de energia potencial do átomo e da deformação elástica local. Os deslocamentos balísticos geram
pares intersticial-vacância (pares Frenkel), perda de massa por pulverização na superfície,
deslocamentos atômicos diretos em regiões com alto grau de defeitos e possível aumento
da difusão térmica durante irradiação [1]. Os espalhamentos inelásticos afetam principalmente a estrutura química do material, produzem aquecimento e dano estrutural se houver
algum mecanismo de conversão de energia em momento ao núcleo (radiólise); também
causam ionizações, reações químicas, contaminações por deposição de hidrocarbonetos
e carregamento elétrico. A maioria dos danos causados pelos espalhamentos inelásticos
precisam do fornecimento de alguma energia de ativação para ocorrerem, logo, são mais
dependentes da temperatura do alvo [13–17, 19].
Com exceção do aquecimento da amostra, os danos causados por elétrons são altamente localizados. Diferentemente de íons, que produzem cascatas de colisão com mais
de um deslocamento por partícula, a irradiação com elétrons pode causas apenas um deslocamento por interação [1]. Para elétrons acelerados a energias de 80 a 300 keV (típicas
em microscópios eletrônicos de transmissão), o livre caminho médio por espalhamento é
geralmente maior do que 100 nm, amostras finas apresentarão apenas um espalhamento
por elétron, mas as altas densidades de correntes possíveis de obter pela convergência
do feixe podem tornar as taxas de danos consideráveis, mesmo com uma baixa densidade de energia depositada. O conhecimento do tipo de espalhamento que predomina nas
modificações microestruturais durante irradiação com elétrons é de importância prática,
pois permite tanto evitar, como induzir modificações no material do alvo. Por exemplo,
se houver predomínio de radiólise ou ionizações, a mudança da temperatura do alvo pode
ser a estratégia mais viável de controle. Se o material sofre modificações por deslocamentos balísticos, a mudança da energia do feixe pode modular o deslocamento dos átomos
devido à mudança das probabilidades de transferência de energias maiores do que às barreiras de potencial para deslocamento atômico no material. Já, se o dano for causado por
carregamento elétrico e/ou aquecimento, a redução da corrente do feixe poderá ser a melhor estratégia a ser adotada [17]. Estes métodos têm sido utilizados a um bom tempo
no sentido de permitir análises TEM de materiais sensitivos à irradiação, como materiais
biológicos e compostos orgânicos.
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Nanoestruturas de CdSe e PbSe têm sido extensivamente estudadas por apresentarem
geração de múltiplos portadores de cargas (Carrier Multiplication-CM) [31–33], o que
potencialmente habilita o uso destes semicondutores para a produção de sistemas optoeletrônicos com alta eficiência, visto que na CM, um único fóton com energia superior
à largura de banda do semicondutor poderá produzir mais que um portador de carga. O
principal problema envolvido na exploração tecnológica da CM está associado ao pequeno tempo de vida dos múltiplos portadores, que normalmente recombinam-se antes
de poder gerar fotocorrente. A extração dos portadores em CM está associada a mobilidade dos pares elétron-lacuna e a grande maioria dos sistemas que exploram a CM são
compostos por nanopartículas coloidais, onde a presença de moléculas ligantes diminui
substancialmente a mobilidade elétrica no sistema. Espera-se que a aplicação da CM será
viável em sistemas do estado sólido, sendo que algum avanço foi obtido em filmes finos
com nanopartículas de PbSe [34]. A irradiação dos filmes finos de CdSe e PbSe produz
redes semicondutoras percoladas e nanoestruturas isoladas que podem ser integradas em
dispositivos fotocondutores do estado sólido tendo em vista o estudo e quem sabe aplicação tecnológica da CM.
Este trabalho apresenta uma investigação quantitativa dos efeitos da irradiação com
feixe de elétrons em membranas auto-sustentáveis compostas por camadas de SiO2 /CdSe/
SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2 depositados por pulverização catódica. Observamos que estas
hétero-estruturas apresentam modificações microestruturais significativas quando irradiadas com feixe de elétrons em TEM nas energias de 80 a 300 keV. Quando irradiados,
os filmes finos de CdSe e PbSe evoluem para redes percoladas, nanofios e nanopartículas
isoladas, além de poder apresentar separação de fases em maiores doses. As energias de
feixe utilizadas nas irradiações possuem baixas probabilidades de deslocamento se considerarmos as barreiras de potências para mover os átomos na estrutura cristalina do CdSe
e PbSe, fato que levou à investigação de quais são as causas dos deslocamentos atômicos
que alteram tão significativamente a microestrutura destes materiais.
CdSe e PbSe têm estruturas cristalinas, largura de banda e carácter iônico marcadamente distintos, tais propriedades influenciam os mecanismos de deslocamento atômico
durante irradiação com elétrons. Os efeitos da irradiação no CdSe e PbSe possuem similaridades, mas também diferenças marcantes. O CdSe apresenta um processo de aglomeração caracterizado pela retração das interfaces CdSe/SiO2 de forma homogênea e em
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baixas doses irradiadas, já o PbSe apresenta uma evolução microestrutural mais lenta e
heterogênea, em maiores doses há formação de nanopartículas de Pb interfaceadas ao
PbSe. De um modo geral as mudanças ocorrem apenas nas regiões iluminadas pelo feixe
e são mais influenciadas pela dose irradiada do que pela corrente, de modo que as modificações observadas durante irradiação podem ser antes dependentes da taxa de interação
entre elétrons e átomos alvo do que da temperatura.
Os deslocamentos atômicos responsáveis pelas mudanças microestruturais só poderão
ocorrer se a energia transferida pelo elétron for maior que a barreira de potencial dos átomos nos filmes finos no ambiente de irradiação, sendo que a taxa de transferência destas
energias pode ser determinada pelas seções de choque de deslocamento elástico e inelástico. Neste trabalho, a metodologia utilizada para a análise quantitativa dos efeitos da
irradiação foi realizada com base nas mudanças de morfologia dos filmes e em modelos
de fluxo atômico deduzidos em função das probabilidades de espalhamento elástico e inelástico. As variações microestruturais durante irradiação foram quantificadas em termos
de fluxos atômicos do Cd, Se e Pb nas interfaces semicondutor/SiO2 , o que foi possível
através do tratamento numérico das imagens adquiridas nas diferentes doses irradiadas.
Estes fluxos foram comparados com fluxos atômicos teóricos, deduzidos em função das
taxas de deslocamento atômico causados por interações elásticas e inelásticas separadamente, ou seja, são funções das seções de choque de espalhamentos elásticos e radiólise.
Os fluxos atômicos teóricos consideram as probabilidades de deslocamento atômico como
função da energia de coesão nas interfaces durante irradiação, os deslocamentos atômicos terão alguma direcionalidade, no sentido de gerarem um fluxo atômico, se houverem
variações na energia de coesão ao longo das interfaces. Conforme a teoria LDM, interfaces de maior curvatura apresentam átomos menos coesos em relação às interfaces planas,
fato que aumenta a probabilidade de deslocamento atômicos nas bordas dos filmes. Tal
mecanismo é entendido como uma das principais causas das mudanças microestruturais
observadas durante irradiação dos filmes finos de CdSe e PbSe.
Os métodos aplicados neste estudo permitiram quantificar numericamente as transformações microestruturais durante irradiação e representar graficamente características não
observadas diretamente nas micrografias TEM. Um estudo específico avaliou o aquecimento da amostra durante irradiação. A comparação entre os fluxos atômicos inferidos
das micrografias com os fluxos atômicos deduzidos com base nas seções de choque de
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espalhamento elástico e inelástico de elétrons permitiram o cálculo das energias de deslocamento de cada semicondutor, de modo a determinar possíveis mecanismos de deslocamento atômico durante irradiação.

1.1

Objetivos

• Quantificar of efeitos da irradiação por feixe de elétrons em filmes finos semicondutores de CdSe e PbSe depositados entre camadas de SiO2 .
• Identificar possíveis mecanismos de fluxo atômico durante a irradiação dos filmes
finos.
• Avaliar os efeitos do aquecimento da amostra durante irradiação.
• Estimar o tipo de interação elétron matéria que prepondera como causa das mudanças microestruturais dos filmes finos durante irradiação, se são deslocamentos
atômicos causados por interações elásticas ou inelásticas entre elétron e átomos
alvo.

1.2

Contribuições

As principais contribuições deste trabalho são as seguintes:
• Método para produção de nanoestruturas planares de CdSe e PbSe com irradiação
por feixe de elétrons.
• Metodologia para modelagem matemática de processos de aglomeração de filmes
finos.
• Metodologia para determinação da temperatura da amostra durante irradiação.
• Identificação de mecanismos de fluxo atômico durante a irradiação de filmes finos
de CdSe e PbSe.

1.3

Organização do Trabalho

No Capítulo 2 consta uma revisão bibliográfica com diversos estudos sobre irradiação em materiais orgânicos, metálicos, óxidos e semicondutores, além de alguns efeitos
observados durante irradiação de nanoestruturas. No capítulo 3 são apresentados os tipos de danos causados pela irradiação com feixe de elétrons relacionando-os aos dois
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tipos de interação entre elétrons energéticos com átomos: interações elásticas e inelásticas. Como um dos objetivos é quantificar os efeitos da irradiação, foi dada ênfase para as
expressões matemáticas que servirão de subsídio para a modelagem matemática do fenômeno. O Capitulo 4 discute brevemente os processos de aglomeração térmica de filmes
finos, evolução microestrutural, fluxos atômicos e respectivos potenciais. No Capitulo
5 são apresentados os métodos experimentais utilizados para execução das irradiações.
No Capitulo 6 são apresentados os resultados das irradiações dos filmes finos de CdSe
e PbSe. Além disso, são detalhados os métodos de tratamento de imagem e as deduções
das equações utilizadas para investigação do processo de aglomeração. Os resultados são
discutidos no Capítulo 7, onde os efeitos do aquecimento são investigados e mecanismos
de fluxo atômico induzido pela irradiação são sugeridos. A tese é concluída no Capítulo
8, onde também são apresentadas sugestões de trabalhos futuros relacionados ao presente
estudo.

Capítulo 2

Estudos Relacionados à Irradiação com Feixe de
Elétrons
Os trabalhos relacionados aos efeitos da irradiação por feixe de elétrons abrangem
todas espécies de materiais que possam ser investigados em TEM. A disseminação de
microscópios de transmissão eletrônica cada vez mais avançados, equipados com porta
amostras que permitem experimentos in-situ e com controle ambiental têm permitido instigações cada vez mais detalhadas neste sentido. Não só os efeitos da irradiação são estudados, mas também em alguns casos os danos causados pela irradiação são utilizados para
determinar propriedades do materiais, como a energia de deslocamento, por exemplo.
Materiais biológicos são os mais susceptíveis a sofrerem danos por irradiação com
elétrons, pois em baixas energias sofrem reações químicas devido à ionização e radiólise
da água, já em maiores energias sofrem degradação intensa por deslocamentos balísticos
[20, 29]. Materiais orgânicos apresentam menor dano em relação aos biológicos, mas por
serem isolantes, e por possuírem ligações químicas de diferentes naturezas, são modificados nas formas mais variadas. Podemos citar os efeitos da irradiação no polimetilmetacrilato (PMMA), por exemplo. O PMMA é mais sensitivo ao rompimento de ligações do que
à reticulação, o que abriu um vasto campo de aplicação nas técnicas de litografia por feixe
de elétrons. Outros polímeros, como o poliestireno, por exemplo, apresentam comportamento oposto, quando irradiados sofrem reticulação, isto é, formação de ligações laterais
entre as cadeias poliméricas [29], o que é utilizado para aumento da resistência mecânica
de revestimentos e estruturas. Metais apresentam danos quase que exclusivamente por interações elásticas, que normalmente produzem defeitos pontuais, como pares vacância átomo intersticial (pares Frenkel).

9

2.0

ESTUDOS RELACIONADOS À IRRADIAÇÃO COM FEIXE DE ELÉTRONS

10

Materiais metálicos são menos susceptíveis aos danos inelásticos porque os elétrons
exitados decaem rapidamente em modos deslocalizados na banda de condução [14]. As
energias necessárias para deslocamento atômico balístico em metais estão na ordem de
20-40 eV, valores geralmente maiores que a energia máxima possível de ser transmitida
nas faixas de energia utilizadas em microscópios convencionais. Logo, metais apresentam
dano em maiores energias de feixe, tipicamente acima de 500 kV e principalmente em altas temperaturas. Os danos comumente observados em materiais metálicos são formação
de discordâncias, desordem, segregação de fases, nucleação e crescimento de precipitados
(coarsenig) e deslocamentos em interfaces [4, 14, 35–37]. Algumas referências reportam
precipitações em metais e vidros metálicos quando irradiados com 200 keV, sejam aquecidos ou em temperatura ambiente [38, 39]. A referência [40] apresenta um exemplo que
ilustra o quanto os efeitos da irradiação com feixe de elétrons ainda são pouco entendidos,
neste trabalho foram observadas precipitações em superfícies de ligas de zircônio durante
irradiação com elétrons em energias de apenas 30 keV, valor muito abaixo do limite para
deslocamento no cristal massivo (433 keV) ou para pulverização na superfície (210 keV).
Entre os inorgânicos, sais iônicos e óxidos são as categorias mais sensitivas à irradiação por feixe de elétrons, pois sofrem deslocamentos atômicos tanto por espalhamentos
elásticos, quanto inelásticos. Óxidos metálicos [41–46] e intermetálicos [47–50] são mais
susceptíveis aos deslocamentos balísticos, sendo que as irradiações nas energias típicas
em microscópios TEM normalmente causam efeitos de superfície, redução para alguma
fase de monóxido e formação de nanopartículas metálicas devido a pulverização do oxigênio, com consequente mudança das concentrações do metal no composto [42–44]. As
modificações causadas pela irradiação em alguns óxidos metálicos também podem ser
atribuídas à radiólise [46].
Os danos causados durante irradiação passam a ser mais influenciados por interações
inelásticas em isolantes com maior carácter iônico [14, 17, 51]. Zeólitas apresentam dano
por radiólise em baixas energias e por deslocamentos balísticos em maiores energias de
feixe [52], sendo que silicatos e sais iônicos, destacando os haletos alcalinos, apresentam
altas taxas de dano por radiólise [14, 21, 22, 53, 54]. Vidros de borossilicato apresentam fluidização quando irradiados a 300 keV [55], o SiO2 termicamente crescido apresenta deslocamentos atômicos por radiólise e formação de nanoestruturas de Si devido
à pulverização do oxigênio, o que pode ocorrer com energias de feixe de 30 e 100 keV
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[51, 56, 57]. Semicondutores apresentam dano intermediário em TEM [14]. Irradiações
no Si com elétrons acelerados a 200 kV mostram que a presença de nitrogênio pode baixar
consideravelmente a barreira de energia para deslocamento [58].
Compostos semicondutores podem sofrer diferentes taxas de deslocamento para cada
tipo de íon e efeitos de direcionalidade [59]. Irradiações de compostos da família II-VI
sofrem danos quando irradiados com elétrons acelerados a 100 kV, que é um valor muito
abaixo do limite de deslocamento para estes semicondutores [60]; neste caso os danos
são causados por interações inelásticas que provocam múltiplas ionizações e geração de
cátions com alta mobilidade. Superfícies de semicondutores III-V são ainda mais sensitivas à irradiação com elétrons, sistemas InPO4 /InP(100) apresentam quebra de ligações
em energias de feixe de apenas 5,0 keV [61]!
Os exemplos antes citados consideram os efeitos da irradiação com feixe de elétrons
em materiais massivos. Experimentos recentes mostram que materiais nanoestruturados
são mais sensitivos à irradiação. Diversas referências investigaram os efeitos da irradiação
em nano-sistemas baseados em carbono, principalmente devido às potenciais aplicações
de fulerenos, nanotubos de carbono e grafeno. Outra vantagem no estudo destes sistemas
é alta sensitividade aos elétrons energéticos e a capacidade de reconstrução do material
durante irradiação [23]. Os deslocamentos atômicos em nano-sistemas a base de carbono
geralmente são balísticos, pois o baixo número atômico e massa dos átomos de carbono
permitem transferir energias suficientes para o deslocamento atômico em redes grafíticas nas faixas de energias utilizadas em TEM. Contudo, tais sistemas também podem
apresentar reações químicas e radiólise quando irradiados em baixas energias e com altas
densidades de corrente, principalmente na presença de alguma impureza orgânica. O interessante é que em fulerenos, nanotubos e grafenos os efeitos resultantes de espalhamentos
inelásticos e elásticos são facilmente separados com a variação da energia do feixe, a simplicidade das redes e o alto grau de ordenamento atômico de nanotubos de uma parede
e grafeno de uma camada permitem determinar com boa exatidão as barreiras de energia
necessárias para deslocar átomos durante irradiação [62, 63]. Feixes de elétrons causam
defeitos e reconstrução das redes de carbono, especificamente em nanotubos de carbono,
pode fazer cortes, perfurações, curvaturas, conexões entre tubos [62, 64], além de efeitos
mais exóticos, como estimular o movimento de fulerenos dentro dos nanotubos [65]. Irradiações com elétrons a 200 e 300 keV operam o corte e escrita por reconstrução da rede
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do grafeno com resolução nanométrica [66, 67]. Já em energias menores que o limite de
deslocamento do carbono (≈ 80 keV), produzem desordem e amorfização da rede devido
ionizações e radiólise [68].
Ainda no escopo das nanoestruturas a base de carbono, a referência [69] sinaliza a
principal causa da maior sensitividade de materiais nanoestruturados em frente à irradiação. Neste estudo, dois tipos de bordas de grafeno são irradiadas com elétrons acelerados
a 80 kV, uma borda cortada, com átomos de carbono insaturados, e outra borda com o grafeno dobrado, onde os átomos de carbono estão ligados (saturados), de modo semelhante a
parede de um nanotubo de carbono. A referência mostra que a irradiação da borda cortada,
com carbono insaturado, apresenta altas taxas de modificação estrutural durante irradiação, enquanto que a borda dobrada mantêm-se praticamente estável mesmo em altas doses
irradiadas. Estes resultados são uma evidência clara que o estado de ligação do átomo alvo
afeta as taxas de deslocamento durante irradiação. Os átomos na borda cortada possuem
menos ligações químicas do que os átomos na borda dobrada, logo são mais susceptíveis
a sofrerem deslocamento quando irradiados. O mesmo principio vale para nanoestruturas em geral, que possuem grande parte dos átomos em superfícies e interfaces onde o
estado de ligação química é menos coeso. Membranas de nitreto de boro possuem estrutura planar semelhantes ao grafeno e durante irradiação com feixe de elétrons apresentam
maiores taxas de pulverização em defeitos, onde os átomos possuem menor número de
ligações químicas. Por se tratar de um composto, o nitreto de boro apresenta pulverização
seletiva, ou seja, um tipo de átomo é mais susceptível a ser deslocado do que outro [70].
Em [71] é apresentada uma análise quantitativa da geração de vacâncias em irradiações
de calcogenetos de metais de transição bidimensionais pela correlação da taxa de danos
com as seções de choque para deslocamento balístico; neste estudo ainda são calculadas
as energias de ativação para adição de diversos átomos nos sítios vacantes, mostrando que
é possível usar a irradiação como ferramenta de dopagem. O estado das ligações químicas
nas interfaces CdSe/SiO2 e PbSe/SiO2 , bem como as diferenças entre número atômico e
massa entre cada elemento dos compostos serão argumentos importantes na explicação
dos resultados apresentados neste trabalho.
Deslocamentos atômicos de natureza difusiva [72, 73] poderão ocorrer em temperaturas inferiores às necessárias para ativação térmica quando materiais fora do equilíbrio
termodinâmico são irradiados. Um exemplo típico deste comportamento é apresentado em
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[74], onde nanopartículas de Au são produzidas e ordenadas sobre substratos de SiO2 /Si
pelo processo de dewetting [75] de filmes finos de Au durante irradiação. Já [76] apresenta a formação e crescimento de nanoprecipitados de Ge em SiO2 durante irradiação
com energias de 200 keV e 300 keV; os autores argumentam que a difusão de Ge é facilitada pelo deslocamento dos átomos de O durante irradiação. De modo similar, [77]
apresenta o crescimento de nanocristais de Au em SiO2 durante irradiação em microscópio de transmissão eletrônica operado a 200 kV, caso onde o mecanismo de crescimento
muda de Ostwald ripening [78] para a sinterização dos nanocristais.
Assim como em materiais massivos, compostos semicondutores nanoestruturados da
família II-VI são consideravelmente afetados pela irradiação com feixe de elétrons. A
referência [79] mostra que interfaces CdS/Cu2 S em nano-bastonetes apresentam troca
entre os íons Cu+ e Cd2+ durante irradiação com elétrons acelerados a 300 kV, causando
o movimento das interfaces nas nanoestruturas. Outro caso interessante é apresentado em
[80], onde foi realizado um estudo in situ da evolução morfológica de nano-bastonetes de
CdSe durante sublimação. A temperatura de sublimação destas nanoestruturas na pressão
da coluna do microscópio (v 10-5 Pa) é 389 o C, foi observado que os nano-bastonetes
apresentam sublimação a 370 o C quando iluminados pelo feixe de elétrons, os autores
argumentam que este comportamento pode ser causado por aquecimento ou pela mudança
na concentração de cargas em função da irradiação com elétrons.
Apesar de existirem muitos estudos que investigam os efeitos da irradiação de elétrons em materiais, poucos apresentam uma análise quantitativa destes efeitos. A intensidade dos danos causados por interações elásticas e inelásticas é função das probabilidades destes tipos de interação, fato que a maioria das referencias não leva em conta
em seus argumentos. Se alguma modificação estrutural pode ser medida durante irradiação em termos de deslocamentos atômicos, poderá ser correlacionada com as seções
de choque para cada tipo de espalhamento, de modo a identificar suas causas primeiras, tal é a metodologia adotada neste trabalho. Esta tarefa muitas vezes é arriscada, pois
a quantificação dos danos causados pela irradiação e a determinação de suas causas é
sempre problemática em materiais que apresentam deslocamentos atômicos por ambas
as formas de espalhamento, como em certos semicondutores e algumas sílicas, que podem sofrer deslocamentos diretos tanto por colisão balística como indiretos por radiólise.
Além disso, a configuração do material pode afetar significativamente as taxas de deslo-
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camento atômico durante irradiação, de modo a tornar obscuro qual é o tipo de interação
que predomina como causa das modificações microestruturais. Átomos em regiões defeituosas, adsorvidos em superfícies ou localizados em interfaces podem apresentar energias
de deslocamento muito inferiores às quantificadas através dos potencias de ligação química no material massivo. Nestes casos, os deslocamentos atômicos podem ocorrer em
energias muito menores do que o limite de energia máxima transferida nos deslocamentos
balísticos. Tal fato tem especial importância em nanoestruturas, que possuem grande fração de átomos em regiões de interface. Os efeitos da irradiação em nanoestruturas podem
ainda ser alterados em função da mudanças das propriedades que são função do tamanho, como a energia de coesão e largura de banda em nanoestruturas semicondutoras.
Algumas propriedades dos materiais podem servir como critério para definir a natureza
dos danos durante irradiação. A radiólise é entendida como um deslocamento atômico
indireto, causado pela recombinação de um para elétron-lacuna exitado pela interação de
um elétron com a estrutura eletrônica de um átomo. Um processo radiolítico terá alguma
eficiência apenas quando a largura de banda do material irradiado for no mínimo igual a
energia requerida para deslocar um átomo, o que pode ocorrer em isolantes e em alguns
semicondutores. Compostos binários com alto carácter iônico podem sofrer dissociação e
liberação de íons com alta mobilidade quando sofrem irradiações ionizantes, aumentando
a difusão destas espécies substancialmente. Certos materiais cristalinos possuem propriedades anisotrópicas que poderão gerar modificações em diferentes graus dependendo da
exposição de certas superfícies cristalográficas ao feixe de elétrons. Outro problema recorrente em muitos estudos sobre os efeitos da irradiação por feixe de elétrons consiste
em definir o quanto os danos observados são de natureza térmica, pois sempre existe algum aquecimento da amostra durante irradiação. Os efeitos do aquecimento geralmente
são desprezados em irradiações de amostras finas com materiais inorgânicos e nas faixas
de energia utilizadas em TEM. Contudo, filmes finos e materiais nanoestruturados não
apresentam transferência de calor segundo modelos clássicos, que são os mais utilizados
para obter estimativas de aquecimento durante a irradiação. Estes fatores dentre outros
tornam o estudo dos efeitos causados durante a irradiação muitas vezes complexo, mas ao
mesmo tempo intrigante e necessário.

Capítulo 3

Danos Causados pela Irradiação com Feixe de
Elétrons
Em microscópios de transmissão convencionais, uma amostra fina é irradiada com
um feixe de corrente uniforme com tensões de aceleração na ordem de 60-300 kV. O
feixe de elétrons é praticamente monocromático, com dispersão de energia na faixa 0,3-3
eV, a densidade de corrente na amostra, j, depende do tipo de filamento, magnificação,
convergência do feixe e das aberturas utilizadas. Para filamentos de LaB6 , as densidades
de corrente podem chegar a j ≈ 100 A cm-2 durante imageamento em altas magnificações
[13, 18]. Embora a densidade de potência do feixe seja na ordem de MW mm-2 , apenas
uma pequena parcela de energia é absorvida pela amostra. Ao contrário de fótons ou RaioX, elétrons possuem carga elétrica e massa, portanto interagem fortemente com a matéria,
porém a probabilidade destas interações é relativamente pequena. A energia depositada
em interações com o SiO2 a 200 keV é 2,32 MeV cm2 /g [81]; logo para esta energia,
um feixe com densidade de corrente j =1,0 A cm-2 , ao incidir em uma região de raio
de 1.0 µm em uma amostra com espessura de 50 nm depositará apenas ≈ 0,5 µJ/s. A
energia depositada aumenta substancialmente em amostras espessas devido a presença de
múltiplos espalhamentos; mas espalhamentos duplos normalmente são desconsiderados
em TEM, pois elétrons com energias na faixa de 80-300 keV apresentam livre caminho
médio entre espalhamentos maior que 100 nm [13, 18, 82], que é uma distância maior que
do que a espessura de análise na maioria das amostras TEM.
Sempre haverá alguma probabilidade de espalhamento e consequentemente transferência da energia cinética de um elétron acelerado contra algum meio material. Elétrons
podem ser espalhados por interação com o núcleo do átomo alvo, causando a difração
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de elétrons em TEM, ou perder energia em interações coletivas com a nuvem eletrônica
do material alvo, emitindo Raio-X de freamento, por exemplo. Os diferentes tipos de danos causados pela irradiação são categorizados conforme o tipo de interação do elétron
com um átomo isolado e pelo modo que energia é convertida no material alvo. O espalhamento é denominado elástico quando o elétron é defletido pelo campo coulombiano
do núcleo de um átomo alvo. Este modo de espalhamento é responsável pela grande maioria das técnicas de imageamento em TEM, como em imagens obtidas por contraste de
massa, difração ou contraste de fase. Nas interações elásticas pode haver perda de energia
e mudança de momento dos elétrons, mas há conservação da energia e momento entre
elétron e átomo alvo, isto é, não existe emissão radioativa ou efeitos deslocalizados como
plásmons ou aquecimento. Se a energia transferida ao núcleo, T , for maior que a energia
necessária para o deslocamento do átomo, Ed , existirá alguma probabilidade de deslocamento do átomo alvo de sua posição de equilíbrio. A consequência destes deslocamentos
é a geração de defeitos pontuais como pares intersticiais-vacâncias (pares Frenkel), ou
pulverização do átomo em uma superfície, com consequente perda de massa. Também
poderá haver difusão auxiliada por irradiação em consequência da produção de vacâncias
e aumento da difusidade no meio.
O espalhamento é denominado inelástico quando a interação do elétron incidente
ocorre com os elétrons do átomo alvo. Este tipo de espalhamento é responsável pela
emissão de elétrons secundários que formam as imagens de microscopia eletrônica de
varredura (MEV), além de todos os sinais relacionados à microscopia analítica em TEM,
como emissão de Raio-X característico do átomo alvo, espectrometria por perda de energia (EELS), elétrons Auger e catodo luminescência, por exemplo. Nos espalhamentos
inelásticos não existe conservação de momento e energia entre o átomo alvo e elétron,
alguma energia é dissipada ou emitida radioativamente. A probabilidade de interação inelástica pode ser consideravelmente maior do que a elástica em eventos deslocalizados,
como plásmons e fônons, e em eventos discretos, como excitações de elétrons das camadas próximas ao núcleo. Do ponto de vista de modificação dos materiais, os espalhamentos inelásticos podem causar aquecimento da amostra, dano estrutural (radiólise), perda
de massa, carregamento eletrostático e contaminações por deposição de hidrocarbonetos
[16].
As transformações estruturais durante irradiação com elétrons são decorrentes de des-
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locamentos atômicos localizados, que podem ser termicamente ativados tanto nos deslocamentos diretos, por colisões elásticas e binárias, como para os indiretos, devido à
radiólise. A fórmula geral da taxa de deslocamentos por volume durante irradiação é dada
pela Eq. (3.1) [1]:
ZÊ ZT̂
φ(Ei )σ(Ei , T )ν(T )dT dEi ,

N =ρ
Ě

(3.1)

Ť

onde ρ é a densidade atômica, Ê e Ě são, respectivamente, a máxima e a mínima energia
da partícula incidente, φ(Ei ) é o fluxo em função da energia, T̂ e Ť são a máxima e
a mínima energia transferida por uma partícula com energia Ei , σ(Ei , T ) é a seção de
choque para a colisão de uma partícula com energia Ei que resulta na transferência de
uma energia T e ν(T ) é o número de deslocamentos do primeiro átomo colidido.
A Equação (3.1) pode ser simplificada para irradiações em microscópios de transmissão. Em TEM, o feixe de elétrons é praticamente monoenergético, logo podemos assumir
que a energia de todos os elétrons é a mesma, o que elimina a primeira integral em (3.1).
Disto resulta que o fluxo de elétrons não é função da energia: φ(Ei ) = j/e, onde j é
a densidade de corrente sobre a amostra e e = 1, 602 × 10−19 C. Por possuírem massa
muito menor do que a do átomo alvo, ao contrário de íons, que produzem vários deslocamentos atômicos por colisão, elétrons produzem apenas um deslocamento por colisão,
logo ν(T ) = 1. Estas simplificações reduzem a taxa de deslocamentos por volume para a
seguinte expressão:
j
Nel = ρσd (E, Td ),
e

(3.2)

onde E é a energia do feixe e σd (E, Td ) é a seção de choque para deslocamentos atômicos
com energias fornecidas maiores que Td .
σd é determinado pela seção de choque para interações elásticas no caso de deslocamentos balísticos e pela seção de choque inelástica para radiólise. Ambos os casos podem
utilizar uma aproximação do modelo de espalhamento de Rutherford [1, 13, 14] para íons
leves, como será descrito adiante.
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Geração de Calor pela Irradiação

O aumento da temperatura durante irradiação é associado às perdas de energia por interações inelásticas, sendo diretamente proporcional à taxa de geração de calor ∆Q/∆x
de um elétron por unidade de massa espessura (∆x = ρ∆t) e da condutividade térmica
na amostra [13]. A variação de temperatura torna-se estacionária quando o calor gerado
pelo feixe for igual ao calor dissipado por emissão radioativa ou condução térmica, o que
geralmente ocorre em milissegundos em amostras TEM. A emissão radioativa é descrita
pela equação de Stefan-Boltzmann [13], que é proporcional à quarta potência da temperatura da amostra. Normalmente a emissão em amostras finas e transparentes é desprezível
devido à baixa emissividade; a perda de calor por emissão é ainda menor nas irradiações
de pequena área devido à menor superfície irradiada. Em TEM a grande parcela do calor é
dissipado por condução térmica através da amostra, sendo que os efeitos do aquecimento
são minimizados com o uso de porta-amostras resfriados por nitrogênio líquido.
O aumento da temperatura durante irradiação pode ser estimado aplicando a equação
de transferência de calor em uma geometria cilíndrica. Duas aproximações podem ser
consideradas: larga área irradiada, quando a superfície de incidência do feixe de elétrons
se aproxima à área total da amostra, e pequena área irradiada, quando o feixe é convergido
pelas lentes condensadoras e o raio irradiado, r0 , é muito menor que o raio total da amostra, R, tal é o caso do presente estudo. Em uma situação de iluminação com densidade de
corrente j uniforme em uma pequena área de raio r0 << R ( Figura 3.1), o aumento de
temperatura pode ser calculado pela Eq. (3.3):

∆T = Tmax − T0 =

jρ ∆Q 2 R
r ln ,
2eλ ∆x 0 r0

(3.3)

onde λ é a condutividade térmica em J K-1 m-1 s-1 , ρ é a densidade em kg cm-3 . ∆Q/∆x
pode ser aproximado pela energia total depositada por freamento eletrônico e nuclear do
elétron no material alvo, dE/dx, em J m2 kg-1 [81], ver Anexo I.
A Equação (3.3) não considera a espessura da amostra, que é anulada devido a igualdade entre a potência dissipada pelo feixe e a potência transferida por condução térmica,
ambas linearmente dependentes da espessura. Contudo, amostras espessas apresentam
maiores valores de ∆Q/∆x em função dos múltiplos espalhamentos dos elétrons, de
modo que a taxa de energia depositada é maior que dE/dx [13]. O aquecimento durante
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Figura 3.1: Distribuição da temperatura em um filme de Formvar irradiado com elétrons a 60 keV.
A temperatura descrita pela curva (a) corresponde à uma iluminação com densidade de corrente
uniforme de j = 10-2 A cm-2 em toda superfície da amostra,. A temperatura descrita pela curva
(b) corresponde à uma iluminação em pequena área, com j = 10-1 A cm-1 . Ref. [13]

irradiação é mais pronunciado em função da corrente total que incide na amostra do que
da convergência do feixe. Isto ocorre devido a condução radial de calor, que origina o
termo logarítmico na Equação (3.3). A dependência em relação a corrente total pode ser
verificada se substituímos j = I/(πr02 ) na equação, onde I é corrente total na amostra, o
que resulta em um aumento da temperatura proporcional a ln(R/r0 ).

3.2

Deslocamento Atômico por Espalhamento Elástico

Os deslocamentos atômicos durante irradiação são elásticos quando houver conservação da energia cinética e do momento entre elétron e átomo alvo. Um elétron com massa
de repouso m0 é acelerado com energia cinética E e colide com momento p~ em um átomo
de massa M , Figura 3.2. Após a colisão, o elétron assume momento p~0 e energia E 0 , sendo
defletindo em um ângulo de espalhamento θ. Já o átomo alvo receberá uma energia T e
momento p~M com direção ψ.
A condição de conservação do momento requer:

p = p0 + pM


 p = p0 cosθ + p cosψ
M
=
 0 = p0 senθ + p senψ,
M

(3.4)

e a conservação de energia
E = E 0 + T.

(3.5)

O valor de p é o momento relativístico do elétron antes da colisão:
p=

p

2m0 E(1 + E/(2E0 ))2

(3.6)
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m0
p
M

pM

p’

ψ
θ

Figura 3.2: Representação vetorial da conservação do momento em uma colisão elástica de um
elétron com massa m0 e momento p~ com um átomo alvo de massa M . Ref. [13]

onde E0 = m0 c2 é a energia de repouso do elétron (511 keV). Após colisão, os momentos
do átomo alvo e do elétron são, respectivamente:
√
pM =

2M T

(3.7)

e
p0 =

p
2m0 (E − T )(1 + (E − T )/(2E0 ))2

(3.8)

Observando a Figura 3.2, fica fácil intuir que na colisão elástica existe uma relação
entre o ângulo de espalhamento θ e a energia transferida do elétron para o átomo, T .
Ao aplicar as leis de conservação de energia e momento, chegamos ao valor da energia
transferida para o átomo alvo como uma função do ângulo de espalhamento do elétron:

T =

θ
2E
(E + 2m0 c2 ) sin2
2
Mc
2

(3.9)

Existe um valor máximo de energia que o elétron pode transferir para um átomo em
uma colisão elástica, tal é a situação de uma colisão frontal no átomo alvo, isto é, quando
o parâmetro de impacto é zero e θ = π:
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(3.10)

Em interações elásticas, existe uma relação entre energia transferida e ângulo de espalhamento, não sendo possível uma transferência de energia maior que T̂ . Os valores
de θ determinam a direção de espalhamento e, consequentemente, a posição de incidência dos elétrons no visor ou na câmara CCD dos microscópios de transmissão. Logo, são
responsáveis pelos contrastes de natureza elástica nas micrografias (contraste de difração,
massa, contrastes de fase em HRTEM e constraste Z, por exemplo, [18]).
De outro modo, a direção do momento transferido ao átomo alvo, ψ, é mais importante no que diz respeito aos efeitos da irradiação, pois determina a direção que o átomo
alvo tende a ser deslocado no instante da colisão. As Equações (3.4) a (3.8) podem ser
utilizadas para determinar ψ, que também pode ser correlacionado com a energia transferida T . Maiores energias transferidas causam momentos perpendiculares à superfície da
amostra e no próximo item será demonstrado que menores valores de ψ possuem menor
probabilidade de ocorrência em TEM. Nas colisões elásticas, o momento atribuído ao núcleo do átomo alvo não poderá ter direção maior que 90o , mas os elétrons poderão ser
retro-espalhados em até 180o . A Figura 3.3 mostra a relação entre a energia transferida,
os ângulos de espalhamento do elétron e a direção do momento atribuído aos átomos alvo
para colisões de elétrons com energias E = 80, 200 e 300 keV em O, Si, Se, Cd e Pb.
Para um mesmo valore de T , ψ apresenta maiores ângulos em maiores energias de feixe
e se E é constante, ψ é maior para os átomos mais leves. Esta proporção é contrária para
os ângulos de espalhamento dos elétrons, que possuem menor ângulo para átomos mais
pesados e nas maiores energias. Os valores de energia máxima transferida são observados
quando θ = 180o e ψ = 0o . Os átomos mais leves possuem maior valor de T̂ para cada
energia de irradiação. Logo, diferentes átomos em materiais compostos poderão apresentar comportamento distinto durante deslocamentos balísticos, principalmente quando o
número atômico destes átomos difere significativamente.
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Figura 3.3: Direções do momento após espalhamento em função da energia transferida T para
átomos de O, Si, Se, Cd e Pb nas colisões elásticas de elétrons acelerados a E = 80, 200 e 300
keV. θ é o ângulo de espalhamento do elétron e ψ a direção do momento atribuído ao átomo
alvo. Os valores de energia máxima transferida, T̂ , podem ser observados na intersecção com as
abcissas (θ = 180o e ψ = 0o ).

Um elétron pode deslocar um átomo elasticamente se a energia transferida T for maior
que a energia necessária para deslocar o átomo Ed . A probabilidade de um elétron com
energia E transferir uma energia T , para um átomo de massa, M pode ser calculada em
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função da seção de choque para interações elásticas entre um elétron e um átomo isolado,
tópico do próximo item.
3.2.1

Secção de Choque Elástica

Haverá alguma transformação no material alvo quando a energia transferida pelo elétron T for suficiente para produzir deslocamentos atômicos. Se desejamos quantificar o
efeito de uma colisão elástica, precisamos conhecer a probabilidade destas interações, o
que é possível através do conceito de seção de choque. Elétrons que passam por um elemento de área dσ do feixe incidente interagem com o campo elétrico do átomo e são espalhados em um cone de ângulo sólido dΩ, Figura 3.4. A relação dσ/dΩ é conhecida como
seção de choque diferencial. Esta relação é proporcional ao ângulo de espalhamento do
elétron, maiores valores de θ aumentam a dispersão dos elétrons, isto é, o valor dΩ. Nos
espalhamento elásticos, quanto menor o parâmetro de impacto a (distância entre elétron
e núcleo), maior é a energia transferida T para o átomo alvo e o ângulo de espalhamento
do elétron θ, mas menor é a relação dσ/dΩ.
(a)

(c)

(b)

(d)

Figura 3.4: (a) Representação do espalhamento de um elétron como partícula, onde a é o parâmetro de impacto (distância do elétron em relação à partícula com carga total Ze). (b) Espalhamento
do elétron como onda. (c) Ângulo sólido de espalhamento dΩ e superfície dA onde estão contidos
os elétrons espalhados. (d) Superfície total de espalhamento, Ref. [1, 13]. 1
1

Em [1], φ é o ângulo de espalhamento em relação ao centro de massa das partículas (CM), quando a
massa do alvo é muito maior que a massa do projétil φ u θ.
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Os efeitos da irradiação estão relacionados à energia transferida pelo elétron, que,
conforme a Equação (3.9), pode ser descrita em função do ângulo de espalhamento do
elétron e consequentemente relacionada a dσ/dΩ. Se a densidade de corrente sobre a
amostra é j, o número de elétrons n que foram espalhados em determinado ângulo θ
fornecem uma energia T (θ). Estes elétrons estão contidos em uma área dA, Figura 3.4(c),
mas antes do espalhamento eram provenientes de um elemento de área dσ(θ), Figura
3.4(a), tal que
j
n(θ) = dσ(θ),
e

(3.11)

Uma fração n(θ) dos elétrons incidentes sofre espalhamento em um ângulo θ, estes
elétrons geram um fluxo espalhado jes , tal que n =

jes (θ)
dA(θ).
e

A seção de choque

diferencial permite estabelecer uma relação entre o fluxo de elétrons incidente e o fluxo
espalhado para um determinado ângulo de espalhamento:

jdσ = jes (θ)dA(θ)
dA(θ) = r2 2π sin θdθ
jes (θ) =

j dσ(θ)
r2 dΩ

(3.12)

onde r é a distância entre o centro de espalhamento e o ponto onde é observado jes . A
Eq. (3.12) mostra que dΩ = dA/r2 = 2π sin θdθ. Portanto, dσ/dΩ pode ser escrito do
seguinte modo:

1
dσ
dσ
=
dΩ
2π sin θ dθ
dσ
dσ
=
2π sin θ
dθ
dΩ

(3.13)

As Equações (3.11) e (3.12) correspondem ao número de elétrons espalhados por apenas um átomo em apenas um ângulo θ. Para determinar quantos elétrons são espalhados
por um átomo para todos os ângulos maiores que θ, é necessário somar todos os espalhamentos de π até θ; isto é, devemos substituir (3.13) em (3.11) e integrar de θ a π:
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j
j
Natomo (θ) = σ(θ) =
e
e

Zπ

dσ
j
= 2π
dθ
e

θ

Zπ

dσ
sin θ
dΩ

(3.14)

θ

A seção de choque diferencial em função do ângulo de espalhamento dos elétrons
dσ/dθ exige conhecer dσ/dΩ, que pode ser calculado considerando a interação coulombiana do elétron com parâmetro de impacto a em relação ao potencial elétrico do núcleo
de um átomo. Para tanto, pode ser utilizada uma aproximação da equação de Dirac para
íons leves [1]:

dσ
4πa20 Z 2 ER2 1 − β 2
(E, θ) =
dθ
m20 c4
β4
× [1 − β 2 sin2 (θ/2) + παβ sin(θ/2)(1 − sin(θ/2))]

(3.15)

× cos(θ/2) csc3 (θ/2),
onde a0 é o raio de Bohr (53 pm), ER é a energia de Rydberg (13,6 eV), Z o número
atômico do átomo alvo, α = Z/137, β = v/c (sendo v a velocidade relativística do
elétron).
As Equações (3.10) e (3.9) podem ser substituídas na Equação (3.15) para escrever a
seção de choque diferencial em relação ao ângulo de espalhamento em função das energias transferidas pelos elétrons T e T̂ , tal que

dσ
(E, T ) =
dθ

4πa20 Z 2 ER2
m20 c4

2

"

1−β
T
× 1 − β 2 + παβ
4
β
T̂

( 
1/2
T
T̂

−

)# q T̂
T̂ T − 1
T
T̂

T

.

(3.16)
As Equações (3.16), (3.15) e (3.4)-(3.6) permitem relacionar T e ψ com os valores
da seção diferencial dσ/dθ, conforme apresentado na Figura 3.5. Logo, é possível determinar a probabilidade da direção do momento atribuído ao átomo alvo quando o elétron
transfere uma energia T elasticamente. Podemos observar que em irradiações com elétrons acelerados na faixa 80 ≤ E ≤ 300 keV, átomos de Pb e Se que recebem energia
T = 1.0 eV sofrem momento com direções 48o / ψ / 72o para seções de choque
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1.7 / dσ/dθ / 1.0 × 10−24 m2 , respectivamente. Para as energias T ≥ Td , átomos de Pb
apresentam momentos com direção ψ ≤ 48o , enquanto que átomos de Se ψ ≤ 72o . As dependências angulares do momento associadas às energias potenciais dos átomos na matriz
são responsáveis pela direcionalidade dos deslocamentos induzidos por interações elásticas [1, 83] e átomos com diferentes números atômicos podem apresentar deslocamentos
balísticos com diferentes direções em um mesmo material.

Td = 1,0 eV

ψdSe, 300 keV

Figura 3.5: Relação entre T e ψ segundo a seção de choque diferencial dσ/dθ. O limite de energia
transferida T ≥ Td está associado a um limite da direção de momento atribuído ao átomo álvo
ψd .

Para determinar a seção de choque diferencial em relação à energia transferida, basta
dT
usar as Equações (3.10) e (3.9) e substituir dθ = 2 T̂ sen(θ)
em (3.15):

"
( 
)#
1/2
4πa20 Z 2 ER2 1 − β 2
T
dσ
T
T
T̂
(E, T ) =
× 1 − β 2 + παβ
−
. (3.17)
2 4
4
dT
m0 c
β
T2
T̂
T̂
T̂
A Equação (3.17) pode ser integrada analiticamente para determinar uma seção de
choque para deslocamentos elásticos σdel , que representa a probabilidade de um elétron
com energia E transferir energias maiores que Td , quando espalhado em um átomo alvo:
σdel (E, Td )

Z

T̂

dσ(E, T )dT

=
Td
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4πa20 Z 2 ER2 1 − β 2
m20 c4
β4

s
T̂
T̂
− (β 2 + παβ) ln
×  + 2παβ
Td
Td

σdel (E, Td ) =

T̂
Td

!


− (1 + 2παβ) .

(3.18)

A seção de choque (3.18) é a aproximação de McKinley-Feshbach para a seção de
choque de Mott [84], sendo apresentada nas Referências [1, 14, 15]. A Figura 3.6 apresenta os valores de σdel em função da energia transferida nos espalhamentos em átomos
isolados de Pb, Se, Si, Cd e O para energias E = 80 e 200 keV. A figura também mostra
as respectivas energias máximas possíveis de serem transferidas em colisões elásticas T̂ .
Os valores de σdel podem ser substituídos na Equação (3.2) para estimar a taxa de deslocamentos atômicos por volume em colisões elásticas.

32,79
18,68
6,64
4,67

11,83
6,7
2,4
1,68

32,79
18,68
6,64
2,53

4,1

Figura 3.6: Seções de choque de deslocamento elástico em função da energia transferida Td para
átomos isolados de O, Si, Se, Cd e Pb. Elétrons com energias E = 80, 200 e 300 keV e respectivos
valores de energia máxima possível de ser transferida pelo elétron, T̂ .

3.3

Deslocamento Atômico por Radiólise

Interações entre elétrons acelerados e elétrons do material alvo podem produzir deslocamentos atômicos de natureza inelástica em um processo denominado radiólise. Elétrons
espalhados inelasticamente não possuem uma relação simples entre ângulo de espalhamento e perda de energia, como descrito anteriormente para os elétrons espalhados elasticamente, porque em espalhamentos inelásticos não há conservação de momento entre
elétron e átomo alvo. Os diferentes mecanismos de perda de energia nos espalhamentos
inelásticos podem ser divididos em três categorias [73]:
• Processos que geram Raio-X (Raio-X característico ou de freamento).
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• Processos que geram elétrons secundários (ionizações, elétrons Auger).
• Processos resultantes de interações coletivas (fônons e plásmons).
O limite de transferência de energia em interações inelásticas é a energia de aceleração dos elétrons, E. Portanto, o somatório das energias transferidas ao átomo alvo é
consideravelmente maior do que as energia transferidas elasticamente com o núcleo [14].
A seção de choque para Z elétrons livres em repouso pode ser obtida integrando a seção
de choque de Rutherford:

Ruth
(E, Td ) = Z(8πa20
σin

ER ER
)
mv 2 Td

(3.19)

O estado de ligação dos elétrons alvo ao núcleo atômico modifica substâncialmente a
probabilidade de interação, um valor Td ∼
= 2.0 eV aproxima os valores da Eq. (3.19) com
os resultados da seção de choque inelástica de Lenz [30]. A seção de choque inelástica
é maior para elementos de baixo número atômico, para 80 ≤ E ≤ 200 keV a relação
ν = σin /σel ' 20/Z geralmente é uma boa aproximação [13].
Grande parte da energia transferida em processos inelásticos pode causar transformações estruturais no material alvo. O dano causado pela radiólise pode ser entendido como
consequência de deslocamentos atômicos indiretos, quando parte da energia das excitações eletrônicas decai produzindo um deslocamento do átomo. Um processo radiolítico
eficiente requer quatro condições [14, 19]:
1. Uma excitação suficientemente localizada.
2. Um tempo de vida suficientemente longo de decaimento (∼ 1 ps).
3. Energia da excitação > Ed .
4. Um mecanismo eficiente de conversão da energia transferida em momento ao núcleo.
Com exceção do raio-X de freamento e phonons, as três categorias de espalhamentos
inelásticos citadas anteriormente podem contribuir para a radiólise e são observadas nos
espectros de perda de energia de eletrons (Electron Energy Loss Spectroscopy - EELS).
As ionizações dos elétrons das camadas internas (responsável pela emissão de Raio-X
característico) envolvem energias transferidas T >100 eV; as ionizações dos elétrons de
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valência e quebra de ligações covalentes T ∼
= 10-20 eV; formação de pares elétron-lacuna
(éxcitons) T ∼
= Eg até 10 eV, as excitações coletivas de elétrons de valência fracamente
ligados em altos comprimentos de onda semi-localizados (∼ 10 nm), ou plásmons, possuem energias T ∼
= Eg até 25 eV. Os processos de maior energia de excitação podem
decair em um ou mais processos de menor energia com característica de éxciton, isto é,
pares elétron lacuna. Excitações deslocalizadas, como plásmons, por exemplo, também
podem decair na formação de pares elétron-lacuna, que por sua vez podem sofrer recombinações, onde o excesso de energia é convertido em momento ao núcleo.
O conceito de radiólise é abrangente, porque os mecanismos envolvidos neste dano
são normalmente associados ao tipo de material, o que muitas vezes gera certa confusão
quando pesquisamos sobre o assunto. Em materiais orgânicos, a radiólise é associada à
quebra de ligações químicas [14, 18, 29] ou reticulação, em materiais biológicos, com reações químicas nas moléculas de H2 O e em radicais H ou OH [20, 29]. Em inorgânicos, a
radiólise é normalmente associada ao processo de conversão da energia de recombinação
dos éxcitons (direta ou indiretamente formados) em momento para deslocamento atômico
[14]. Neste caso, os deslocamentos radiolíticos devem ter alguma relação com a diferença
em energia entre a banda de condução e banda de valência do material, Eg , sendo que é
esta a definição que assumimos neste trabalho. Metais não apresentam dano radiolítico
porque a excitação eletrônica é deslocalizada rapidamente na banda de condução. A radiólise pode apresentar alta eficiência em isolantes inorgânicos, os casos mais estudados
são referênciados ao SiO2 e haletos alcalinos, já semicondutores possuem radiólise com
eficiência intermediária [14, 19, 53, 85]. A presença de alterações microestruturais nas
irradiações com elétrons em baixas energias é um bom indicativo de radiólise.
Na Referência [60], é argumentado que a geração de defeitos em compostos semicondutores II-VI irradiados a 100 keV é consequência de múltiplas ionizações e não por
colisões balísticas. Tal processo possui características de dano radiolítico, mas por não
possuir relação com Eg , será entendido aqui como um processo separado. Um dos primeiros estudos associados à presença de múltiplas ionizações é apresentado em [86],
que estudou a produção de defeitos no Si irradiado com Raio-X. As múltiplas ionizações
ocorrem devido às excitações de elétrons da camada K que geram uma cascata de elétrons
Auger, formando cátions multi-carregados e altamente móveis. A barreira de energia para
migração de cátions é menor, principalmente devido ao menor raio atômico.
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A radiólise possui alta eficiência quando as excitações deslocalizadas decaem transferindo momentum ao núcleo. Elétrons ionizados podem perder energia até a largura de
banda do material e converter suas energias produzindo trabalho via transferência de momentum ao núcleo, tal mecanismo de conversão pode repercutir em altas taxas de deslocamento atômico se a diferença entre as energias da banda de condução e valência for maior
que a energia de deslocamento do átomo (Eg > Ed ). Todos processos de recombinação
radioativa de elétrons, ou decaimento da excitação em fônons, contribuem para a diminuição na eficiência da radiólise, pois são casos onde a energia de recombinação é convertida
em fótons, Raio-X ou calor ao invés de causar deslocamentos atômicos. A presença de
impurezas também pode diminuir a eficiência da radiólise, pois contribui para a formação
de estados intermediários entre a banda de valência e a banda de condução, viabilizando
energias de recombinação menores que Eg , e, portanto, diminuindo as energias possíveis
para conversão em momento ao núcleo do átomo alvo. Porém, se a energia de recombinação dos estados intermediários for maior que Ed , a presença de estados intermediários
poderá causar aumento da eficiência radiolítica, devido à maior densidade de estados para
serem preenchidos com menores valores de T . A radiólise pode ser dependente da temperatura se houver alguma barreira de ativação para os deslocamentos atômicos. Neste
caso, os elétrons poderão causar deslocamentos com menores energias transferidas, visto
que os átomos já possuem certa energia cinética devido ao aquecimento, tal é o caso dos
haletos alcalinos, onde deslocamentos radiolíticos ocorrem com alta eficiência quântica,
entre 0,15 a 0,8 dependendo da temperatura [14].
A Referência [19] relaciona a seção de deslocamento por radiólise com a seção de
choque inelástica acrescentando um termo de eficiência ζ:
σdrad = 1.0 × 105 σdel × ζ.

(3.20)

Já a Referência [52] apresenta um modelo para seção de choque em deslocamentos
por radiólise acrescentando um termo de eficiência ζ à Eq. (3.19):

σdrad (E, Td ) = Z(8πa20

ER ER
)
× ζ,
mv 2 Td

(3.21)

onde ER é a energia de Rydberg (13,6 eV). Em inorgânicos, as eficiências da radiólise
estão na faixa ζ ≈ 10-4 para silicatos até ζ > 0,1 para haletos alcalinos. É importante notar
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que a probabilidade de dano por radiólise pode ser maior que o valor da seção de choque
inelástica (ζ > 1). Isto porque uma excitação de alta energia pode decair fornecendo
energia para mais de um deslocamento radiolítico, situação observada na irradiação de
materiais orgânicos [17].
A Figura 3.7 apresenta uma comparação entre os resultados das Equações (3.18) e
(3.21) com eficiências ζ = 1, 0 × 10−4 , 0, 1 e 1. Ambas as curvas apresentam uma dependência logarítmica para menores valores de Td . Cd e Se possuem aproximadamente a
mesma seção de choque para deslocamentos elásticos e inelásticos quando a eficiência de
radiólise é ζ ≈ 1, 0 × 10−4 . O limite de transferência de energia na interação inelástica é
T̂ , já na radiólise o limite pode ser a própria energia de aceleração E, embora altas energias possuam menor probabilidade de espalhamento. Podemos definir uma energia média
fornecida inelasticamente pelo elétron T̄ :
E

Z

T
T̄ = Z0
0

E

dσin
)dT
dT
.
dσin
)dT
dT

(3.22)

T̄ pode ser aproximado pela energia média de ionização, tal que T̄ = J/2 [30], onde
J ≈ 13, 5 × Z. Supondo espalhamentos inelásticos em elétrons de um átomo de Cd,
a energia média transferida é T̄ ≈ 324 eV, energia 70X maior que a energia máxima
possível de ser transferida em espalhamentos elásticos em núcleos de Cd (T̂ = 4, 67 eV).

Figura 3.7: Variação da seção de choque para deslocamento em função da energia transferida
Td para átomos isolados de Se e Cd. Elétrons com energias E = 80 e 200 keV. Secões de choque de deslocamento por espalhamento elástico (a) em comparação com as seções de choque de
deslocamentos por radiólise (b) com eficiências ζ = 1, 0 × 10−4 , 0, 1 e 1.
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Energia de Deslocamento do Material Ed

Anteriormente vimos que elétrons acelerados em energias E possuem probabilidade
de tranferir energias T ≥ Td , segundo as probabilidades dadas pela Equação (3.18) para
espalhamentos elásticos e pela Equação (3.21) para os espalhamentos inelásticos. No primeiro caso, existe um limite máximo de energia transferida Td ≤ T̂ ; já para o segundo
caso, podemos assumir como limite superior a energia média de ionização T̄ . Estas energias são calculadas considerando um átomo isolado, e, para caracterizarem a taxa de danos, devem ser comparadas com a energia mínima necessária para produzir deslocamento
do átomo irradiado quando contido na estrutura do material, que aqui assumimos como
cristalina. Este limite de energia mínima é definido como a energia de deslocamento Ed ,
que é uma propriedade do material alvo. Se a energia transferida T for menor que Ed , o
átomo alvo sofrerá apenas vibrações em sua posição de equilíbrio, mas não será deslocado. Isto ocorre porque os campos potências na estrutura cristalina agem como barreira
para o deslocamento.
Um átomo alvo no interior de uma estrutura cristalina sem defeitos deverá não apenas ter suas ligações químicas rompidas para ser deslocado, além disso, será necessária
alguma deformação local da rede, de modo que o átomo alvo passe de um sítio de equilíbrio para outro sítio de equilíbrio adjacente. Neste caso, o valor de Ed depende da direção
do deslocamento, pois diferentes direções cristalográficas possuem diferentes potenciais
de deformação elástica. A Figura 3.8 apresenta, esquematicamente, a situação de deslocamento na direção cristalina <100> de uma estrutura cúbica, onde Ed é definido como a
diferença entre uma energia de excitação E ∗ e energia de equilíbrio Eeq .

Figura 3.8: Deslocamento de um átomo ao longo da direção <110> em uma estrutura cristalina
cúbica de face centrada. (a) O átomo alvo desloca do ponto M para o N quando recebe energia
maior que a barreira potêncial de 4 átomos vízinhos (1-1-1-1). O ponto central (em O) correponde
ao máximo potêncial E*. (b) Variação da energia potêncial ao longo da trajetória do átomo, [2].
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A energia de deslocamento é um parâmetro chave para estimar as mudanças microestruturais durante irradiação, pois determina o limite das energias transferidas T que podem
deslocar os átomos e consequentemente os valores de seção de choque que determinam a
taxa de deslocamentos por volume na Eq. (3.2).
Por definição, a probabilidade de deslocamento é zero para T < Ed . Se o valor de Ed
for fixo durante a irradiação, a probabilidade de deslocamento Pd é 1 para T > Ed , o que
permite utilizar as formas integradas da seção de choque (3.18) e (3.21) em duas simples
condições, Figura 3.9(a) :

Pd (T ) = 0 para T < Ed

(3.23)

= 1 para T ≥ Ed
Um cenário mais realista, Figura 3.9(b), considera a variação de Ed durante colisões
em função de algum estado vibracional induzido externamente, como o efeito da vibração
térmica, por exemplo, que pode baixar a barreira potencial em ordem kT . Também podem ser consideradas mudanças da barreira de energia devido a algum estado de ligação
diferente, como na presença de impurezas ou defeitos no material:

Pd (T ) = 0 para T < Edmin
= f (T ) para Edmin < T < Edmax

(3.24)

= 1 para T > Edmax
As condições (3.24) exigem integrar a função Pd (T ) junto à Equação (3.17) para a
seção de choque para deslocamentos elásticos, ou Pd (T ) pode ser multiplicada ao termo
de eficiência ζ na Equação (3.21) para deslocamentos por radiólise.
Neste trabalho, adotaremos a condição mais simples, representada pela Equação (3.23)
e pela Figura 3.9(a), onde a probabilidade de deslocamento é 1 para T ≥ Ed , o que é aceitável para irradiações com elétrons em baixas temperaturas.
A grande maioria dos estudos sobre danos causados durante irradiação considera a
formação de defeitos em metais massivos, ou melhor, para colisões em átomos situados
em posições não defeituosas de uma estrutura cristalina. Nestas condições, o deslocamento do átomo alvo implica na ruptura de todas as ligações químicas e na deformação
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(b)

Ed min

Ed max

Figura 3.9: Probabilidades de deslocamento atômico durante irradiação. (a) Pd (T ) como função
da energia transferida pelo elétron ao átomo assumindo um valor único de energia de deslocamento. (b) Pd (T ), probabilidade de deslocamento como uma função da energia transferida pelo
elétron considerando variações de Ed devido vibrações atômicas, impurezas, etc. Figura modificada de [1].

da estrutura cristalina localmente, resultando na produção de pares Frenkel. O valor de Ed
pode ser primeiramente relacionado à energia de ligação do átomo, estimada em função
da energia de sublimação do material, Es , que para muitos metais é na ordem de 5-6 eV.
A energia de sublimação considera a ruptura de átomos na superfície; logo, a energia para
remover um átomo no interior seria 10-12 eV. Mas, além do rompimento das ligações,
o átomo alvo deve possuir energia suficiente para transpassar a barreira de potencial dos
átomos vizinhos, deformando a rede localmente. Assume-se pelo critério de Seitz [1] que
Ed ≈ [4, 5] × Es , resultando em valores de Ed na ordem de 20-35 eV. Materiais com
ligação covalentes ou iônicas podem apresentar valores ainda superiores de Ed : 11-80
eV para Si e diamante, respectivamente, sendo que alguns compostos iônicos podem ter
Ed > 200 eV [1, 13, 14].
O valor de Ed pode ser substancialmente menor quando o átomo alvo situa-se em
posições defeituosas, onde o número de ligações químicas e a barreira de potencial para
deslocamento é menor. Átomos próximos à vacâncias podem ser deslocados com energias
de 1-2 eV [14]. Já a energia para pulverizar um átomo de uma superfície é da ordem 1-10
eV. Porém, a energia para propagar um átomo intersticial pode ser da ordem de 1-0.1 eV
[15, 19], ou seja, nestas situações podemos aproximar Ed às barreiras de energia para difusão ∆Gm [72, 73, 87]. Estas baixas energias podem produzir altas taxas de deslocamento
em regiões defeituosas, como em interfaces e superfícies, por exemplo.

Capítulo 4

Aglomeração de Filmes Finos
Este capítulo apresenta uma breve revisão sobre o processo de aglomeração termicamente ativado e introduz certos conceitos essenciais para este trabalho. Filmes finos são
termicamente instáveis após deposição e podem apresentar aglomeração quando aquecidos. O potencial termodinâmico para a aglomeração de filmes finos, também denominada
des-molhamento (dewetting), é a minimização da energia total de superfície do sistema
[75]. A microestrutura final depende da espessura do filme, energias de superfície, temperatura e tempo de aquecimento. A configuração de equilíbrio para filmes finos normalmente é a formação de distribuições de ilhas isoladas, como representado na Figura 4.1.

Figura 4.1: Representação da aglomeração de um filme fino. A microestrutura final é composta
por uma distribuição de ilhas isoladas, compostas pelo material do filme. Este processo pode
ocorrer no estado sólido.

A aglomeração de filmes finos é um problema tecnológico em circuitos integrados e
microdispositivos, principalmente quando são requeridas altas temperaturas de operação.
O bom número de pesquisas têm sido devotadas para investigar este processo em semicondutores e contatos metálicos, pois o dewetting torna-se um critério limitante para a
miniaturização de dispositivos microeletrônicos, principalmente quando há aumento da
densidade de potência durante operação [75, 88–90]. De outro modo, a aglomeração pode
ser utilizada para formação de nanopartículas e nanoestruturas planares interconectadas
35
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com potencial aplicação tecnológica [75].
Filmes monocristalinos, isotrópicos e livres de defeitos são mais estáveis frente à aglomeração. Na ausência de defeitos, a aglomeração só tem início quando alguma perturbação ondulatória assumir amplitudes na ordem da espessura do filme. A aglomeração de
filmes policristalinos inicia preferencialmente em regiões defeituosas, como em bordas,
contornos de grão ou buracos pré-existentes. Em muitos casos, observa-se um tempo de
incubação para nucleação de buracos, caso estes não existam. A temperatura crítica para
início da aglomeração térmica pode estar muito abaixo do ponto de fusão do material,
sendo tão menor quanto menor for a espessura do filme. Filmes de Cu (Tm =1084 o C)
com 10 nm de espessura podem apresentar aglomeração em temperaturas de até 100 o C,
por exemplo. Na primeira etapa da aglomeração, as interfaces do material nos buracos
apresentam retração causando aumento da espessura do filme. Isto ocorre até o momento
onde buracos adjacentes se juntam, a sequência normalmente é a formação de redes percoladas, estruturas alongadas e ilhas isoladas, cujo tamanho médio depende da espessura
inicial do filme.

4.1

Modelo termodinâmico para Aglomeração

A força motriz para a aglomeração é a redução da área de interface do filme fino,
logo as mudanças morfológicas ocorrem via minimização da energia total de superfície.
O fluxo atômico para o crescimento de um buraco, js , ocorre de um ponto A, de curvatura
h/2 para um ponto B da superfície plana, Figura 4.2, [91].

i

Figura 4.2: Representação esquemática do fluxo atômico js no crescimento de um buraco durante
aglomeração.

O fluxo js é dado pela Equação (4.1):

js =

Ds ∂µ
ν,
kT ∂s

(4.1)
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onde Ds é a difusividade na superfície, ∂µ/∂s é a variação do potencial químico ao longo
do comprimento s e ν é a densidade atômica de superfície. A variação do potencial químico ocorre na borda de curvatura h/2, entre o ponto A e B, em um plano de curvatura
R, tal que:

µA − µB = −Ωγs

2
1
− ),
h Ri

(4.2)

onde Ω é o volume atômico do material do filme e γs é a energia de interface entre o filme
e o meio onde está imerso. O raio Ri pode ser considerado muito maior que h, tal que:
∆µ ≈ −Ωγs

2
).
h

(4.3)

A distância onde o fluxo ocorre é ∆s = πh/4, que substituída, juntamente com ∆µ
na Equação (4.1), determina o fluxo atômico termicamente ativado para aglomeração:

js =

8Ds Ωγs ν 1
.
πkT h2

(4.4)

A unidade de js é atom cm-1 s-1 por se tratar de um fluxo de superfície.

4.2

Energia de Coesão em Nanoestruturas

A energia de coesão é a quantidade de energia requerida para separar os átomos de
um sólido em átomos isolados [92]. As temperaturas de fusão, sublimação, entalpia de
formação e barreira de energia para migração, ∆Gm , estão associadas à energia de coesão
do material. Na sessão 3.4 Energia de Deslocamento do Material, Ed foi apresentada
pelo critério de Seitz, onde que a energia de deslocamento Ed está relacionada à energia
de coesão do átomo, pois considera a energia total do átomo no cristal em função da
energia de sublimação [1, 2]. É estabelecido, tanto experimental como teoricamente, que
a energia de coesão é uma propriedade dependente do tamanho, ela normalmente decresce
linearmente com o inverso do raio de uma nanopartícula. Logo, é esperado que ∆Gm e
Ed tenham valores menores em materiais nanoestruturados, fator que terá consequências
importantes no presente estudo.
Um dos modelos mais simples para o cálculo da energia de coesão em relação ao
tamanho de uma nanopartícula é o Modelo de Gota Líquida (Líquid-drop model - LDM).
De acordo com o LDM, a energia média de coesão por átomo de uma nanopartícula avRN
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é relacionada com a energia de coesão do material massivo, av , pela seguinte expressão
[92]:

avR = av −

3Ωγn
,
R

(4.5)

onde γn é a energia de superfície de uma nanopartícula esférica, Ω o volume atômico e
RN o raio de uma nanopartícula esférica.
Experimentos de evaporação em função do tamanho têm mostrado que a energia de
superfície de uma nanopartícula γn é maior do que a energia de superfície do material
massivo γ [93, 94], sendo que a relação entre estas energias pode ser dada pela seguinte
expressão [92]:

γn = N γ/2,
onde N é o número de coordenação dos átomos no material.

(4.6)

Capítulo 5

Métodos Experimentais
Os métodos experimentais utilizados neste trabalho compreendem métodos de síntese
por pulverização catódica, preparação de amostras TEM com membranas auto-sustentáveis
compostas por filmes finos de CdSe e PbSe encapsulados em camadas de SiO2 , métodos
de irradiação por feixe de elétrons em TEM, caracterização microestrutural e composicional por técnicas TEM, como contraste de fase, campo escuro, HRTEM e EDS mais medidas de composição por Espectrometria de Retroespalhamento Rutherford (RBS) [95].

5.1

Preparação das Amostras

Os filmes finos compostos por múltiplas camadas SiO2 /CdSe/SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2
foram preparados por deposições sequenciais sobre waffers Prime de Si(001) usando o
sistema de deposição por pulverização catódica com magnetron AJA Orion-8UHV, instalado no Laboratório de Conformação Nanométrica do Instituto de Física da UFRGS.
Todas as deposições foram realizadas no modo de radio frequência (13560 kHz), temperatura ambiente e em atmosfera de Argônio, pressão de trabalho 2,0 × 10-3 Torr e fluxo
20 sccm. Os alvos utilizados nas deposições são de fabricação da AJA, com diâmetro de
2", espessura de 0,125"e pureza 99,999% para o SiO2 e 99,99 % para o CdSe e PbSe.
As taxas de deposição dos semicondutores foram determinadas a partir de amostras depositadas durante diferentes tempos, nas potências de 20, 30 e 50 W. As espessuras e
microestrutura destas amostras foram medidas por TEM no microscópio JEOL 2010 do
Centro de Microscopia Elétronica da UFRGS. As composições das amostras como depositadas foram medidas por RBS usando feixe de He+ acelerado a 2,0 MeV no acelerador
Tandetron 3MV instalado no Laboratório de Implantação Iônica do Instituto de Física da
UFRGS. As sequências de deposição e demais parâmetros do equipamento podem ser

39

5.2

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

40

verificados na Tabela B.1 em Apêndice - B Parâmetros de Deposição.
As irradiações das múltiplas camadas óxido/semicondutor/óxido foram realizadas em
membranas auto-sustentáveis, compostas apenas pelos materiais depositados. Para tanto,
o processo de preparação convencional de amostras TEM em vista planar (Plan View PV) foi encerrado pouco antes da perfuração da região fina, na etapa de polimento iônico. O Si remanescente foi removido com uma gota de KOH 20% [96] em temperatura
ambiente, Figura 5.1. Além das amostras em vista planar, foram preparadas amostras em
seção transversal (Cross Section - CS) para observação da microestrutura e medidas de
espessura do filmes como depositados.
Corte ultra-sônico

Desbaste

Franjas de interferência entre o Si
e as camads de SiO2

Polimento Iônico

Remoção química da camada de Si

Polimento micrométrico

Amostra com região central
de espessura de ≈ 200 nm

Exposição da membranda de
SiO2/Semicondutor/SiO2

Figura 5.1: Sequência de preparação das amostras PV com múltiplas camadas depositadas sobre
waffers de Si. A sequência compreende 6 etapas: Corte ultrassônico do substrato de silício depositado com o óxido e semicondutor, desbaste até a espessura ≈ 150 µm em politriz, polimento
micrométrico até espessura ≈ 50 µm, polimento iônico até a observação das franjas de interferência entre substrato e camadas depositadas e remoção do Si remanescente na região central
pela alocação de uma gota com solução de KOH sobre a amostra.
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Irradiação

As amostras depositadas com CdSe foram irradiadas no microscópio de transmissão eletrônica JEM-2010, instalado no Centro de Microscopia e Microanálise da UFRGS
(CMM) em magnificações de 100.000 X nas energias de E = 80 kV (densidade de corrente j =0,37 A cm-2 ) e E =200 kV (j =0,33 e 1,0 A cm-2 ). O microscópio JEM-2010 é
equipado com filamento de LaB6 e a corrente de feixe foi calibrada através de medidas em
um porta amostras com copo de Faraday, sendo posteriormente monitorada pela leitura
do feixe incidente no monitor de fósforo do microscópio. Observamos que as correntes
medidas no copo de Faraday e no monitor eram aproximadamente as mesmas, o que permitiu a medida da densidade de corrente sem necessidade de inserção do porta amostras
com copo de Faraday em cada experimento. As diferentes densidades de corrente nas
irradiações a 200 kV foram alteradas pela troca da abertura condensadora, abertura 120
µm para j =1,0 A cm-2 e abertura 70 µm para j =0,33 A.cm-2 . Com área iluminada de
diâmetro 2,0 µm e j constantes, foi possível medir a dose irradiada pela integração da
corrente no tempo. As micrografias foram adquiridas com baixa densidade de corrente
para evitar alterações durante aquisição, para tanto foi utilizada uma câmara CCD Gatan,
modelo 694, resolução de 1024 x 1024 pixeis.
As amostras depositadas com PbSe foram irradiadas a E =200 kV (j =0,26 e 5,3
A cm-2 ) no microscópio JEM-2010 do CMM. A densidade de corrente j =0,26 A cm-2
foi obtida em magnificação 100.000 X e j =5,3 A cm-2 em magnificação 250.000 X. As
irradiações com E = 300 kV (j =1,0 A cm-2 ) foram irradiadas no microscópio JEOL
3010, instalado no Laboratório Nacional de Nanotecnologia - LNNano em Campinas, SP,
também equipado com filamento de LaB6 . Os demais parâmetros das irradiações constam
na Tabela 5.1.
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Tabela 5.1: Parâmetros das irradiações
Diâmetro
E0 (keV)

Abertura (µm)

jvisor (pA cm-2 )

Magnificação

irradiado

j A cm-2

(µm)
SiO2 /CdSe/SiO2
200

120

160

100.000

2,0

1,0

200

70

53

100.000

2,0

0,33

80

70

59

100.000

2,0

0,37

SiO2 /PbSe/SiO2
200

70

42

100.000

2,0

0,26

200

120

150

250.000

0,85

5,3

300

120

160

100.000

2,0

1,0

42

Capítulo 6

Resultados
6.1
6.1.1

Irradiação das membranas SiO2 /CdSe/SiO2
Caracterização das amostras como depositadas

A Figura 6.1(a) apresenta a micrografia CS de uma amostra SiO2 /CdSe/SiO2 como
depositada. A superfície da primeira camada de SiO2 é aproximadamente contínua, seguido pelo CdSe com espessura h = 3,8 nm e pela cobertura de SiO2 com espessura de
31 nm. A composição do filme como depositado foi medida por RBS, cujos sinais de
retroespalhamento do He+ foram simulados no programa SIMNRA [97]. As densidades
de área do Cd (5,2 × 1015 átomos cm-2 ) e Se (4,8 × 1015 átomos cm-2 ) são aproximadamente as mesmas, indicando que a estequiometria do composto 1Cd:1Se está correta. As
medidas de RBS também acusaram a presença de sinal do retroespalhamento no Argônio,
proveniente do processo de deposição. As imagens obtidas das amostras em geometria
PV mostram que o filme têm estrutura policristalina, com tamanhos de grão entre 10 nm
e 30 nm. O filme apresenta descontinuidades entre grãos e algumas regiões com ausência
de semicondutor, o que pode ser observado por variações de contraste de massa nas microscopias em geometria PV e CS nas Figuras 6.1(c) e 6.2(b), respectivamente. A medida
SAD da amostra como depositada, Figura 6.1(d), apresenta padrões circulares típicos de
estruturas policristalinas. A simulação do padrão SAD no software JEMS [98] apresentou distâncias reciprocas dos anéis correspondentes à estrutura cristalina cúbica de face
centrada do CdSe, fator de estrutura F-43m.
Micrografias de amostras CS e PV obtidas em condição HRTEM confirmam a estrutura cristalina do filme como depositado. O filme de CdSe apresenta certa rugosidade,
como detalhado na Fig. 6.2(a). A contagem das espessuras em diferentes micrografias
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(b)
Densidade Areal

Epox

y

,
,
m
3,.8 n

m

31 n

CdSe
SiO 2
Si

(c)

RBS
Simra

m
18 n

SiO 2

20 nm

20 nm

(d)

311
220
111

368 nm

CdSe F-43m
Figura 6.1: Amostra SiO2 /CdSe/SiO2 como depositada. (a) Micrografia obtida em geometria CS
com medidas das espessuras de cada filme depositado. (b) Medida RBS da amostra e simulação
da densidade areal dos átomos que compõem os filmes. (c) Micrografia de uma amostra preparada
em geometria PV com imagem da abertura SAD (diâmetro 368 nm). (d) Padrão SAD da região
delimitada em (c). A simulação dos anéis de difração indicam a estrutura cristalina de Blenda de
Zinco, grupo espacial F-43m.

resultaram em uma espessura média < h >= 3,3 nm, Fig. 6.2(a). A espessura do filme
também pode ser calculada em função da soma das densidades areais do Cd e Se, obtidas
das medidas por RBS: ρRBS = 1,0 × 1016 átomos cm-2 com base no volume atômico do
CdSe F-43m (Ω = 0,02805 nm3 ), tal que hRBS = Ω/ρRBS = 2.8 nm.
A Figura 6.3 apresenta detalhes de uma amostra PV em imagens adquiridas em diferentes magnificações. A figura apresenta as ordens de tamanho envolvidas neste estudo,
detalhes da membrana SiO2 /CdSe/SiO2 e da região irradiada com diâmetro de 2,0 µm. A
membrana é localizada no centro da amostra e possui diâmetro de aproximadamente 130
µm. A região irradiada (φ > 4000 C cm-2 , E = 200 keV e j =1,0 A cm-2 ) pode ser observada em microscópio ótico com alguma dificuldade, mas é facilmente identificada em
TEM. A irradiação foi feita em uma região próxima ao silício para facilitar a condução
de calor e minimizar o aquecimento na região irradiada. Os efeitos da irradiação ocor-
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Figura 6.2: Amostra SiO2 /CdSe/SiO2 como depositada. (a) Micrografia HRTEM em geometria
CS com detalhe da interface e estrutura cristalina do filme semicondutor. (b) As regiões com
ausência de CdSe são preenchidas com SiO2 . (c) Região com variações de espessura. (d) Medida
da espessura do filme de CdSe em diferentes micrografias, a distribuição em tamanho apresentou
altura média < h >= 3,3 nm

rem apenas nas regiões de incidência do feixe de elétrons, o quadro central com aresta
de 609 nm corresponde às regiões apresentadas na Figura 6.4, que mostra a sequência de
micrográficas obtidas em função da dose irradiada.
6.1.2

Efeitos da irradiação com feixe de elétrons nos filmes finos de CdSe

As membranas SiO2 /CdSe/SiO2 foram irradiadas com energia E = 200 keV nas densidades de corrente j = 0,33 e 1,0 A cm-2 e com E = 80 keV na densidade de corrente
j = 0,37 A cm-2 . As irradiações foram feitas nas regiões mais espessas, próximas da camada de Si não removida na preparação. A evolução da microestrutura em E = 200 keV,
j = 1,0 A cm-2 é apresentada na Figura 6.4 como função da dose irradiada e pode ser
descrita do seguinte modo: 1) aumento e nucleação dos buracos de SiO2 até φ ≈ 480 C
cm-2 , Figura 6.4(a)-(c). Em doses intermediárias (480 < φ < 1500 C cm-2 ), os buracos adjacentes juntam-se, formando caminhos percolados de SiO2 . No decorrer da irradiação, a
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rede de CdSe é desmembrada em ramos isolados com nódulos cristalinos conectados por
regiões de estricção. Na sequência, algumas regiões em estricção apresentam afinamento
e ruptura com formação nanocristais isolados, φ > 3000 C cm-2 .

SiO2/CdSe/SiO2

Localização da região
irradiada
SiO2/CdSe/SiO2

3,0 mm
130 μm

Si

Si
609 nm

Si

2,0 μm

Figura 6.3: Sequência de micrografias obtidas por microscopia ótica e eletrônica de transmissão
de uma amostra PV. As sequência em diferentes magnificações mostram detalhes da membrana
com as múltiplas camadas SiO2 /CdSe/SiO2 com diâmetro de aproximadamente 130 µm e a região
irradiada a E =200 keV, (j = 1,0 A cm-2 , φ = 4000 C cm-2 ) com diâmetro 2,0 µm. A região em
análise está localizada no quadro central de aresta 609 nm.

Figura 6.4: (a)-(h)Sequência de micrografias obtidas em diferentes doses durante irradiações das
membranas SiO2 /CdSe/SiO2 com E =200 kV, j =1,0 A cm-2 .

A Figura 6.5 apresenta a evolução microestrutural nas irradiações com E =80keV,
j =0,37 A cm-2 . As variações microestruturais são similares às observadas nas irradiações
com energia de feixe E =200keV, porém as etapas antes descritas ocorrem em doses
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menores.
(a)

(d)

(b)

110 C cm-2 (c)

330 C cm-2

440 C cm-2 (e)

660 C cm-2 (f)

880 C cm-2

como depositada

Figura 6.5: (a)-(f)Sequência de micrografias obtidas em diferentes doses durante irradiações das
membranas SiO2 /CdSe/SiO2 com E =80 kV, j =0,37 A cm-2 .

A Figura 6.6 apresenta detalhes de uma irradiação realizada em maior magnificação,
região iluminada com diâmetro de 600 nm. As mudanças microestruturais ocorrem apenas
na região irradiada, independentemente da densidade de corrente utilizada, Figura 6.6(a).
A variação na microestrutura do centro da região irradiada para a periferia, Figura 6.6(b),
se deve a maior densidade de corrente no eixo óptico em relação às bordas do feixe,
pois o perfil de corrente gaussiano do feixe apresenta maior dispersão em intensidade
quando fortemente focalizado. Micrografias obtidas em alta resolução revelam que os
ramos de CdSe são policristalinos, compostos por nódulos com nanocristais de CdSe. Nas
maiores doses, as regiões entre os nanocristais apresentam afinamento até a separação em
nanopartículas isoladas. O estágio final da evolução microestrutural caracteriza-se por um
processo de esferoidização das nanopartículas isoladas. O CdSe manteve a fase cristalina,
mesmo durante imageamento na condição HRTEM com magnificações de 600.000 X,
onde as densidades de corrente podem assumir valores j > 10,0 A cm-2 .
A estrutura cristalina das microestruturas após irradiação é a mesma da fase como depositada. O padrão SAD apresentado na Figura 6.7(a) foi realizado na região delimitada
em traço pontilhado na Figura 6.4(h) e corresponde a uma dose irradiada φ ≈ 4000 C
cm-2 . A simulação da SAD após irradiação apresentou padrão em anéis correspondentes
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(b)
600 nm

(c)

(d)

Figura 6.6: Irradiação em alta magnificação. (a) Região irradiada com diâmetro de 600 nm. (b)
Região delimitada pelo quadro em (a) apresenta a microestrutura final nas altas doses irradiadas.
(c) HRTEM da Região delimitada em (b) mostra a microestrutura de um ramo. Os ramos são
compostos por nódulos com nanocristais de CdSe, a seta denota um nanocristal de CdSe que é
incorporado ao nanocristal maior durante imageamento. (d) Detalhe do nanocristal de CdSe na
extremidade de um ramo.

ao fator de estrutura F-43m do CdSe, ou seja, o mesmo padrão da amostra como depositada. Porém, após irradiação os anéis de difração apresentaram pontos isolados mais
intensos, diferentemente das linhas contínuas observadas na Figura 6.1(d), um indicativo
da presença de nanopartículas isoladas com diâmetro maior que a espessura inicial do
filme. A comparação das medidas de EDS entre amostras como depositada e amostras
irradiadas indicam que grande parte do Cd e Se é mantido após irradiação, Figura 6.7(b),
mas o sinal do Ar reminiscente do processo de deposição não é observado após irradiação.
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Figura 6.7: SAD após irradiação e EDS antes e após irradiação com E =200 keV, j = 1,0 A
cm-2 . (a) SAD da região delimitada na Figura 6.4(h). (b) A comparação entre as medidas EDS
em uma mesma região antes e após irradiaçãocom φ > 4000 C cm-2 sinaliza que existem poucas
perdas de Cd e Se durante o processo. Após irradiação não foi observado o Ar remanescente da
deposição. As contagens do pico de Raio-X característico do Ar acusaram queda de 80 % da
emissão na amostra irradiada.

Tratamento térmico da amostra SiO2 /CdSe/SiO2 como depositada
Uma amostra SiO2 /CdSe/SiO2 foi submetida à tratamento térmico em vácuo (pressão
≈ 10-6 mbar) na temperatura de 800 o C durante 30 min. O resultado do tratamento térmico
é apresentado na Figura 6.8(b) em comparação com a micrografia de uma amostra como
depositada. O tratamento térmico apresentou crescimento e nucleação dos buracos de
SiO2 de forma semelhante às irradiações em baixas doses, em um processo até 18X mais
lento em comparação com a irradiação com E = 200 keV j = 1,0 A cm-2 !

(a)

como depositada

(b)

800 ºC, 30 min

Figura 6.8: Comparação entre micrografias PV de amostras SiO2 /CdSe/SiO2 como depositada
(a) e tratada termicamente a 800 o C durante 30 min (b).
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Irradiação das membranas SiO2 /PbSe/SiO2

As membranas SiO2 /PbSe/SiO2 foram feitas segundo os mesmos métodos utilizados
nas amostras SiO2 /CdSe/SiO2 , diferindo apenas os parâmetros de deposição. Os métodos
de irradiação também seguiram rotinas semelhantes às utilizadas para o CdSe, diferindo
apenas nas energias e correntes de feixe.
6.2.1

Caracterização das amostras como depositadas

A Figura 6.9(a) apresenta uma micrografia obtida de uma amostra preparada em geometria CS. As espessuras do SiO2 são as mesmas do CdSe, porém o desbaste iônico
removeu parte da última camada depositada, que está mais fina em relação à espessura da
amostra apresentada na Figura 6.1(a). Na Figura 6.9(b), consta a medida RBS da amostra
como depositada. A densidade areal do Pb e Se também é aproximadamente a mesma
Pb (4,34 × 1015 átomos cm-2 ) e Se (4,43 × 1015 átomos cm-2 ), obedecendo a estequiometria do composto. Do mesmo modo, foi observado o retroespalhamento em átomos de
Ar, também provenientes do processo de deposição. As imagens obtidas das amostras em
geometria PV mostram uma estrutura policristalina, mas não foram observados contrastes
claros entre grãos como no filme fino de CdSe. O filme fino de PbSe apresentou regiões
sem semicondutor com maior tamanho, de diâmetro médio ≈30 nm. Cabe aqui mencionar que houveram maiores dificuldades na preparação das amostras de PbSe. Observamos
que os filmes de PbSe apresentavam uma fraca adesão com o SiO2 , o que tornava praticamente impossível evitar a perda do filme durante a preparação das amostras. Supomos
que só foi possível manter o filme de PbSe encapsulado entre as camadas de óxido devido
à presença dos buracos, que atuam como pontos de fixação entre a camada superior e inferior de SiO2 . O padrão SAD do PbSe também possui padrão em anéis circulares, típicos
de estruturas policristalinas. A simulação do padrão de difração no software JEMS [98]
mostra a estrutura cristalina de sal iônico Fm-3m (NaCl), típica do PbSe. As medidas da
espessura do filme PbSe em função da densidade areal resultaram em hRBS =3,0 nm, já
as contagens de espessura das amostras CS apresentaram h = 3,5 nm.
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Figura 6.9: Amostra SiO2 /PbSe/SiO2 como depositada. (a) Micrografia TEM em geometria CS.
(b) Medida RBS da amostra e simulação da densidade areal dos átomos que compõem os filmes.
(c) Micrografia de uma amostra em geometria PV com abertura SAD inserida (diâmetro 758
nm). (d) Padrão SAD da região delimitada em (c). A simulação dos anéis de difração indicam a
estrutura cristalina de sal iônico, grupo espacial Fm-3m.

Quando observarmos mais atentamente a Figura 6.9(d), notamos que os anéis de difração do PbSe não apresentam intensidade constante em diferentes ângulos ao longo
de cada distância recíproca, uma característica típica de filmes policristalinos texturizados [18]. O padrão SAD da Figura 6.10(a) foi obtido com a amostra orientada, de modo
que o feixe de elétrons tivesse incidência paralela ao eixo de zona [001] do Si, isto é,
perpendicular ao plano do filme depositado. Em relação à difração de Raio-X, onde os
ângulos de espalhamento de Bragg estão na ordem de dezenas de graus, em TEM, os
ângulos de espalhamento de Bragg são muito menores: θB < 1o , isto ocorre devido ao
menor comprimento de onda dos elétrons acelerados a 200 kV [95]. Logo, em TEM, apenas os planos cristalinos quase paralelos ao feixe contribuem para o padrão SAD, Figura
6.10(c). A texturização do filme de PbSe é observada quando comparamos o padrão de
difração experimental com o padrão simulado de um policristal de PbSe. A integração
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radial da intensidade difratada na medida SAD não apresenta o sinal das reflexões de
Bragg dos planos PbSe{222}, que são co-planares aos planos PbSe{111}, estes planos
têm direção de 54,74o em relação aos planos PbSe{002}, cujas linhas aparecem em alta
intensidade no padrão SAD medido, Figura 6.10(a). A imagem HRTEM da amostra em
geometria PV identifica contornos de grão de baixo ângulo, Figura 6.10(b), sendo que a
transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT) da imagem mostra apenas
as distâncias reciprocas dos planos PbSe{002}. Estes resultados são indícios de que os
filmes finos de PbSe das amostras como depositadas apresentam a maioria dos cristais
com planos PbSe{002} paralelos à superfície do SiO2 , como pode ser observado nas micrografias HRTEM da Figura 6.11(a), onde a inversa da transformada rápida de Fourier
(Inverse Fast Fourier Transform - IFFT) foi aplicada apenas nas regiões correspondentes
às frequências do contraste de fase do PbSe, Figura 6.11(b). As imagens IFFT foram sobrepostas na imagem original para observar a orientação dos planos, todas micrografias
HRTEM apresentaram IFFT com planos PbSe{200} paralelos à superfície da amostra,
outro indicativo da texturização. Por fim, padrões SAD obtidos com diferentes inclinações da amostra permitem visualizar padrões SAD PbSe{222}, Figuras 6.11(c) e (d).
Observamos a presença dos sinais de difração dos planos Si{022} e PbSe{002} quando
o padrão SAD é adquirido com a amostra no eixo de zona do Si{001}, caso onde não
são observadas as reflexões PbSe{222}, Figura 6.11(c). As linhas de difração dos planos PbSe{222} surgem juntamente com as reflexões Si{111}, apenas quando a amostra
é inclinada em aproximadamente 30o , ângulo onde alguns planos PbSe{222} tornam-se
aproximadamente paralelos ao feixe, Figura 6.11(d). Além disso, nas posições ao longo
dos anéis, onde os sinais de difração dos planos PbSe{222} são mais intensos, os sinais
de difração dos planos PbSe{200} são menos intensos. As análises dos padrões SAD em
diferentes inclinações da amostra são um método padrão para a identificação da texturização de filmes [18], e neste caso provam definitivamente que a maioria dos grãos de PbSe
possuem planos {200} paralelos à superfície da amostra.
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{222}
PbSe {002}

1/d = 3,26 nm-1
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ē
[002]
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que contribuem
para difração
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Figura 6.10: Análise de texturização do PbSe como depositado. (a) SAD obtida com amostra
PV orientada ao longo do eixo de zona do Si[001]. O gráfico compara o padrão SAD simulado
pelo programa JEMS [98] para um policristal de PbSe com o padrão obtido pela integração
da intensidade radial da SAD experimental, o que foi obtido através do tratamento da imagem no
programa ProcessDiffraction [99]. A seta mostra que a integração radial das reflexões PbSe {222}
é ausente nas medidas SAD. (b) Micrografia HRTEM de uma amostra PV apresenta a estrutura
policristalina texturizada e o inserto com FFT da imagem apresenta apenas a distância recíproca
dos planos PbSe{002}. (c) Octaedro truncado com as direções dos planos principais do PbSe,
onde apenas os planos quase paralelos ao feixe de elétrons contribuem para formação do padrão
SAD.

6.2.2

Efeitos da irradiação com feixe de elétrons nos filmes finos de PbSe

As membranas SiO2 /PbSe/SiO2 foram irradiadas com energia E = 200 keV nas densidades de corrente j = 0,26 e 5,3 A cm-2 e com E = 300 keV na densidade de corrente
j = 1,0 A cm-2 . As mudanças microestruturais durante as irradiações do PbSe apresentaram características distintas das observadas nas irradiações do CdSe. Observando as
Figuras 6.12-6.14, notamos que as variações ocorrem em doses mais elevadas e não há
formação de uma rede percolada contínua. No PbSe, a aglomeração ocorre heterogeneamente, com maiores taxas nas regiões próximas aos buracos previamente existentes na
amostra como depositada. Observamos duas características comuns em todas irradiações
nas membranas SiO2 /PbSe/SiO2 : 1) até φ ≈ 1500 C cm-2 os buracos de SiO2 , antes com
bordas irregulares, assumem forma cada vez mais circular. Durante esta etapa, o perímetro dos buracos mostra um contraste escuro, interfaceado por um anel com contraste
mais claro. 2) Em 1500 . φ . 4000 C cm-2 , a borda escura desloca-se radialmente e há
nucleação e crescimento de novos buracos próximo aos já existentes.
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Figura 6.11: Análise de texturização do PbSe como depositado. (a) Micrografia HRTEM de uma
amostra CS com destaque dos planos PbSe{002} e PbSe{111}, obtidos pela IFFT das regiões
circuladas na Figura (b). (b) FFT da imagem em (a) apresentando as frequências dos planos
PbSe{111} paralelas as frequências dos planos Si{111}. (c) O padrão SAD de uma amostra PV
orientada no eixo de zona Si[100] não apresenta as reflexões dos planos PbSe{222}. (d) Padrão
SAD com amostra inclinada 30o em relação ao eixo de zona Si[001] apresentando reflexões dos
planos PbSe{222}.

Não foram realizadas irradiações em doses elevadas para E = 200 keV e j = 0,26
A cm-2 devido às altas doses envolvidas na aglomeração do PbSe, para j = 0,26 A cm-2
seriam necessários experimentos com mais de 9 h de duração para atingir a dose máxima
com j = 1,0 A cm-2 e mais de 18 h para j = 5,3 A cm-2 . Nestes dois últimos casos foi possível obter maiores doses irradiadas, onde foram observadas a formação de nanopartículas
isoladas com contraste mais escuro, Figura 6.12(e-d) e Figura 6.14(e-f). Na irradiação a
200 keV, j = 5,3 A, doses φ & 6000 C cm-2 apresentam aglomerados escuros na borda
dos buracos, o que indica uma possível separação de fase durante irradiação.
Assim como nas irradiações do CdSe, as mudanças microestruturais foram observadas
apenas nas regiões de incidência do feixe, como apresentado nas micrografias em baixa
magnificação da Figura 6.15.
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100 nm
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Figura 6.12: Resultado da irradiação das membranas SiO2 /PbSe/SiO2 . (a)-(f)Sequência de micrografias obtidas em diferentes doses durante irradiações a E =200 kV, j =5,3 A cm-2 . Área da
imagem 457 X 457 nm
(a)

como depositada (b)

380 C cm-2 (c)

1400 C cm-2

(d)

2850 C cm-2 (e)

3300 C cm-2 (f)

3800 C cm-2

Figura 6.13: Resultado da irradiação das membranas SiO2 /PbSe/SiO2 . (a)-(f)Sequência de micrografias obtidas durante irradiações a E =200 kV, j =0,26 A cm-2 em função da dose. Área
das micrografias 609 X 609 nm

A texturização do PbSe também foi observada após irradiação. A Figura 6.16(a) apresenta padrão SAD obtido no eixo de zona Si[001], caso onde não são observadas as di-
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Figura 6.14: Resultado da irradiação das membranas SiO2 /PbSe/SiO2 . (a)-(f)Sequência de micrografias obtidas durante irradiações a E =300 kV, j =1,0 A cm-2 em função da dose. Área das
micrografias 569 X 569 nm
200 keV

5,3 A cm-2

12768 C cm-2

300 keV

500 nm

1,0 A cm-2

8700 C cm-2

1,9 μm

,
Figura 6.15: Micrografias em baixa magnificação das regiões irradiadas a E = 200 keV, j = 5,3
A cm-2 , φ = 12768 C cm-2 e E = 300 keV, j = 1,0 A cm-2 , φ = 8700 C cm-2 .

frações dos planos PbSe{222}. Estas linhas surgem quando a amostra é inclinada 30o ,
formando um padrão SAD típico de filmes texturizados, Figura 6.16(b).
A Figura 6.17(b) apresenta o padrão SAD obtido da região na Figura 6.17(a), que
foi irradiada com E = 200 keV, j = 8,0 A cm-2 , dose φ = 3000 C cm-2 . O padrão
SAD apresenta sinais do PbSe Fm-3m, mas também linhas de difração do Pb, facilmente
observadas nas distâncias recíprocas correspondentes aos planos Pb{111} e Pb{200}. As
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Figura 6.16: Verificação de texturização após irradiação com dose φ = 17556 C cm-2 , E = 200
keV, j = 5,3 A cm-2 . (a) SAD em eixo de zona Si (001), (b) SAD com amostra inclinada em 30o .

linhas do Pb foram observadas nos padrões SAD de outras irradiações, porém apenas em
altas doses. Diferentemente da SAD da amostra como depositada, que apresenta linhas
praticamente contínuas, após a irradiação são observados pontos com alta intensidade
difratada, típicos da difração em nanopartículas isoladas.
(a)

(b)

JEMS Pb
PbSe

370 nm

200 keV

Process
Diffraction

111
200
Intensidade (u. a.)

6000 C cm-2

0.0

220
200
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5.0
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Figura 6.17: (a) Região da medida SAD de uma amostra irradiada com E = 200 keV, j = 8,0
A cm-2 , φ = 6000 C cm-2 . (b) Padrão SAD obtido da região apresentada em (a). Simulação dos
anéis de diffração do Pb e PbSe usando o sofware JEMS em comparação com a intensidade radial
integrada da medida SAD. A presença dos padrões de difração do Pb indica que a irradiação do
PbSe causa separação de fases.

Imagens de campo escuro mostram que o Pb está associado aos nanoprecipitados
com contraste mais escuro, Figura 6.18. As micrografias da Figura 6.18(c) e (d) foram
realizadas com a abertura objetiva localizada nas regiões circuladas na Figura 6.18(b),
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que contém as difrações dos planos PbSe{200} e Pb{111}. As imagens de campo escuro
geradas por estas reflexões possuem contraste inverso ao observado na imagem em (a),
feita com abertura apenas no feixe incidente, ou seja, caso onde a aquisição dos elétrons
se dá sem contribuição dos sinais difratados. As imagens de campo escuro mostram a
posição dos cristais de Pb e PbSe que contribuíram para as respectivas difrações circuladas
em (b), estas imagens mostram a provável posição do Pb, que supostamente se encontra
na forma de nanopartículas.

(a)

(b)

Pb 111
OBJ imagem em (d)
Pb 111
PbSe 200

OBJ
imagem
em (c)

nanocristais
de Pb

(c)

(d)
filmes percolados
de PbSe

Figura 6.18: (a) Micrografia de uma amostra de PbSe irradiada com E = 200 keV, j = 8,0 A cm-2
após dose φ = 6000 C cm-2 . (b) Padrão SAD da imagem em (a) apresenta reflexões dos planos
Pb{111}. A abertura objetiva foi alocada nas regiões circuladas para formação das imagens de
campo escuro apresentadas em (c) e (d). As micrografias em campo escuro apresentam contrastes
claros nas posições correspondentes às nanopartículas escuras em (a).

As análises obtidas por IFFT atestam que as nanopartículas formadas nas altas doses
irradiadas possuem estrutura cristalina do Pb. A Figura 6.19(a) apresenta a micrografia
HRTEM da região delimitada na Figura 6.18(a). A imagem obtida pela FFT da Figura
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6.19(a) apresenta distâncias recíprocas das reflexões do PbSe{200} e Pb{111}. A IFFT
na Figura 6.18(c) foi obtida pela seleção das regiões de alta intensidade da imagem em
(b) que correspondem às distâncias recíprocas do Pb e do PbSe isoladamente. O resultado
da IFFT das distâncias do Pb apresenta os planos Pb{111} situados apenas na região da
nanopartícula de contraste escuro em (a), o que é destacado pela sobreposição na imagem
original, Figura 6.19(d). Já o PbSe está situado nas regiões de contraste médio, que possui
forma de rede percolada.

(b)

(c)

(d)

Pb

0
e 20

PbS

(a)

1
11

PbSe

Pb

Figura 6.19: Identificação das nanopartículas de Pb em micrografias HRTEM pelo uso da FFT
seguido da IFFT. (a) Micrografia da região delimitada em traço pontilhado na Figura 6.18(a).
(b) FFT da imagem em (a) com as frequências correspondentes às distâncias recíprocas do
PbSe{200} e Pb{111}. (c) Imagem IFFT tratada com franjas correspondentes aos planos do
PbSe{200} e Pb{111} obtidas da IFFT das frequências dos respectivos planos cristalinos. (d)
A sobreposição da imagem IFFT na imagem original identifica a posição da nanopartícula de Pb.

As irradiações dos filmes finos de PbSe também não apresentaram perda significativa
de átomos de Pb e Se, mesmo após altas doses irradiadas. As medidas EDS apresentam
mesma intensidade de espalhamento de Raio-X característico do Pb e Se antes e após
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irradiação, como pode ser observado nas imagens da Figura 6.20(a) e (b). Já o Ar reminiscente da deposição apresentou queda no sinal de Raio-X após irradiação, o que indica
que o Ar sofre difusão e desorpção da superfície das membranas.
(a)

(b)

(b)

0,2

0,2

(c)
1,0

200 kV, j = 5,3

Figura 6.20: Medidas de EDS das amostras como depositadas e irradiadas. (a) Região não irradiada e irradiada com E = 300 keV, j = 1,0 A cm-2 , φ = 3000 C cm-2 , spot size 25 nm. (b) Região
não irradiada e região irradiada com E = 200 keV, j = 5,3 A cm-2 , φ = 17556 C cm-2 , spot size
7 nm. Não foram observadas quedas significativas dos sinais de Raio-X do Pb e Se nas amostras
irradiadas. Já o sinal de Ar apresentou queda de 60 % em relação a amostra não irradiada.

6.3

Cálculo do Fluxo Atômico Durante Irradiação

Os resultados apresentados na sessão anterior mostram que as irradiações dos filmes
finos SiO2 /CdSe/SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2 causam mudanças microestruturais em função
do tempo de irradiação. As variações microestruturais foram correlacionadas com a dose
irradiada e possuem boa semelhança com os processos de aglomeração térmica discutidos
no Capitulo 4, Aglomeração de Filmes Finos, principalmente para os resultados das
irradiações no CdSe. As medidas de EDS mostram que existe conservação de matéria
durante irradiação. Logo, é possível estimar o fluxo dos átomos que compõem o filme
semicondutor em função das variações microestruturais observadas em cada dose, o que
será devidamente detalhado neste item.
Assumimos que o crescimento dos buracos de SiO2 é causado pelo deslocamento de
átomos no perímetro dos buracos. Estes deslocamentos originam fluxos atômicos que
podem ser separados em dois componentes: fluxo paralelo a superfície do filme, JP , e
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fluxo normal à superfície do filme, JN , Figura 6.21(a). Estes fluxos ocorrem ao longo da
superfície na borda dos buracos e para o caso de um buraco i, esta superfície é delimitada
pelo perímetro pi , sendo que apenas o componente JN contribui para o aumento da altura
h durante irradiação. Se os átomos de Cd, Pb e Se permanecem no filme semicondutor,
o aumento da superfície projetada com apenas SiO2 observada nos resultados só pode
ocorrer se houver algum fluxo de átomos das bordas (ponto A) para a superfície do filme
(ponto B). Logo, o fluxo atômico principal na fase de crescimento dos buracos é JN . O
fluxo paralelo à superfície contribui mais intensamente para a variação da área projetada
de CdSe nas maiores doses, quando os buracos adjacentes entram em contato e dão inicio
à formação de uma rede percolada mais aberta, como representado na Figura 6.21(e).
Podemos deduzir um fluxo atômico em função das mudanças de geometria dos filmes
finos durante irradiação considerando as seguintes restrições:
1. Há conservação de matéria no sistema e não existem mudanças de densidade no
material durante irradiação.
2. O fluxo atômico normal à superfície da amostra é muito maior que o fluxo paralelo,
JN >> JP .
3. A aglomeração é homogênea ao longo do filme. Isto é, a taxa de crescimento dos
buracos é independente do tamanho dos buracos.
4. O filme possui geometria prismática e a espessura do filme é a mesma ao longo da
superfície da amostra.
5. Todo material removido da borda de um buraco é distribuído homogeneamente na
interface semicondutor/óxido.
Não observamos formação de volume livre durante irradiação, logo deverá haver um
fluxo de Si e O para os buracos, que são regiões onde as duas camadas depositadas de
SiO2 entram em contato.
6.3.1

Modelo de fluxo experimental

Considerando o processo de aglomeração como função do tempo. Até a etapa de crescimento dos buracos, em um dado tempo t, há aumento de um buraco com raio Ri (t) para
Ri (t + ∆t) devido à remoção de um volume ∆vi da borda pi do buraco para a superfície
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h

(b)
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JN

(e)

(d)

pi

JSi, O

JP

Figura 6.21: (a) Representação esquemática de um buraco de SiO2 em relação à área projetada
do CdSe. Existem dois componentes de fluxo atômico no perímetro pi de um buraco, um fluxo
paralelo à superfície da amostra, JP , e um fluxo normal à superfície da amostra, JN . (b) Representação do fluxo JN em uma micrografia HRTEM obtida de uma amostra CS. A condição de
conservação de matéria e ausência de volume livre exige um fluxo de Si e O em direção contrária
à JN . (c) Micrografia PV com distribuição de buracos de SiO2 após irradiação com E = 200 keV,
φ ≈ 350 C cm-2 , o detalhe é apresentado com maior magnificação em (d), onde estão delimitados
os perímetros de cada buraco, a seta apresenta uma região entre dois buracos adjacentes que sofre estricção, dando origem a um único buraco, que é apresentado na micrografia em (e). Quando
buracos adjacentes entram em contato há aumento da distância entre as bordas devido a ambos
fluxos, fluxo paralelo normal à superfície JN e fluxo paralelo à superfície JP .

do filme durante um intervalo de tempo ∆t, Figura 6.22. Se houver conservação de matéria e se o material for homogeneamente distribuído na superfície do filme, ∆vi contribuirá
para aumento da altura h(t) em um valor ∆h = h(t + ∆t) − h(t).
Podemos calcular o fluxo atômico para o crescimento do i-ésimo buraco no tempo t,
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Δvi(t)
h(t)

Ri(t)

Ri(t)

Δt
Δvi(t)

pi(t+Δt)

Ri(t+Δt)

Δh(t)
h(t+Δt)

Ri(t+Δt)

Figura 6.22: Representação da variação de geometria de um buraco quando irradiado no instante
t durante um tempo ∆t. Um volume ∆vi (t) é removido do perímetro do buraco para a superfície
do filme causando um aumento de espessura ∆h(t).

Ji (t), dividindo o volume removido pelo volume atômico do material, Ω. Supondo que
nos instantes iniciais da aglomeração, a variação do raio do buraco é muito maior que a
variação da altura, o fluxo no tempo t é

1 1 ∆vi (t)
Ω pi (t) ∆t
1 h(t) ∆ai (t)
=
,
Ω pi (t) ∆t

Ji (t) =

(6.1)

onde ∆ai é a variação da área projetada do i-ésimo buraco. A densidade de corrente é
constante durante irradiação, logo a Equação (6.1) pode ser escrita em função da dose de
elétrons φ substituindo ∆t = ∆φ/j. No limite ∆t → 0, o fluxo atômico para a aglomeração do i-ésimo buraco pode ser aproximado pela taxa de variação da área projetada do
buraco em função da dose, tal que

Ji (φ) =

j h(φ) dai (t)
.
Ω pi (φ) dφ

(6.2)

A densidade de corrente do feixe e o volume atômico são constantes ao longo da
amostra; se a taxa de crescimento dos buracos é independente do tamanho dos mesmos
e a espessura do filme h é a mesma em um dado instante t, é possível aplicar a Equação
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(6.2) para todos os buracos observados em uma imagem, conforme ilustrado na Figura
6.21(c) e (d), tal que
JNexp (φ) =

j h(φ) dA(φ)
,
Ω P (φ) dφ

(6.3)

onde

A(φ) =
P (φ) =

n
X
i
n
X

ai (φ)
(6.4)
pi (φ)

i

onde n é o número de buracos observados, A(φ) e P (φ) são a área e o perímetro total dos
buracos em uma região de observação. Supondo uma aproximação em geometria prismática; se houver conservação de matéria no sistema, o fluxo normal ao buracos representa
um aumento de espessura que pode ser determinada em função do volume total do filme
como depositado na região de observação, V0 (n):
V (n)
Af ilme (φ)
h(0) × Af ilme (0)
=
Af ilme (0) − A(φ)

h(φ) =

(6.5)

onde Af ilme (0) e hf ilme (0) são a superfície projetada do filme e a altura na dose irradiada
φ = 0.
A representação do fluxo atômico conforme a Equação (6.3) é conveniente para o
presente estudo, pois o perímetro e área projetada do filme semicondutor podem ser facilmente inferidos das imagens TEM aplicando processos de edição gráfica como segmentação, rasterização, detecção de borda e vetorização, como será explicado na próxima
sessão.
6.3.2

Determinação dos observáveis Af ilme (φ) e P (φ) e do fluxo atômico experimental JNexp (φ)

A Figura 6.23 apresenta os resultados da sequência de tratamentos de uma imagem
obtida após irradiação do SiO2 /CdSe/SiO2 (E = 200 keV, j = 1,0 A cm-2 , φ = 470 C
cm-2 ) com superfície total de 608 X 608 nm. Inicialmente aplicamos um filtro de baixa
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frequência (High Pass) para eliminar contrastes com maior distância, como manchas devido à presença de contaminações na amostra, por exemplo. Em seguida é aplicado o filtro
de ofuscamento com curva de Gauss (Blur) para subtrair sinais de alta frequência e homogenizar os tons de cinza nas regiões dos buracos e do filme semicondutor; o resultado
destes procedimentos consta na Figura 6.23(b). O filtro de baixa frequência e de ofuscamento têm funções opostas, o primeiro elimina contrastes de longo alcance, o segundo
detalhes menores, como pequenas rugosidades e variações de contraste causadas pela flutuação eletrônica. O objetivo destes filtros é homogenizar os tons de cinza nas regiões do
semicondutor e do óxido. Os tons de cinza destas regiões devem possuir valores suficientemente separados para detecção das bordas semicondutor/SiO2 , que é possível de ser
realizada aplicando um procedimento de corte por limite de tom de cinza (threshold). A
Figura 6.23(c) mostra a imagem após threshold, onde os pixels com tom de cinza maiores
que a borda recebem valor máximo 255 (preto) e os menores valor mínimo 0 (branco).
O resultado é uma imagem binária, onde o preto (1) corresponde ao filme semicondutor
e o branco (0) ao óxido. O valor do tom de cinza para corte deve ser escolhido de modo
que a imagem binária caracterize o mais fidedignamente as regiões do filme semicondutor e dos buracos. As imagens obtidas nas diferentes doses irradiadas são adquiridas em
mesma magnificação e mesma intensidade de corrente do feixe; logo, os tons de cinza
não diferem muito entre as imagens obtidas após diferentes doses. O valor da área projetada do filme Af ilme (φ) é obtida pela calibração do tamanho de cada pixel e subsequente
multiplicação da área de um pixel pelo número total de pixeis pretos. Já o cálculo do perímetro total dos buracos, P (φ), exige vetorizar a imagem binária com identificação de
borda, este procedimento converte os pixeis da borda dos buracos em funções vetoriais
parametrizadas, Figura 6.23(d), que tornam possível aplicar um procedimento numérico
para calcular o comprimento total das curvas contidas na imagem.
As variações da área projetada do filme e dos perímetros permitem não apenas qualificar, mas também quantificar as variações microestruturais durante aglomeração. A Figura
6.24 apresenta os valores das áreas projetadas do CdSe e dos perímetros das bordas durante as irradiações nos filmes SiO2 /CdSe/SiO2 . A figura também apresenta o valor da área
e perímetro da amostra tratada termicamente a 800o C durante 30 min. Todos os valores
de Af ilme e P foram calculados usando micrografias adquiridas na mesma magnificação
(30.000 X).
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(b)

608.75 nm

(a)

608.75 nm

(c)

(d)

Figura 6.23: Etapas de tratamento de imagem. Irradiação a 200 keV, j = 1,0 A cm-2 , φ = 480 C
cm-2 . (a) Imagem como adquirida na CCD, area total = 370576 nm2 . (b) Aplicação de filtro High
Pass 50 pixels e Blur gaussiano de 5 pixels. (c) Aplicação de threshold com limite em nível de cinza
135, imagem binarizada com porcentagem de pixels brancos 35%, area do buracos A(480) =
12969 nm2 . (d) Vetorização, escalonamento e extração das linhas de contorno. O perímetro dos
buracos é obtido pela contagem numérica do comprimento total das linhas: P (480)=34880 nm.

Observamos que os valores de Af ilme (φ) decrescem assintoticamente em função da
dose até um limite de cobertura de ≈26% da área inicial, a partir deste valor a taxa de
variação das áreas projetadas tendem a serem nulas. Também podemos observar que os
valores de área e perímetro das irradiações a E = 200 keV com j = 0,33 e 1,0 A cm-2 são
praticamente os mesmos até φ = 1000 C cm-2 . De outro modo, os valores de Af ilme (φ)
são menores para as irradiações a 80 keV. As variações dos perímetros mostram um comportamento característico das irradiações no CdSe, o perímetro aumenta até um valor
máximo de φ ≈ 500 C cm-2 , depois apresenta queda em menores taxas. É interessante
notar que os valores máximos em P sinalizam o momento onde os buracos adjacentes
entram em contato, marcando o início da formação de caminhos percolados de SiO2 ao
longo do filme. Os valores de Af ilme e P da imagem tratada termicamente correspondem
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a uma dose equivalente de φ ≈ 100 C cm-2 , ou seja, a aglomeração é aproximadamente 18
vezes mais lenta durante tratamento térmico a 800 o C do que durante irradiação a 200 keV
e 1,0 A cm-2 . As barras de erro foram determinadas em função do processo de tratamento
das imagens, que foi realizado utilizando diferentes parâmetros do filtro de ofuscamento
de Gauss. As linhas contínuas são funções de ajuste dos valores medidos para o cálculo
de JNexp . Estas funções não possuem significado físico aparente, foram escolhidas entre

Perimetro Total P (104 nm)

Area Projetada Afilme (105 nm2)

outros modelos pois apresentaram o menor erro em relação aos valores experimentais.

(a)

j 1,0
j 0,33
j 0,37

ACdSe(φ)200 keV
ACdSe(φ)80 keV
800 ºC, 30 min

ACdSe(φ)=a/(a+bφ+cφ2)

(b)

j 1,0
j 0,37

P(φ)200 keV
P(φ)80 keV

800 ºC, 30 min

P(φ)=a0 + a1φ + a2φ2 + ... + an-1φn-1

φ
Figura 6.24: (a) Área projetada do filme de CdSe, Af ilme (φ), em uma superfície total de 370576
nm2 em função da dose de elétrons φ durante as irradiações com energias E =200 e 80 keV.
(b) Perímetro das interfaces entre o filme de CdSe e os buracos de SiO2 . Os pontos (a)-(h) correspondem ao tratamento das imagens (a)-(h) da Figura 6.4 e as linhas contínuas representam
funções de adequação, calculadas com os valores obtidos pelo tratamento de imagem. A figura
também apresenta a área projetada (A800o C ≈300.000 nm2 ) e perímetro (P800o C ≈21.000 nm)
da amostra tratada termicamente, Figura 6.8(b)

Os valores das funções de ajuste ACdSe (φ) e P (φ) são apresentadas na Figura 6.24 e

6.3

CÁLCULO DO FLUXO ATÔMICO DURANTE IRRADIAÇÃO

68

podem ser utilizadas na Equação (6.3) para determinar o fluxo atômico conforme deduzido na sessão anterior. Os valores de h(φ) são determinados pela Equação (6.5), considerando as medidas de espessura inicial h(0) obtidas das micrografias CS do filme como
depositado, Figura 6.2. A Figura 6.25(a) apresenta os valores de fluxo atômico no perímetro dos buracos em função da dose irradiada para E = 80 e 200 keV. O modelo de fluxo
experimental JNexp foi deduzido com base em uma geometria de crescimento de buracos,
logo é válido apenas para os instantes iniciais da aglomeração, que é a região linear pouco
antes do ponto de máximo dos valores de perímetro, Figura 6.24(b), ou seja, para φ < 350
C cm-2 . JNexp não é constante em função da dose e apresenta decaimento conforme os buracos aumentam de tamanho e a taxa de variação da superfície diminuí. O fluxo atômico é
maior em 200 keV devido a maior densidade de corrente. A Figura 6.25(b) mostra o valor
do fluxo atômico dividido pela densidade de corrente, JNexp /j; neste caso é possível comparar a quantidade de átomos deslocados em uma mesma dose por 1,0 A cm-2 . Ao dividir
o fluxo atômico pela densidade de corrente observamos que, para uma mesma corrente, a
cinética é mais intensa na irradiação a 80 keV.
(a)

(b)

0,37

0,37

1,0

1014

1,0

ϕ

ϕ

exp
Figura 6.25: (a) Fluxo atômico experimental JN
(φ) durante as irradiações a 80 keV e 200 keV
nas respectivas densidade de corrente j = 0,37 e 1,0 A cm-2 . (b) Fluxo experimental dividido pela
corrente de feixe para cada irradiação

As micrografias obtidas durante irradiação das membranas SiO2 /PbSe/SiO2 também
foram submetidas a tratamento de imagem para determinar o perímetro dos buracos e área
projetada do PbSe. O comportamento de Af ilme e P do PbSe possui alguns aspectos que
diferem em relação ao CdSe, como pode ser observado na Figura 6.26. No PbSe, todas
irradiações apresentaram uma dose limite, que denominamos dose de incubação, φinc . A
queda da área projetada e aumento do perímetro foram observados só após φinc ≈1500
C cm-2 . φinc corresponde ao intervalo onde os buracos assumem perímetro circular, como
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pode ser observado nas Figuras 6.12, 6.13 e 6.14. Para haver aumento da circularidade
dos buracos é necessário um fluxo atômico com direção paralela a superfície do filme,
JP , Figura 6.21(a), o que não pode ser descrito apropriadamente pelo modelo da Equação
(6.3). Nas irradiações dos filmes SiO2 /PbSe/SiO2 , JNexp foi calculado considerando funções de ajuste aplicadas após φinc , onde são observadas as quedas assintóticas das áreas e
os aumentos dos perímetros das curvas.

(a)

1,0
0,26
5,3

Afilme

APbSe
300 keV; 1,0 A cm-2
200 keV; 0,26 A cm-2
200 keV; 5,3 A cm-2

inc ≈

1500 C cm-2

(b)

1,0
0,26
5,3

PPbSe
300 keV; 1,0 A cm-2
200 keV; 0,26 A cm-2
200 keV; 5,3 A cm-2

Figura 6.26: (a) Área projetada do filme de PdSe, A(φ) para as irradiações com energias E =300
densidade de corrente j = 1,0 A cm-2 e E = 200 keV, j = 0,26 e 5,3 A cm-2 . (b) Perímetro das
interfaces entre of filme de PbSe e os buracos de SiO2 . As linhas contínuas representam funções
de adequação com os valores obtidos do tratamento de imagem.

Durante as irradiações do PbSe, os valores de P não apresentam um valor máximo
seguido de queda, como foi observado nos gráficos do CdSe, sendo que na irradiação em
E = 200 keV, j = 5,3 A cm-2 há um aumento considerável do perímetro entre as doses
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12800< φ <17500 C cm-2 . Este aumento ocorre em virtude da presença das nanopartículas de Pb, cujo perímetro é computado no tratamento das imagens, Figura 6.13(f). Nas
doses iniciais, os diferentes valores de área e perímetro são consequência das diferentes
áreas totais em análise (Af ilme (0) ≈ 209.000 nm2 para E = 200 keV, j = 5,3 A cm-2 ;
Af ilme (0) ≈ 371.000 nm2 para E = 200 keV, j = 0,26 A cm-2 e Af ilme (0) ≈ 290.000
nm2 para E = 300 keV, j = 1,0 A cm-2 ). A Figura 6.27(a) mostra que JNexp é proporcional às densidades de corrente do feixe, como esperado. Os fluxos apresentam valores
próximos quando divididos por j, sendo que o fluxo a 300 keV é pouco menor e com taxa
de variação mais semelhante à irradiação com E = 200 keV, j = 0,26 A cm-2 , Figura
6.27(b).
Os fluxos experimentais JNexp obtidos com os resultados das irradiações nos filmes
de CdSe e PbSe podem ser comparados com fluxos atômicos teóricos, determinados em
função das seções de choque de deslocamento elástico σdel (Equação (3.18)) e seção de
choque de deslocamento por radiólise σdrad (Equação (3.21)). Nos próximos itens será
apresentada a dedução destes fluxos e como podem ser utilizados para estimar propriedades dos materiais em estudo, como energia a de deslocamento atômico, Ed , e energia de
interface semicondutor/óxido, γ.
(a)

1,0
0,26

(b)

1,0
0,26

5,3

ϕ

5,3

ϕ

exp
Figura 6.27: (a) Fluxo atômico experimental JN
(φ) durante as irradiações a 80 keV e 200 keV
com respectivas densidade de corrente j = 0,37 e 1,0 A cm-2 .

6.4

Fluxo Atômico Teórico

Os modelos de fluxo teórico foram deduzidos considerando apenas os deslocamentos
dos átomos do filme semicondutor. Para tanto foram necessárias as seguintes restrições:
1. Os deslocamentos ocorrem nos átomos do filme semicondutor ao longo do perímetro dos buracos de SiO2 .
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2. O fluxo atômico é normal à superfície da amostra.
3. A interação de um elétron causa apenas um deslocamento.
4. Não existe sobreposição dos efeitos causados por dois elétrons consecutivos que
incidem na mostra.
Se os fluxos apresentados nas Figuras 6.25 e 6.27 são consequência dos deslocamentos
atômicos nas interfaces semicondutor/SiO2 , mais especificamente nas regiões ao longo do
perímetro dos buracos, como representado na Figura 6.28(a), o fluxo total JNT normal à
superfície em metade do perímetro, pi /2, é a soma dos fluxos entre as linhas AA’, BB’e
CC’, Figura 6.28(b), tal que:

JNT = (JAB + JAC )

pi
2

(6.6)

JN = JAB + JAC .
JAB e JAC podem ser descritos em função da diferença nas frequências de saltos atômicos entre linhas na borda do buraco e nas superfícies planas do filme. Haverá fluxo
atômico no sentido de aumento dos buracos se a frequência de saltos na linha AA’ (extremidade curva da interface) for maior do que na superfície do filme (linhas BB’e CC’),
Figura 6.28(b). Se ΓA é a frequência de saltos atômicos em AA’, ΓB e ΓC as frequências
de salto nas superfícies do filme, linhas BB’e CC’ respectivamente, JAB e JAC são

JAB = Ps (ΓA − ΓB )αν,

(6.7)

JAC = Ps (ΓA − ΓC )αν,
onde Ps é a probabilidade do salto atômico em um dado sentido no plano da interface
semicondutor/óxido, α é a distância de salto e ν a densidade atômica de superfície. Podemos supor por simetria que as frequências e probabilidades de salto são iguais nos pontos
B e C, logo:

JN = 2Ps (ΓA − ΓB )αν.

(6.8)
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Haverá retração da borda dos buracos se a taxa de deslocamentos na linha AA’ for
maior do que as taxas de deslocamento nas linhas próximas à superfície plana do filme
BB’ e CC’, isto é, quando ΓA > (ΓB = ΓC ), Figura 6.28(c).
JN é um fluxo atômico unidimensional dado em função do gradiente da taxa de deslocamentos ao longo do comprimento s multiplicada pela distância de salto α. A Equação
(6.8) é a forma linear ΓA − ΓB = α ∂Γ
, sendo que a forma geral de JN é
∂x
JN = 2Ps να2

∂Γ
.
∂x

(6.9)

Os deslocamentos atômicos induzidos por colisão elástica são direcionais, pois o momento transferido ao átomo alvo sempre ocorre com componentes na direção da velocidade do elétron. A Figura 6.28(a) representa duas colisões elásticas: átomo na linha AA’,
no perímetro do buraco, e átomo na linha CC’, superfície do filme. Retomando o item 3.2
Deslocamento Atômico por Espalhamento Elástico, na Equação (3.16) temos que para
uma colisão com energia transferida T , o átomo alvo sofre um momento p~M (T ) com probabilidade de deslocamento atômico dσ(E, T )/dθ que pode ser relacionada com o ângulo
ψ(T ), conforme apresentado na Figura 3.5. O átomo alvo pode sofrer deslocamento com
momento atribuído para todos os ângulos ψ ≤ ψd , sendo que o maior intervalo possível
é 0o ≤ ψd ≤ 90o , Figura 3.3. Não se espera um fluxo JN com componente contrário
à velocidade dos elétrons em deslocamentos elásticos, sendo que todos momentos com
ângulos menores que ψd (energia transferida T > Ed ) possuem probabilidade para deslocamento do átomo alvo. Não é possível determinar a direção azimutal δ do momento,
considerada aqui como aleatória. Porém, podemos assumir que p~M (ψ) possui projeções
azimutais contidas nos quadrantes 1, 2, 3 e 4, cujo ângulo polar é limitado por ψ ≤ ψd . É
fácil observar que apenas os momentos com projeções vetoriais contidas em dois destes
quadrantes podem ter componentes com direções colineares a JN . Considerando primeiro
o espalhamento em C’, Figura 6.28(a), todos elétrons que geram momento com direção
nos quadrantes 2 e 3 proveem pN (T ) = pM senψcosδ no sentido de aumentar o tamanho
do buraco. Enquanto as projeções vetoriais nos demais quadrantes deslocam os átomos
no sentido de diminuir o diâmetro do buraco. Já, para os elétrons que colidem na linha
AA’, apenas os momentos com projeções vetoriais nos quadrantes 1 e 2 têm componente
pN (T ) = pM cosψsenδ no sentido de deslocar átomos para o crescimento dos buracos.
Em cada caso, dos quatro quadrantes possíveis para as projeções do vetor de momento,
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apenas dois contribuem para JN > 0, logo o fator de probabilidade nas colisões elásticas
é Ps = 1/2 para cada fluxo JAB e JAC .

e

(a)

e
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δ

(b)
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Figura 6.28: (a) Colisão elástica em átomos do ponto médio e da extremidade de uma superfície
catenoidal que representa metade de um buraco de SiO2 . Os momentos transferidos aos átomos
da superfície podem ser decompostos em 4 componentes azimutais defazados 90o com mesma
direção polar ψ, onde apenas dois quadrantes possuem projeções vetoriais colineares à JN . (b)
Representação no plano da superfície catenoidal e direção dos saltos atômicos em deslocamentos
induzidos por radiólise, cada átomo possui 1/4 de probabilidade para cada salto em um dado sentido e os fluxos podem se dar em sentido oposto ao do feixe de elétrons. (c) Variação da freqüência
de saltos no sentido do comprimento s, colinear a JN , Figura 6.21.

De outro modo, deslocamentos induzidos por radiólise não possuem direção preferencial em relação ao feixe, visto que a conversão de energia em momento ao núcleo
alvo é indireta. Neste caso, apenas o componente de uma direção das quatro possíveis no
plano contribuem para o fluxo no sentido de crescimento do buraco. A probabilidade de
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salto atômico em deslocamentos por radiólise obedece ao modelo de fluxo de superfície
[73, 87] onde Ps = 1/4 para cada fluxo JAB e JAC , Figura 6.28(b).
A taxa de deslocamento de um átomo isolado sob irradiação é uma função da densidade de corrente do feixe e da seção de choque de deslocamentos para energias transferidas T ≥ Ed , tal que
j
Γir = σd (Ed ).
e

(6.10)

Conforme mostramos anteriormente, para haver aumento dos buracos a frequência de
saltos deve obedecer a condição ΓA > (ΓB = ΓC ). A densidade de corrente j é constante
na região irradiada, e, segundo a Equação (6.10), as variações nas frequências de salto só
podem ocorrer se houverem variações na seção de choque ao longo do comprimento da
borda s. Isto é, a seção de choque para deslocamento ao longo da linha AA’ deve ser maior
do que na superfície do filme (linhas BB’e CC’). Haverá variação de σd ao longo da linha
de difusão s se houverem variações na energia de deslocamento ao longo de s. Isto é, ΓA
será maior que ΓB na Equação (6.8) se a energia de deslocamento dos átomos na borda dos
buracos for menor do que na superfície do plano. Com base na representação da Figura
6.28, a energia de deslocamento na ponto AA’, EdA , deve ser menor do que a energia de
deslocamento nas linhas BB’ e CC’, supostas iguais por simetria e representadas como
EdB .
No capítulo 3.4 Energia de Deslocamento do Material Ed mostramos que a energia de deslocamento é proporcional à energia de coesão do átomo, que quanto menor a
energia de coesão, menor é Ed . Na secção 4.2 Energia de Coesão em Nanoestruturas
apresentamos a dependência da energia de coesão de uma nanopartícula esférica em relação ao seu raio de curvatura, onde a Equação (4.5) apresenta a dependência da energia
média de coesão de uma nanopartícula como inversamente proporcional ao raio de curvatura. Ora, parece razoável supor que a energia de coesão se comporte de modo semelhante
nas regiões da borda dos buracos, que possuem maior curvatura em relação a superfície
plana do filme. Assim, é de se esperar que a energia de coesão dos átomos situados ao
longo do perímetro dos buracos seja menor do que a energia de coesão dos átomos situados na interface plana, de modo que EdA < EdB é uma condição aceitável nos sistemas
em estudo. Agora resta determinar uma variação de Ed em função da curvatura, para isso
utilizaremos uma forma modificada do LDM.
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Líquid Drop Model para superfícies cilíndricas
A Equação (4.5) foi deduzida para a energia de coesão de átomos em um volume
esférico, no presente estudo o volume onde ocorre queda da energia de coesão é um semicilindro catenoidal com o comprimento do perímetro do buraco pi , volume Vi = πh2 pi /8
e superfície Si = πhpi /2, Figura 6.29. A energia total para deslocar todos os átomos em
Vi é

ET = Ed Nat − Si γn ,

(6.11)

onde Nat = Vi /Ω é o número de átomos no volume Vi . Logo, a energia de deslocamento
de cada átomo no volume cilíndrico é Edi = ET /Nat :
Si
γn Ω
Vi
1
πhpi
= Ed − 12 2 γn Ω
πh pi
8
4γn Ω
= Ed −
,
h

Edi = Ed −

(6.12)

Si=1/2πhpi
B
1/8 πh2

A

Vi=1/8 πh2pi
pi

h

Figura 6.29: Representação esquemática da superfície Si e volume Vi para dedução da energia
de deslocamento na superfície da borda de um buraco.

substituíndo a Equação (4.6) em (6.12):
Edi (h) = Ed∞ −

2N γΩ
.
h

(6.13)
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onde Ed∞ representa a energia de deslocamento na interface plana semicondutor/SiO2 . A
Equação (6.13) retorna o valor da energia de deslocamento EdA , como em B a curvatura
é infinita, segue que EdB = Ed∞ .
A Equação (6.13) estabelece que a energia de deslocamento dos átomos na borda dos
buracos é reduzida pela diminuição da coesão atômica devido ao aumento da energia de
superfície nesta região. Esta diferença de energia é a força motriz para o fluxo atômico
durante irradiação, sendo aqui colocada como uma função da espessura do filme semicondutor.
Forma geral do fluxo atômico teórico JN
Podemos escrever a Equação (6.9) com o gradiente de deslocamentos

∂Γ
∂x

em uma

aproximação linear, tal que
ΓA − ΓB
).
s

(6.14)

j
2N γΩ
)
ΓA = σd (Ed∞ −
e
h
j
ΓB = σd (Ed∞ ),
e

(6.15)

JN = 2Ps να2 (
Substituindo (6.13) em (6.10):

ΓA é a taxa de deslocamentos no ponto A com curvatura h/2 e ΓB é a taxa de deslocamentos atômicos no ponto B, na interface plana do filme.
A forma geral do fluxo atômico teórico é obtida substituíndo as Equações (6.15) em
(6.14), assumindo que a variação das taxas de deslocamento ocorre em uma distância
s = h/2:
j 2 σd (Ed∞ −
JN = 4Ps να
e

2N γΩ
)
h

− σd (Ed∞ )

h

.

(6.16)

Fluxo atômico teórico induzido por colisões elásticas JNel
Para determinar o fluxo atômico induzido por deslocamentos elásticos basta substituir
Ps = 1/2 na Equação (6.16) e utilizar a seção de choque σd = σdel , Equação (3.18):
σ el (E ∞ −
j
JNel = 2 να2 d d
e

2N γΩ
)
h

h

− σdel (Ed∞ )

.

(6.17)
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Fluxo atômico teórico induzido por radiólise JNrad
O fluxo atômico induzido por radiólise é determinado substituindo Ps =1/4 e igualando σd = σdrad , Eq. (3.21):
σ rad (Ed∞ −
j
JNrad = να2 d
e

2N γΩ
)
h

− σdrad (Ed∞ )

h

.

(6.18)

As Equações (6.17) e (6.18) podem ser comparadas com o fluxo atômico experimental, Equação (6.3), de modo a obter uma estimativa dos valores de Ed∞ , γ e eficiência de
radiólise ζ.

6.5

Estimativa de Ed∞ , γ e ζ para deslocamentos atômicos induzidos
por colisão elástica e radiólise

As variáveis Ed∞ , γ e ζ das Equações (6.17) e (6.18) podem ser estimadas pela aplicação da raiz quadrada do mínimo erro quadrático (Root Mean Square Error - RMSE) entre
o fluxo experimental JNexp , Equação (6.3), e os fluxos teóricos JNel , Equação (6.17) e JNrad ,
Equação (6.18):
s
JNRM SE

=

Pφn
φi

(JNexp (φi ) − JN (φi ))
.
n

(6.19)

onde n é o número de valores computados na média.
A interação entre elétron e átomo álvo é entendida como um fenômeno descorrelacionado no espaço e tempo, onde a probabilidade de deslocamento é dada pela seção de
choque de cada átomo isolado. Consideramos que as energias de deslocamento Ed∞ são
∞
∞
as mesmas para os diferentes átomos de cada composto, isto é, para o CdSe EdCd
= EdSe
,
∞
∞
e para o PbSe, EdP
b = EdSe , disto resultam dois fluxos atômicos por composto para cada
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tipo de interação:

1
JNelCdSe = (JNelCd + JNelSe )
2
1 rad
rad
JN CdSe = (JN Cd + JNrad
Se )
2
1
JNelP bSe = (JNelP b + JNelSe )
2
1 rad
rad
JN P bSe = (JN P b + JNrad
Se )
2

O termo

1
2

(6.20)

deve ser multiplicado porque a densidade atômica de superfície ν de cada

átomo é metade da densidade de superfície do composto. ν foi obtida pela média das
densidades de superfície dos planos cristalinos principais, obtidas com base nos dados
cristalográficos de cada composto, conforme nota na Tabela A.3, Apêndice A.
6.5.1

Membranas SiO2 /CdSe/SiO2

Equação (6.19) foi aplicada para os resultados das irradiações das membranas SiO2 /
CdSe/SiO2 utilizando os valores de fluxo experimental da Figura 6.25(a). Os parâmetros
utilizados nas Equações (6.17) e (6.18) foram os seguintes: número de coordenação da
estrutura cristalina do CdSe Blenda de Zinco (BZ) (F-43m) N = 4, Ω = 0,028 nm3 ,
√

distância de salto atômico α =

2
a
2

e parâmetro de rede do CdSe BZ, a =0,6077 nm.

O ajuste foi realizado no intervalo de dose 0 ≤ φ ≤ 350 C cm-2 , que delimita a fase
de crescimento dos buracos de SiO2 nas irradiações do CdSe. A Figura 6.30(a) mostra
o resultado do ajuste de mínimos erros considerando deslocamentos atômicos causados
por interação elástica. Observamos que existe convergência na solução, como mostram os
comportamentos das curvas JNRM SE × Ed e JNRM SE × γ, Figuras 6.30(b) e (c), respectivamente. A convergência ocorre aproximadamente nos mesmos valores de energia para
cada irradiação, sendo que os resultados de 200 keV apresentam melhor ajuste.
Os resultados de JNRM SE podem ser representados em função de Ed∞ e γ na forma
de superfícies, conforme ilustrado na Figura 6.31(a) para os ajustes E = 80 e 200 keV.
É possível observar que ambos os planos possuem duas convergências principais, uma
relacionada com a intensidade do fluxo JNel em relação a JNexp , e outra associada à taxa
de variação do fluxo em relação a dose, dJNel (φ)/dφ em relação a dJNexp (φ)/dφ. A soma
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Figura 6.30: (a) Ajuste de mínimo erro de fluxo JN
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destes dois componentes de erro determina a tendência para os pontos de mínimo apresentados nas Figuras 6.30(b) e (c). Embora os valores de energia de deslocamento e superfície
possam ser distintos para cada experimento, é possível determinar uma coleção de valores
aceitáveis para Ed e γ em ambas irradiações se arbitrarmos uma tolerância para JNRM SE ,
estes valores são representados pelos pontos contidos no quadro em tracejado na Figura
6.31(b), que são projeções dos valores de erro no limite JNRM SE < 0.06 nm-1 s-1 no plano
Ed × γ. A intensidade dos pontos representa os valores de menor erro dentro do limite
estipulado. A Figura 6.31(b) deixa evidente que a variabilidade em relação a convergência com dJNexp (φ)/dφ é maior do que a variabilidade em intensidade do fluxo. A figura
também mostra que valores de mínimo RMSE estabelecem uma relação linear entre Ed∞
e γ.
Apesar de haver convergência nos resultados do ajuste de RMSE, observamos que os
os valores obtidos Ed ≈ 0,02 eV e γ ≈ 0,035 J m-2 são muito pequenos para representarem
as energias de deslocamento e energia de superfície do CdSe. Os valores de σdel aumentam
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exponêncialmente com a diminuição de Td , como pode ser visto na Figura 3.7(a). A seção
de choque elástica possui valores suficientemente altos para igualar o fluxo JNel com o
fluxo experimental JNexp apenas para energias transferidas muito pequenas, improváveis
de deslocar algum átomo no sistema. Logo, apenas deslocamentos atômicos balísticos não
podem explicar a aglomeração do CdSe durante irradiação.
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Figura 6.31: (a) Resultados de JN
d
colisão elástica. As curvas convergem para valores de mínimo Ed∞ = 0,021 eV e γ = 0,036 J
m-2 para irradiações com E = 200 keV e Ed∞ = 0,02 eV e γ = 0,033 J m-2 para E = 80 keV.
RM SE < 0,06 nm-1 s-1 no plano E ∞ × γ. As superfícies de mínimos
(b) Projeção dos valores JN
d
erros possuem duas direções principais de convergência, uma associada à intensidade e outra à
el com a dose φ.
dependência de JN

Obtemos valores de energias de deslocamento e de superfície mais realistas quando
fazemos os ajustes substituíndo JNrad na Equação 6.19. Por se tratar de um ajuste com
múltiplas variáveis, os resultados de JNRM SE no ajuste de JNrad determinam relações entre as variáveis Ed∞ , γ e ζ, como apresentado na Figura 6.32(a), onde os pontos são os
resultados de ajuste para JNRM SE < 0, 10 nm-1 s-1 . Existem várias possibilidades numericamente válidas para Ed e γ se considerarmos um mesmo intervalo de erro, pois cada
valor de ζ apresenta convergência para um ponto de mínimo erro, ou seja, cada ponto
na Figura 6.32(a) resulta em superfícies semelhantes as da Figura 6.31(a). Os valores de
mínimo erro denotam uma dependência linear entre γ × Ed∞ , ζ × Ed∞ e ζ × γ, onde os
valores de mínimo JNRM SE para 80 e 200 keV oscilam, distanciando-se cada vez mais um
do outro com o aumento de ζ, caso onde a dispersão das soluções de menor erro aumenta.
Consideramos as regiões delimitadas na Figura 6.32 como coleções de relações aceitáveis
entre energia de deslocamento e de superfície para cada valor de ζ. Estas regiões são so-
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luções possíveis para JNRM SE < 0,1 nm-1 s-1 , que mostraram soluções de intersecção em
200 e 80 keV para todos valores nos intervalos 0,1 ≤ Ed∞ ≤2,0 eV e 0,1 ≤ γ ≤ 2 J m-2 .
JNRM SE = 0,1 nm-1 s-1 é 20% do menor valor experimental: JNexp = 0,5 nm-1 s-1 (80 keV,
φ = 350 C cm-2 ).
Se conhecido um dos valores, Ed∞ , γ ou ζ é possível estimar os demais com base nas
relações de mínimo erro contidas no espaço apresentado na Figura 6.32(a). Utilizaremos
como exemplo γ = 0,8 J m-2 , apresentado na referência [100]. As Figuras 6.32(b)-(d)
são as projeções da região nos planos Ed∞ × γ, Ed∞ × ζ e γ × ζ. As relações obtidas
com γ = 0,8 J m-2 consideram aproximadamente o mesmo valor de erro JNRM SE ≈ 0,09
nm-1 s-1 em ambos ajustes de 80 e 200 keV. Se γ = 0,8 J nm-2 , Ed ≈ 0,75 eV e ζ ≈
0,035 para as irradiações a 80 e 200 keV. A Figura 6.33(a) apresenta as curvas de JNrad em
comparação com JNexp para estes valores. A título de comparação, também apresentamos
a curva JNel obtida para γ = 0,8 J nm-2 e Ed = 0, 75 eV. Fica óbvio que para estes valores
de energias o modelo de fluxo atômico por deslocamentos balísticos não apresenta taxas
de deslocamento suficientes para causar a aglomeração do CdSe.
As relações de mínimo JNRM SE obtidas com os resultados das irradiações a 80 e 200
keV apresentam alguma dispersão. As possíveis causas para estas diferenças serão discutidas adiante, visto que em um primeiro momento não existe algum argumento físico
que justifique uma mudança das energias de deslocamento e de superfície em função da
energia de aceleração dos elétrons.
Admitimos como válidos os pontos de relação entre Ed∞ , γ e ζ situados entre os valores de mínimo erro dos ajustes de 80 e 200 keV, conforme apresentado na Figura 6.33(b).
A Figura mostra o caso de quatro energias de superfície, onde os últimos valores, γ =
1,75 e 2,25 J m-2 delimitam a região onde a energia de deslocamento é igual a largura de
banda (Band Gap) do CdSe, Eg = 1,74 eV.
6.5.2

Membranas SiO2 /PbSe/SiO2

Utilizamos a mesma metodologia aplicada para os resultados do CdSe na determinação das relações entre Ed∞ , γ e ζ para os valores de JNexp obtidos das irradiações no PbSe.
Neste caso, os ajustes foram realizados no intervalo 1500 ≤ φ ≤ 3900 C cm-2 , que para o
PbSe delimita a fase de crescimento dos buracos de SiO2 . A Equação (6.19) foi aplicada
com os valores de fluxo experimental da Figura 6.27(a). Os parâmetros utilizados nas
Equações (6.17) e (6.18) foram os seguintes: número de coordenação da estrutura cris-
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d
rando aglomeração induzida por radiólise no SiO2 /CdSe/SiO2 . (a) Superfície de mínimos valores
RM SE para as irradiações com E = 80 e 200 keV. (b) Projeção de ∆J RM S no plano E ∞ × γ.
JN
N
d
RM SE no plano γ × ζ. (d) Projeção no plano E × ζ. Os pontos demarcam os
(c) Projeção de JN
d
RM SE = 0,08 nm-1 s-1 em 80 e
valores de Ed∞ e ζ para γ = 0,80 J m-2 na linha de mesmo valor JN
200 keV.

talina do PbSe sal iônico (Fm-3m) N = 6, Ω = 0,0288 nm3 , distância de salto atômico
√

α=

2
a
2

e parâmetro de rede do PbSe a =0,6128 nm.

A Figura 6.34(a) mostra as curvas de fluxo obtidos pelo ajuste de mínimo JNRM SE para
JNrad e JNel considerando γ = 0,26 J m-2 , valore de energia de superfície obtido com base
na média das energias das faces polares e não polares do PbSe, tal que

γ=

γ100 ν100 + γ110 ν110 + γ111 ν111
,
ν100 + ν110 + ν111

(6.21)

onde γ100 = 0,184 J m-2 , γ110 = 0,318 J m-2 e γ111 = 0,328 J m-2 são as energias de
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Figura 6.33: (a) Comparação dos fluxos atômicos experimentais JN
com os fluxos teóricos
rad e J el , ambos calculados usando E ∞ = 0,75 eV e γ = 0,80 J m-2 , sendo que para J rad foi
JN
N
N
d
obtida a eficiência ζ = 0,035. (b) Retas de mínimo erro no plano Ed∞ × ζ, os valores aceitáveis
correspondem a intersecção dos valores de γ entre os mínimos erros dos ajustes correspondentes
às irradiações em 80 e 200 keV. O valor Ed∞ = EgCdSe =1,74 eV apresenta valores aceitáveis no
intervalo 1,75& γ &2,25 J m-2 .

superfície dos planos não polares PbSe{100} e planos polares PbSe{110} e PbSe{111},
conforme [101]. ν100 , ν110 e ν111 são as respectivas densidades de superfície de cada plano,
calculadas com base nos dados cristalográficos do PbSe Fm-3m, Equação A.2 em Anexo
A.
Os resultados de energia de deslocamento no ajuste entre JNrad and JNexp para o PbSe
ficaram contidos no intervalo 0, 20 ≤ Ed∞ ≤ 0, 26 eV, porém o valor ζ = 0,001 foi
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uma ordem de grandeza maior para os resultados das irradiações com E = 200 keV,
j = 5,3 A cm-2 , Figura 6.34(a). As variações de área projetada são maiores para essa
irradiação no intervalo de dose considerado, o que aumenta o fluxo atômico exigindo
maiores eficiências de radiólise, como podemos observar na reta de mínimos erros da
Figura 6.34(b). Diferentemente dos resultados obtidos para o CdSe, os ajustes para JNel
retornam valores mais realistas de Ed e γ para o PbSe. O valor de JNel para γ = 0,26 J m-2
apresentou fluxos superiores ao experimentais para as irradiações com E = 200 keV, j =
0,26 A cm-2 e E = 300 keV, j = 1,0 A cm-2 , logo os deslocamentos elásticos podem ser
suficientes para explicar as variações de área projetada do PbSe se 0,20 . Ed∞ . 0,30 eV.
A Figura 6.35 apresenta as superfícies de JNRM SE /j obtidas dos ajustes entre JNexp e
JNel . Cada ajuste converge para valores de mínimo com Ed∞ e γ distintos, conforme Figura
6.35(a). Contudo, os mínimos erros locais apresentam uma relação linear semelhante para
cada caso, como pode ser visto na Figura 6.35(b). Disto resulta que, quando fixamos o
valor de γ, as diferenças em Ed∞ são pequenas para cada mínimo local. Se fixamos γ =
0,26 J m-2 por exemplo, o ajuste retorna mínimos locais com erro nos intervalos -1,75
≤ log(JNRM SE /j) ≤ -1,4 para 0,22 ≤ Ed∞ ≤ 0,25 eV, respectivamente.
A relação linear dos mínimos locais ocorre porque o cálculo de JNRM SE , Equação 6.19,
possui os dois componentes anteriormente mencionados, um que determina o patamar dos
fluxos e outro a taxa de variação em relação a dose. Quando atribuímos um mesmo valor
de γ para cada caso, o ajuste do patamar retorna aproximadamente os mesmos valores de
Ed∞ , mas neste caso a dependência em relação a variação da dose não é bem satisfeita.
A Figura 6.36 apresenta as curvas JNel para os valores de mínimo RMSE apresentados na
Figura 6.35 em comparação com os resultados para γ = 0,26 J m-2 , podemos observar
que para E = 300 kev, JNel apresenta o mesmo patamar, mas a taxa de variação do fluxo
teórico em relação a dose difere do resultado experimental, sendo que neste caso
apresenta dependência mais linear em relação a

d
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Os melhores ajustes para JN
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valor de ζ para E = 200 keV, j = 5,3 A cm-2 foi uma ordem de grandeza maior. Os mesmos valores
el superiores ao fluxo experimental para as irradiações com
de Ed e γ apresentaram valores de JN
E = 200 keV, j = 0,26 eV e E = 300 keV, j = 1,0 eV. (b) Valores de mínimo erro RMS para Ed∞
em função de ζ com sobreposição das curvas γ vs Ed∞ , a região sombreada identifica os valores
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el e J exp em função da dose irradiada nos ajustes obtidos para o mínimo erro nas
Figura 6.36: JN
N
irradiações com E = 200 keV, j =0,26 e 5,30 A cm-2 , E = 300 keV, j = 1,0 A cm-2 e curvas
obtidas com γ = 0,26 J m-2 .

Capítulo 7

Discussões
Os resultados experimentais apresentados no capitulo anterior mostram que as irradiações por feixe de elétrons causam mudanças microestruturais significativas nas membranas SiO2 /CdSe/SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2 . As variações de contraste das micrografias
indicam que há retração das interfaces semicondutor/óxido e que este processo ocorre
em função da dose irradiada. A retração das interfaces é acompanhada pela nucleação e
crescimento de regiões sem semicondutor, preenchidas por SiO2 e denominadas como buracos. Ambas membranas apresentaram este comportamento, mas também foram observadas características distintas entre cada semicondutor. As irradiações no CdSe apresentaram variações microestruturais contínuas e de forma homogênea ao longo das regiões
irradiadas. Nos instantes iniciais da irradiação há nucleação e crescimento dos buracos.
Conforme a dose aumenta, os buracos adjacentes juntam-se, formando caminhos percolados de SiO2 em meio a uma rede de CdSe. Em maiores doses, a rede de CdSe apresenta
pontos de ruptura, com formação de ramos nodulares e nanopartículas isoladas, Figuras
6.4 e 6.5. Os ramos de CdSe possuem nódulos com regiões de estricção e extremidades
com menor contraste e as nanopartículas isoladas são formadas pela ruptura nestes pontos
de estrição, Figura 6.6. Análises FFT das imagens HRTEM indicam que os nódulos possuem a estrutura cristalina do CdSe, mas não foi possível medir a composição das regiões
com menor contraste, que aparentemente são amorfas. Os filmes finos de CdSe não apresentaram difração de uma segunda fase após irradiação, apenas observamos a estrutura
cúbica de Blenda de Zinco do CdSe - Figura 6.1(d) - mesmo após altas doses irradiadas,
Figura 6.7(a). Já o PbSe como depositado apresentou microestrutura com buracos maiores, que nos instantes iniciais de irradiação perdem as arestas de alto ângulo e tornam-se
circulares, isto ocorre até a dose φinc ≈ 1500 C cm-2 , o que foi observado independen-
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temente da energia e densidade de corrente utilizadas. Apenas quando φ > φinc surgem
regiões de menor contraste junto ao perímetro dos buracos e diminuição da área projetada
do semicondutor. Estas regiões crescem e formam uma rede percolada heterogênea, com
maior densidade de regiões sem semicondutor ao redor dos buracos existentes antes da irradiação, Figuras 6.13 - 6.14. Além disso, o PbSe apresentou separação de fase cristalina
durante irradiação, identificada pela presença de nanopartículas de Pb nas micrografias
obtidas em maiores doses, o que pode ser constatado pelas medidas SAD (Figura 6.17),
nas microscopias com contraste de campo escuro (Figura 6.18) e nas análises FFT de
imagens HRTEM (Figura 6.19). Embora ocorra separação do Pb, as regiões compostas
por PbSe mantiveram sua estrutura cristalina típica, que é a cúbica Fm-3m, Figuras 6.9(d)
e 6.17(b). Outra característica distinta das amostras SiO2 /PbSe/SiO2 é a texturização do
filme, que apresenta estrutura policristalina com planos PbSe{200} perpendiculares à superfície da amostra, Figuras 6.10 e 6.11. A irradiação do PbSe não mudou esta característica, também observada nas micrografias obtidas após altas doses, Figura 6.17. As
medidas experimentais também apresentaram características comuns entre os dois semicondutores. As amostras como depositadas têm aproximadamente as mesmas espessuras
de óxido, os filmes são policristalinos e possuem pequena rugosidade, como apresentado
nas Figuras 6.1, 6.2 para o CdSe e Figura 6.9 para o PbSe. Ambas membranas apresentaram perdas do Ar reminiscente da deposição e relativa conservação da quantidade de
átomos de Cd, Se e Pb, mesmo após altas doses irradiadas, Figuras 6.7(b) e 6.20. Além
disso, os efeitos da irradiação são restritos à região iluminada, independentemente do
tempo de irradiação, energia e densidade de corrente utilizada, Figuras 6.4 e 6.15.
Além de sinalizar algumas das características antes mencionadas, os gráficos de área
projetada e perímetro em função da dose também revelam outros aspectos que não podem
ser vistos diretamente na simples observação das micrografias. A Figura 6.24(a) mostra
que as áreas projetadas do CdSe decrescem assintoticamente até um limite de 26% da área
inicial; ou seja, as variações microestruturais são um processo contínuo com tendência à
estagnação nas maiores doses. A taxa de variação da área projetada é maior nas irradiações
com E = 80 keV, onde a cobertura final se dá em uma dose 4 vezes menor quando
comparada à irradiação com E = 200 keV, j = 1,0 A cm-2 . A Figura 6.24(a) também
mostra que, até φ = 1000 C cm-2 , os valores de Af ilme são semelhantes para as irradiações
com E = 200 keV, j = 1,0 e 0,33 A cm-2 , onde as mudanças microestruturais possuem

7.0

DISCUSSÕES

90

uma mesma dependência em relação a dose nos instantes iniciais dos experimentos. Já o
gráfico da Figura 6.24(b) mostra que o perímetro total das imagens aumenta até um valor
de dose limite a partir do qual passa a decrescer em menores taxas. Quando comparamos
os gráficos de perímetro em função da dose com as micrografias das Figuras 6.4 e 6.5,
observamos que este valor de máximo delimita a fase de crescimento dos buracos de
SiO2 , a queda do perímetro ocorre devido à união dos buracos adjacentes e consequente
formação dos caminhos percolados de SiO2 . O valor de máximo perímetro é inferior e
ocorre em menores doses para E = 80 keV em relação a E = 200 keV, indicativo de
uma menor densidade de buracos em virtude das maiores taxas de retração das bordas do
CdSe neste caso. A área projetada e perímetro dos buracos da amostra recozida a 800 o C
durante 30 min possuem valores equivalentes a uma dose irradiada φ ≈ 100 C cm-2 . Ou
seja, a retração do CdSe ocorre em um tempo 18 X maior quando tratada termicamente
a 800 o C se comparada aos resultados da irradiação com j = 1,0 A cm-2 . Isto mostra
que a temperatura da amostra durante irradiação deveria ser maior que 800 o C para haver
alguma redistribuição atômica ativada unicamente por processos térmicos.
A simples observação das micrografias obtidas durante irradiação das membranas
SiO2 /PbSe/SiO2 já dão evidência que nestas amostras as variações microestruturais são
diferentes em comparação com os resultados do CdSe. Os gráficos de área e perímetro
refletem estas diferenças. Nas irradiações dos filmes finos de PbSe, Af ilme e P apresentam variações após a dose φinc ≈ 1500 C cm-2 , fato observado em todas irradiações das
membranas com este semicondutor. P não apresenta valores de máximo nos intervalos de
dose dos experimentos, mas uma tendência para inflexão em maiores taxas. Este comportamento é evidente para a curvas da irradiação com E = 200 keV, j = 5,3 A cm-2 . Quando
comparamos as curvas PP bSe com as micrografias das Figuras 6.13 - 6.14. Observamos
que a inflexão das curvas sinaliza a nucleação das nanopartículas isoladas de Pb, cujas
interfaces passam a serem computadas no cálculo do perímetro.
As medidas EDS mostram que, com exceção do argônio, existe relativa conservação
de matéria nos filmes semicondutores mesmo em altas doses irradiadas. Disto podemos
supor que na fase de crescimento dos buracos de SiO2 , o volume removido dos perímetros é redistribuído sobre a área projetada, causando aumento da espessura do filme. Nesta
etapa a geometria do filme pode ser considerada aproximadamente prismática, de modo
que as variações de área projetada e perímetro possam ser utilizadas para determinação
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dos fluxos atômicos durante irradiação JNexp . Em maiores doses há um processo de esferoidização, caracterizado pelo aumento da esfericidade das nanoestruturas. Embora possam
existir deslocamentos atômicos nesta etapa, não há um fluxo resultante, não sendo possível determinar uma relação entre a cinética e as variações de área projetada, que então já
não são significativas.
De um modo geral, a irradiação por feixe de elétrons causa uma considerável modificação da geometria dos filmes finos de CdSe e PbSe, o que só pode ocorrer devido
a presença de intenso transporte atômico. Os deslocamentos atômicos são consequência da interação dos elétrons, pois apenas ocorrem nas regiões onde houve incidência
do feixe. Disto surge a principal questão em discussão nesta tese: Quais são as causas
das modificações observadas durante a irradiação das membranas SiO2 /CdSe/SiO2 e
SiO2 /PbSe/SiO2 ? Qual mecanismo governa a redistribuição atômica durante irradiação:difusão térmica, deslocamentos atômicos diretos por colisão balística dos elétrons,
ou deslocamentos atômicos indiretos por radiólise?
As microestruturas observadas durante as irradiações, principalmente nas membranas
SiO2 /CdSe/SiO2 , possuem morfologia semelhante às observadas em processos de aglomeração térmica de filmes finos, que também apresentam as fases de crescimento de buracos, percolação e formação de nanoestruturas isoladas. No dewetting (des-molhamento),
como a aglomeração térmica também é chamada, a retração das bordas do filme ocorre
por difusão atômica de superfície, onde a tendência do sistema é minimizar a área total
de superfície do filme. A retração das bordas dos filmes ocorre através de fluxos atômicos
nas superfícies e/ou interfaces, induzidos pelas variações no potencial químico em função
das curvaturas das superfícies (Capítulo 4 Aglomeração de Filmes Finos). As similaridades entre microestruturas observadas nas irradiações dos filmes finos de CdSe e PbSe
com as observadas na aglomeração térmica já sugerem de início que os filmes de CdSe
e PbSe possam sofrer um processo de aglomeração que pode ser descrito em função de
fluxos atômicos nas interfaces semicondutor/óxido, como representado na Figura 6.21.
Se as taxas de salto atômico não são termicamente ativadas, os deslocamentos atômicos
são consequência da interação dos elétrons com os átomos de Cd, Se e Pb. Tal fato nos
levou a elaborar um modelo de fluxo atômico de superfície que considera as modificações
nos filmes semicondutores em função das seções de choque para interações elásticas e
inelásticas entre elétron e átomos de Cd, Se e Pb sem considerar efeitos térmicos nos sis-

7.1

DISCUSSÕES

92

temas. As seções de choque de deslocamento determinam a frequência de saltos atômicos
nas interfaces semicondutor/óxido, que apenas ocorrem quando a energia transferida pelo
elétron é maior que as energias de deslocamento do átomos na interface, T > Ed∞ . Na ausência de difusão térmica, existe apenas uma possibilidade de haver algum fluxo atômico
no sistema: se houverem variações nas taxas de deslocamento ao longo da interface semicondutor/óxido, o que só pode ocorrer se as energias de deslocamento forem diferentes
ao longo das interfaces. Usamos uma forma modificada da teoria LDM para determinar a
queda da energia de deslocamento nas bordas dos buracos como uma função da energia de
interface semicondutor/SiO2 , que é inversamente proporcional a curvatura das bordas do
filme fino. Esta aproximação é fisicamente coerente porque as energias de deslocamento
são diretamente associadas à coesão atômica dos átomos alvo, que segundo os modelos
LDM, diminui devido a elevada relação entre área de superfície e volume em materiais
nanoestruturados. Da comparação entre os modelos teóricos e fluxos atômicos experimentais, obtidos em função do tratamento das micrografias TEM, foram determinadas
relações entre as energias de deslocamento e de superfície nas interfaces semicondutor/óxido.
Os ajustes RMSE entre fluxos atômicos experimentais JNexp e fluxos teóricos JNel e JNrad
determinam relações entre as energias de deslocamento Ed∞ , energias de interface γ e eficiência radiolítica ζ. Se os modelos deduzidos neste trabalho descrevem adequadamente
a fenomenologia da aglomeração, os valores de Ed∞ e ζ obtidos em função das energias
de superfície documentadas podem indicar se a maioria dos deslocamentos atômicos durante irradiação são causados por interações elásticas ou inelásticas. O que pode ampliar
as discussões sobre os mecanismos de deslocamento atômico entre elétrons energéticos
e matéria. Inicialmente vamos discutir sobre as simplificações e hipóteses adotadas para
a dedução dos modelos de fluxo atômico adotados neste trabalho. Em seguida, comentaremos a metodologia de ajuste dos valores de mínimo erro JNRM SE , principalmente em
relação as dispersões de valor entre Ed∞ , γ e ζ. No próximo item, os resultados de Ed∞
e ζ obtidos com os valores documentados de γ serão discutidos em frente aos possíveis
mecanismos que governam a redistribuição atômica nos filmes finos durante irradiação
por feixe de elétrons.
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Fluxo atômico inferido das micrografias, JNexp

Os valores de área projetada do semicondutor, Af ilme , e de perímetro dos buracos,
P , foram obtidos através do tratamento das imagens adquiridas em diferentes doses irradiadas. Para tanto, foi necessário aplicar funções de ajuste para estes valores; não foi
escolhido um critério físico para estas funções, elas foram escolhidas entre outras com
base no menor erro em relação aos valores experimentais. As funções de ajuste foram
substituídas na Equação (6.3), onde a espessura do filme foi calculada conforme a Equação (6.5). O fluxo atômico experimental considera a remoção de um volume ao redor
dos buracos de SiO2 , volume que supostamente é redistribuído para o restante das interfaces semicondutor/óxido. As variações de volume foram diretamente obtidas das áreas
projetadas dividias pelo perímetro dos buracos e pelo volume atômico do semicondutor
e determinam um fluxo atômico de superfície através de uma linha de perímetro unitário. Os resultados destes fluxos foram apresentados na Figura 6.25 para o CdSe e Figura
6.27 para o PbSe. JNexp não determina como os deslocamentos atômicos ocorrem, apenas
apresenta o sentido das variações de geometria no sistema em função do deslocamento
de volumes de uma posição para outra em diferentes doses, o que é feito relacionando
estes volumes com o volume de um átomo no composto, Ω, que é a única propriedade
dos materiais ali requerida. A dedução de JNexp considera as seguintes simplificações:
i - Durante a fase de crescimento dos buracos de SiO2 , o fluxo normal à superfície
do filme ao longo do perímetro é muito maior que o fluxo paralelo neste mesmo
perímetro, JN >> JP , Figura 6.21.
ii - Existe conservação de matéria durante irradiação.
iii - A aglomeração é homogênea ao longo do filme. Isto é, a velocidade de retração das
bordas do semicondutor é independente do tamanho dos buracos.
iv - O filme possui geometria prismática.
v - Todo material removido da borda de um buraco é distribuído homogeneamente na
interface semicondutor/óxido da área projetada.
O item i afirma que o fluxo experimental desconsidera os deslocamentos atômicos
nas direções do plano onde está contido o perímetro, isto é, nas direções paralelas à superfície da amostra. Neste caso, todas as variações nas áreas projetadas são decorrência
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dos deslocamentos atômicos na direção perpendicular ao plano onde constam as linhas
de perímetro. É razoável assumir que quando os buracos estão isolados, nos instantes iniciais da irradiação, mesmo que existam deslocamentos na direção paralela à superfície
da amostra, são apenas os deslocamentos normais que causam aumento da espessura do
filme, JNexp representa apenas estes fluxos.
A condição ii é provada com base nas medidas EDS das amostras irradiadas, que
apresentam pequena queda na emissão de Raio-X característico do Cd, Se e Pb, como
apresentado nas Figuras 6.7 e 6.20.
A taxa de crescimento dos buracos de SiO2 não sofre influência do tamanho dos buracos, item iii. Diferentemente de processos de engrossamento ou coarsening, onde o
tamanho de grãos ou precipitados altera o fluxo local; na aglomeração, o fluxo sempre é
positivo no sentido da borda do buraco para as interfaces semicondutor/SiO2 , e, em um
dado instante é o mesmo em toda superfície irradiada. Isto é, no tempo t e intervalo ∆t,
a variação da área projetada do filme dividida pelo perímetro dos buracos ∆Af ilme /P é
independentemente de quantos buracos são observados. Com base na Figura 6.22, observamos que a aglomeração é homogênea e independente do tamanho se no tempo t,

dRi (t)
dt

é igual para todos valores de Ri dentro da região irradiada.
Além disso, o filme fino pode ser aproximado a uma geometria prismática nos instantes iniciais da irradiação, que é a fase de crescimento dos buracos. Esta condição não
é válida para as geometrias obtidas em doses maiores, que possuem formas com bordas
arredondadas e nodulares.
O item v considera que, em um dado tempo t, as variações da altura do filme semicondutor são as mesmas ao longo de toda superfície irradiada. Estas variações são função da
mudança nas áreas projetadas do semicondutor, o que é aceitável nos instantes inciais devido às poucas variações de espessura observadas nas micrografias obtidas em geometria
CS e pelas pequenas perdas de material, supondo não haver solubilidade dos elementos
dos semicondutores no SiO2 .

7.2

Fluxos atômicos teóricos JNel e JNrad

Os valores de JNexp foram comparados com um modelos de fluxos atômicos teóricos JN , Equação (6.16). Estes modelos consideram que o fluxo atômico durante irradiação são consequência de variações na taxa de deslocamentos ao longo das interfaces
semicondutor/Si)2 . Para deslocamentos diretos induzidos por interações elásticas foi de-
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duzido JNel , para deslocamentos indiretos por radiólise, JNrad . Os fluxos teóricos embarcam a física da aglomeração durante irradiação. As diferenças nas frequências de deslocamento atômico entre as bordas dos buracos e superfície plana do filme determinam o
fluxo atômico resultante. Isto ocorre porque os átomos localizados nas interfaces de maior
curvatura são menos coesos em relação aos átomos situados nas superfícies planas, logo
possuem menor barreira de energia para serem deslocados ao receber momento direta ou
indiretamente quando irradiados. Adotamos a teoria LDM para estimar o gradiente da
energia de deslocamento em função da curvatura na borda dos buracos, que foi calculada
em função da espessura do filme semicondutor. Optamos em usar as espessuras do filme
obtidas das áreas projetadas, Equação (6.5), mas h poderia ser calculado em função de
uma distribuição inicial de buracos sob hipótese de conservação de matéria no sistema.
As simplificações e hipóteses adotadas para a dedução de JNel e JNrad foram as seguintes:
i - O aquecimento da amostra pode ser desprezado.
ii - A redistribuição atômica é governada pelo deslocamento dos átomos de Cd, Se e Pb
localizados nas interfaces semicondutor/SiO2 ao longo do perímetro dos buracos.
iii - A direção da aglomeração ocorre no sentido de minimização da área de superfície
total do filme.
iv - Não existe sobreposição do efeito de dois elétrons consecutivos em um mesmo
átomo alvo.
Os resultados da Equação (3.3) apresentam pequenos aumentos de temperatura para
energias E > 60 keV, mesmo nas irradiações com altas correntes e em materiais com
baixa condutividade térmica. Diversas referências confirmam este comportamento: em
[13] é apresentado um aumento de temperatura de apenas ∆T = 2,5 o C para irradiações
no SiO com E = 100 keV e j = 1,0 A cm-2 ; em [39] um aumento de temperatura ∆T =
4,6 K foi calculado para a irradiação de vidros metálicos a 200 kV com j ≈ 17 A cm-2 ;
[76] apresenta aquecimento de 20-30 K durante irradiação de SiO2 em energias de 200
e 300 keV em densidades de corrente de até 100 A cm-2 ; e [55] apresenta um limite
de aquecimento ∆T ≤ 2,4 K durante irradiação de vidros silicatos com E = 300 keV,
j = 1,0 A cm-2 . Medidas diretas do aumento de temperatura durante irradiação a 100 kV
foram realizadas em porta-amostras com termopares em mica (λ =0,0075 W cm-1 K-1 )
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[102], onde os resultados mostraram aumento de apenas 10 K em altas correntes de feixe.
Já [103] apresentou maiores valores de temperatura (∆T ≈150 o C) para irradiações com
E = 80 keV e j = 0,5 A cm-2 . Porém, neste caso a região irradiada foi consideravelmente
maior e a amostra mais espessa, sendo que o aquecimento lá documentado está de acordo
com os resultados da Equação (3.3), que inclusive foi utilizada nesta referência. Já [60]
apresenta avaliações experimentais do aumento de temperatura com o uso de ligas com
baixo ponto de fusão, sendo que a máxima temperatura obtida com E = 100 keV, j = 6,1
A cm-2 e r0 = 0,75 µm foi ∆T < 210 o C.
A Tabela 7.1 apresenta os resultados da Equação (3.3) para as energias e densidades
de corrente utilizadas neste trabalho. Consideramos a perda de energia no SiO2 , onde ρ =
2,27 g cm-3 , λ = 0,014 W cm-1 K-1 e R = 1,5 mm. O valor máximo de aquecimento
calculado foi ∆T = 15 o C, que neste caso pode ser considerado desprezível no sentido de
causar algum fluxo termicamente ativado durante irradiação.
Tabela 7.1: Aquecimento da amostra segundo a Equação (3.3). Valores calculados para o SiO2
E (keV)

dE/dx SiO2 (MeV cm2 g-1 ), [81]

j (A cm-2 )

r0 (µm)

∆T (o C)

SiO2 /CdSe/SiO2

.

200

2,323

1,0

1,0

14

200

2,323

0,33

1,0

4,65

80

3,910

0,37

1,0

8,80

SiO2 /PbSe/SiO2
200

2,323

0,26

1,0

3,66

200

2,323

5,3

0,425

15

300

1,969

1,0

1,0

12

Embora existam diversas referências que argumentem um aquecimento desprezível
nas faixas de energia utilizadas neste trabalho, também existem vários fatores que nos
levam a questionar os resultados apresentados na Tabela 7.1. O aquecimento durante irradiação depende da condutividade térmica no sistema e os resultados da Equação (3.3),
assim como muitos resultados apresentados pelas referências antes citadas, consideram irradiações em membranas contínuas com parâmetros físicos de materiais massivos. A situação pode ser diferente para materiais nanoestruturados. Nanopartículas esféricas, quando
dispersas na superfície de filmes, possuem pequena área de contato com a amostra, caso
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onde a baixa transferencia de calor entre nanopartícula e filme pode causar aquecimento
localizado, como aponta [104]. Entretanto, neste trabalho, os filmes finos semicondutores
estão embebidos em óxido, e a alta relação superfície volume joga a favor de uma boa
transferência de calor. Contudo, outros fatores podem jogar no sentido de uma pequena
condutividade térmica nas membranas.
É reconhecido que filmes finos apresentam significativa queda da condutividade térmica devido ao espalhamento de fônons nas interfaces e/ou superfícies, sendo que para
alguns semicondutores, a condutividade do filme fino pode ser até 13% do valor medido
no material massivo [105, 106]. A referência [107] demonstra que filmes finos policristalinos de CdSe podem apresentar condutividades térmicas até 20 X menores em relação
aos valores massivos! A queda da condutividade térmica também ocorre em filmes finos
de SiO2 , que pode ser até 3 X menor em filmes com espessuras de 50 nm em relação aos
valores tabelados [108]. Considerando a estrutura policristalina dos filmes semicondutores estudados neste trabalho, e, que cada camada das membranas possui espessura menor
do que a reportada nestas referências, é aceitável supor que a condutividade térmica nas
membranas SiO2 /CdSe/SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2 possa ser consideravelmente inferior à utilizada para determinar os valores da Tabela 7.1. Só para ilustrar isso, se considerarmos o
aquecimento induzido por espalhamentos dos elétrons no filme semicondutor, utilizando a
menor condutividade térmica apresentada [107] (filme fino de 80 nm com nanopartículas
de CdSe de diâmetro 3 nm λ = 0,2 W m-1 K-1 ) na Equação (3.3), o aquecimento durante
irradiação no CdSe a 80 e 200 keV seria respectivamente ∆T = 108 e 180 o C. Sendo que
estes valores ainda podem estar sub-estimados, pois a aplicação da lei de Fourier, da qual
foi deduzida a Equação (3.3), é questionável para semicondutores com dimensões próximas ou menores que o caminho médio dos fônons [109]. Também podemos argumentar
que a condutividade térmica no SiO2 pode ser consideravelmente reduzida quando este se
encontra em estado viscoso em consequência da irradiação, como argumenta [55].
Talvez possamos obter uma melhor estimativa do aquecimento das membranas durante irradiação se usarmos a difusão e desorpção do Ar como parâmetro. As quantidades
de Ar das amostras como depositadas foram medidas por RBS, resultando em uma dose
ΦRBS = 5,0 × 1015 átomos cm-2 para a deposição SiO2 /CdSe/SiO2 , Figura 6.1(b), e
ΦRBS = 7,5 × 1015 átomos cm-2 para a deposição SiO2 /PbSe/SiO2 , Figura 6.9(b). As
medidas EDS realizadas antes e após irradiação acusaram queda de 80 % da intensidade
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do Raio-X característico do Ar nas irradiações das membranas SiO2 /CdSe/SiO2 , Figura
6.7(b), e 60 % para as irradiações nas membranas nas membranas SiO2 /PbSe/SiO2 , Figura
6.20. A difusividade do Ar em filmes finos de SiO2 é D = 1,21 × 10-4 exp(-1,24/kT) cm2
s-1 [110] e pode ser utilizada para aplicar a primeira e segunda leis de Fick [72, 73],
usando o método de diferenças finitas ao perfil de concentração do Ar antes da irradiação. Os resultados apresentados na Figura 7.1 mostram que as doses após difusão e
desorpção do Ar observadas por EDS corresponderiam a um aquecimento de ∆T = 300
o

C para as irradiações nas membranas SiO2 /CdSe/SiO2 e ∆T = 287 o C nas membra-

nas SiO2 /PbSe/SiO2 . Estas temperaturas são consideravelmente superiores aos valores de
∆T obtidos da Equação (3.3), aproximando-se dos valores reportados em [60]. Contudo,
poderíamos argumentar que o aquecimento é menor, pois parte do fluxo de Ar pode ser
causado por deslocamentos balísticos e/ou radiólise.
Podemos avaliar se as perdas de Ar foram consequência de deslocamentos balísticos.
Neste caso, o número de saltos atômicos por volume pode ser escrito conforme a Equação
(3.2), que pode ser aplicada ao perfil de concentração CRBS usando um modelo de diferenças finitas com variação espacial ∆x = α, onde α é a distância de salto. Neste caso a
concentração na posição i e tempo t + ∆t é
j
j
Ci (t + ∆t) = Ci (t) − Ci (t) σdel ∆t + Ci−1 (t) σdel ∆t.
e
e

(7.1)

A Equação (7.1) foi aplicada ao perfil de concentração obtido da amostra como depositada SiO2 /CdSe/SiO2 para uma distância de salto α = 0,26 nm [111]. Observamos que,
se utilizada energia de deslocamento igual à energia de ativação para a difusão do Ar no
SiO2 , Ed = 1,24 eV, o percentual de átomos retidos em relação à amostra como depositada após 3000 s de deslocamentos balísticos seria 98 %, Figura 7.2(b), valor muito acima
dos 20 % medidos por EDS. Logo, Ed = 1,24 eV é demasiado alto para causar a difusão
e desorpção do Ar apenas por colisões balísticas. Para a perda de Ar durante a irradiação
ter sido causada apenas por colisões balísticas, seria necessário Ed ≈ 0,34 eV, resultando
da variação do perfil de concentração apresentado nas Figuras 7.2(c) e variação da dose
na Figura 7.2(d).
Na possibilidade de algum mecanismo radiolítico que opere a difusão do Ar, seria
possível determinar um coeficiente de difusividade independente da temperatura, pois
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Figura 7.1: Resultado da simulação por diferenças finitas da difusão térmica do Ar durante irradiação. (a) Perfil concentração profundidade experimental CRBS das funções de ajuste do Ar
reminiscente da deposição SiO2 /CdSe/SiO2 supondo aquecimento a T= 236 o C até 3000 s. (b)
Variação do perfil de concentração do Ar reminiscente da deposição SiO2 /PbSe/SiO2 supondo
aquecimento a T= 250 o C até 3000 s. (c) Fluxos de Ar para fora da amostra, JA fluxo na superfície superior, com direção contrária ao feixe, JB fluxo na superfície inferior, com mesma direção
do feixe de elétrons. (d) Variação da dose retida de Ar em função do tempo, as temperaturas foram
escolhidas de modo que a porcentagem final de Ar fosse equivalente aos resultados das medidas
de EDS após irradiação, que mostram retenção de 20 % para a amostra depositada com CdSe e
40 % para o PbSe.

não há direcionalidade nos deslocamentos atômicos durante radiólise, tal que:

Drad =

1 j 2 rad
α σd ,
6e

(7.2)

onde o termo 1/6 é a probabilidade de saltos na difusão em volume.
Se a energia de deslocamento do Ar for Ed = 1,24 eV, a eficiência de um possível
mecanismo radiolítico para a difusão do Ar no SiO2 deveria ser ζ = 0, 28 para D = Drad .
Este valor de eficiência está muito acima do estimado para silicatos, onde ζ ≈ 10-4 , [52].
Porém, por se tratar de um óxido produzido por pulverização catódica, a difusividade
térmica D pode ser maior do que a reportada em [110]. Também é reconhecido que a
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irradiação por feixe de elétrons produz ionizações, defeitos pontuais, carregamento e até
tornar o SiO2 fluído, em estado quase fundido [21, 55, 56, 112, 113]. Estes efeitos podem
afetar a difusividade, Ed e ζ no sentido de aumento da difusão do Ar; nestas circunstâncias
a temperatura T ≈ 300 o C seria um valor máximo de aquecimento durante a irradiação.
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Figura 7.2: Resultado da simulação por diferenças finitas da difusão balística do Ar durante
irradiação com E = 200 keV, j = 2,0 A cm-2 durante 3000 s. (a) Perfil concentração profundidade
experimental ΦRBS da amostra como depositada com CdSe e variação das funções de ajuste
durante irradiação com energia de deslocamento Ed = 1,24 eV. (b) Variação da dose retida de
Ar em função do tempo na irradiação com Ed = 1,24 eV. (b) Perfil concentração profundidade
experimental ΦRBS da amostra como depositada com CdSe e variação das funções de ajuste
durante irradiação com energia de deslocamento Ed = 0,34 eV. (b) Variação da dose retida de Ar
em função do tempo na irradiação com Ed = 0,34 eV.

Os argumentos antes mencionados colocam em dúvida qual é o real valor de ∆T durante a irradiação das membranas SiO2 /semicondutor/SiO2 . Porém, as densidades de corrente durante a aquisição das imagens HRTEM das nanopartículas de Pb, Figura 6.19(a),
são superiores a j = 1,0 A cm-2 . A presença dos contrastes de fase HRTEM indica que a
nanopartícula permanece em estado sólido; logo, a temperatura não atingiu a temperatura
de fusão do Pb, Tm = 327 o C.
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Mesmo havendo aquecimento durante a irradiação, os resultados mostram que a aglomeração do CdSe e PbSe está necessariamente associada aos locais de incidência do feixe
de elétrons, disto supomos que a estatística dos deslocamentos atômicos está associada às
probabilidades dadas pelas seções de choque elástica e inelástica. Não observamos qualquer indício de aglomeração nas regiões fora da área de incidência do feixe, como por
exemplo na Figura 6.6(a). Ainda, se os fluxos atômicos experimentais aqui apresentados
fossem causados apenas por difusão térmica, deveria haver um improvável aquecimento
superior a 800 o C durante irradiação, visto que os resultados da amostra recozida nesta
temperatura mostraram uma aglomeração 18 vezes mais lenta do que a observada durante
irradiação. Outro argumento que diminui o peso de uma difusão térmica em virtude do
aquecimento durante irradiação é apresentado na Figura 6.24, onde as irradiações no CdSe
com E = 200 keV e j = 1,0 A cm-2 e 200 keV com j = 0,33 A cm-2 apresentam mesma
dependência com a dose no início da irradiação. Se houvesse aquecimento significativo
durante irradiação, uma corrente três vezes maior deveria apresentar um aquecimento
também três vezes maior e a aglomeração com j = 1,0 A cm2 deveria ser muito mais rápida. Os resultados mostram justamente o contrário, pois o limite de cobertura é atingido
antes na irradiação com j = 0,33 A cm-2 . Estes argumentos são fortes indícios que os deslocamentos atômicos, mesmo podendo serem influenciados pela temperatura, obedecem
a uma estatística dependente das probabilidades de interação dos elétrons com a matéria,
o que reforça a validade dos modelos de fluxo teóricos deduzidos neste trabalho.
A hipótese ii afirma que os fluxos atômicos são governados pelo deslocamento dos
átomos nos semicondutores, mais especificamente aqueles situados nas interfaces semicondutor/óxido. Logo, os modelos de fluxo apresentados neste trabalho desconsideram a
presença do SiO2 ; consequentemente também não consideram uma possível difusão dos
átomos do filme no volume do óxido. Seria necessário haver alguma solubilidade do Cd,
Se e Pb no SiO2 durante irradiação para haver difusão em todo volume das membranas.
Descartamos a possibilidade do deslocamento ds moléculas de CdSe e PbSe pois as interações entre elétrons energéticos e matéria se dão em nível atômico e não molecular.
Além disso, elétrons não causam cascatas de colisão como no caso de irradiação com
íons [1], sendo que nas irradiações por feixe de elétrons é admitido apenas o deslocamento por elétron que interage com o átomo alvo. A difusão pelo óxido seria possível se
os elétrons fornecessem energia suficiente para remover um átomo da interface semicon-
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dutor/óxido, criando um campo de soluto ao redor do filme. A solubilidade dos elementos
em uma matriz é exponencialmente dependente da temperatura, de modo que seria viável
aplicar a lei de Gibs Thompson [72] para determinar um fluxo semelhante ao observado
nos mecanismos de coarsening ou Ostwald Ripening de grãos e/ou precipitados [78]. As
interfaces com maior curvatura teriam um campo de soluto com maior concentração do
que as de menor curvatura, gerando um fluxo das primeiras para as segundas. Inicialmente, podemos suspeitar que a solubilidade do Pb, Se e Cd é baixa no SiO2 devido à
baixa temperatura durante a irradiação, como anteriormente discutido. De outro modo, se
a solubilidade destes elementos no óxido fosse elevada, observariamos altas perdas de Cd,
Se e Pb durante irradição, pois haveria difusão atravéz do SiO2 e evaporação na superfície
das membranas. Os resultados das medidas EDS não mostram este comportamento.
Porém, observamos separação de fases em altas doses, claramente identificada nas
irradiações das membranas SiO2 /PbSe/SiO2 , e alguns indícios de segunda fase em altas
doses nas membranas SiO2 /CdSe/SiO2 , o que poderia ocorrer se houvesse solubilidade
seletiva no SiO2 . Não encontramos referencias sobre a solubilidade do Cd, Se e Pb no
SiO2 para discutirmos este assunto. O que nos leva a crer que a aglomeração é comandada pela cinética nas interfaces são as energias envolvidas no deslocamento atômico,
que normalmente são muito menores em interfaces do que no material massivo. Podemos
aproximar a energia de ligação dos átomos de Cd, Se e Pb na interface, Eint , considerando
a energia de ligação por átomo no composto, El , tal que
1
Eint = N El ,
2

(7.3)

onde N é o número de coordenação dos átomos no composto, N = 4 para o CdSe e 6
para o PbSe, o termo 1/2 supõem que apenas metade das ligações químicas são rompidas
em uma superfície. O valor de Eint assemelha-se à metade da energia de coesão massiva,
Eco , que pode ser calculada por diferentes rotas e considerando diferentes aspectos, não
sendo raro observar certa confusão em relação à definição desta energia para compostos,
o que merece aqui certo esclarecimento.
Diferentemente de metais e elementos simples, onde Eco pode ser aproximada pela entalpia de sublimação ∆Hsub , a energia de coesão de compostos muitas vezes é calculada
considerando a atração coulombiana entre as espécies, neste caso, a energia de coesão é
também denominada energia de estrutura ou energia de cristal (Lattice Energy ou Crys-
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es
tal Energy), Eco
. O cálculo da energia de estrutura considera as energias de ionização do

metal e a afinidade eletrônica do não metal nas seguintes reações P b+ (g) + Se− (g) =
es
P bSe(s) e Cd+ (g) + Se− (g) = CdSe(s). Isto é, Eco
é a energia necessária para separar
es
pode ser calculada aplicando o ciclo
os íons do composto até uma distância infinita. Eco

de Born-Haber [114, 115]. A existência do campo coulombiano entre os íons resulta em
es
es
altas energias de coesão no cristal, Eco
≈ 30 eV para o PbSe [116, 117] e Eco
≈ 31 eV

para o CdSe [118]. Estas energias compreendem a separação completa dos constituintes
do composto em suas formas iônicas, o que podemos supor pouco provável durante irradiação por feixe de elétrons, onde os deslocamentos ocorrem em um átomo e em distâncias
não tão grandes por salto, de modo que o potencial coulombiano entre os átomos não
atue como barreira de energia. Disto, supomos que a energia necessária para separar um
es
átomo da interface durante irradiação não deve ser relacionada a Eco
. A referência [119]

apresenta a energia de coesão como a soma da entalpia de formação do composto mais as
entalpias de atomização dos elementos isolados na fase sólida (equivalente a entalpia de
formação do sólido partindo do gás), tal que a energia de coesão de um composto binário
gas
0
0
0
BX é Eco
= ∆Fcristal
(BX) + ∆Fg→s
(B) + ∆Fg→s
(X). Este método equivale a reação

de formação partindo do gás neutro de cada elemento P b0 (g) + Se0 (g) = P bSe(s) e
gas
gas
=
= 5,44 eV para o PbSe e Eco
Cd0 (g) + Se0 (g) = CdSe(s) o que resulta em Eco

4,93 eV para o CdSe. A energia de coesão calculada segundo a entalpia de sublimação
sub
sub
∆Hsub é Eco
= 2,34 eV para o PbSe e Eco
= 3,39 eV para o CdSe e a energia de disso-

ciação da molécula diatômica é D0P b−Se = 3,14 eV e D0Cd−Se = 1,32 eV [120]. Fica fácil
gas
sub
= Eco
+ D0 para ambos os compostos, pois as energias de sublimação
observar que Eco

tabeladas consideram a reação de formação da fase gasosa das moléculas, isto é, PbSe(s)
==> PbSe(g) e CdSe(s) ==> CdSe(g), o que também torna estas energias impróprias para
avaliar o deslocamento induzido por irradiação de elétrons nos compostos, que atua no
sentido de separar apenas um átomo isolado e não a molécula do composto. A energia requerida para remover um átomo da interface semicondutor/óxido depende do estado final
do átomo alvo, se estará na forma reduzida, oxidada ou neutra e se houver necessidade de
deformação do campo potencial local para o salto atômico. Supomos a situação de menor
energia requirida para a remoção dos átomos, onde a interface é suficientemente defeituosa e apenas é necessária a dissociação de um átomo da molécula, isto é El = D0 . Assim,
P bSe
CdSe
os valores da Equação (7.3) são Eint
= 9,42 eV e Eint
= 2,64 eV. Estes valores são
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próximos e muitas vezes maiores que T̂ para as energias de aceleração utilizadas neste
trabalho, logo as taxas de deslocamento balístico não seriam suficientes para solubilizar
os átomos do filme no óxido. O que não descarda a solubilização por radiólise, porém esta
P bSe
CdSe
são maioe Eint
deveria ocorrer por algum mecanismo radiolítico no óxido, pois Eint

res que a diferença entre a banda de valência e condução do CdSe e PbSe, respectivamente
1,72 e 0,27 eV.
Não há necessidade de dissociação das ligações químicas para um deslocamento atômico em átomos adsorvidos ou em regiões com alta concentração de defeitos. Os deslocamentos podem ocorrer pelo salto atômico de um sítio de equilíbrio para um sítio
vacante adjacente. Nesta aproximação, a energia de deslocamento Ed pode ser associada
às barreiras de energia de migração dos átomos na interface. As energias de ativação para
difusão do Cd e Se no CdSe são ∆GCd−CdSe
= 1,5 eV e ∆GSe−CdSe
= 1,55 eV e do
m
m
bSe
= 1,20 eV [120, 121], todos
Pb e Se no PbSe são ∆GPmb−P bSe = 0,83 eV e ∆GSe−P
m

estes valores são menores que Eint e T̂ para as energias utilizadas neste trabalho. ∆Gm é
a energia de ativação para a difusão no cristal, contornos de grão e interfaces geralmente
possuem menores energias de migração [72, 75], logo as taxas de deslocamentos são superiores nas interfaces semicondutor/óxido se comparadas com as taxas de deslocamento
nos volumes, estejam os átomos no SiO2 ou no interior dos filmes semicondutores. Além
disso, se fossem os fluxos de Si e O que comandassem as mudanças microestruturais, não
haveriam diferenças tão grandes entre as taxas de variação de área projetada e perímetro
das irradiações no CdSe e PbSe e as mudanças microestruturais seriam mais parecidas.
Um outro fator deve ser discutido em relação à hipótese ii. Os resultados não mostram
formação de volume livre durante irradiação, se há fluxo dos átomos de Cd, Se e Pb nas
interfaces, deverá haver um fluxo de átomos de Si e O do SiO2 no sentido de preencher
os buracos, como representado na Figura 6.21(b) e (e). A taxa de retração dos perímetros
deverá ser comandada pelo fluxo mais lento. Ocorre que os valores de σd para o Si e O
são menores do que os valores de σd para o Cd, Se e Pb quando as energias transferidas
são menores que 1,0 eV, Figura 3.6. Neste caso, seriam os deslocamentos de Si e O que
comandariam a aglomeração. Assumimos que a aglomeração é comandada pelo fluxo dos
átomos dos semicondutores, pois é reconhecido que a irradiação por feixe de elétrons
altera significantemente a estrutura de óxidos silicatos. Um dos fenômenos observados
durante irradiação de silicatos é a fluidização do óxido [55], que diminui a viscosidade

7.2

el
rad
FLUXOS ATÔMICOS TEÓRICOS JN
E JN

105

não pela quebra das ligações, mas sim pelo aumento da mobilidade das mesmas. Portanto,
podemos esperar um alto grau de liberdade para movimento das interfaces, de modo que
o fluxo do SiO2 para os buracos ocorre com menor barreira de potencial do que os fluxos
de Cd, Se e Pb, e a retração das interfaces do semicondutor/SiO2 durante irradiação é
comandada pela redistribuição atômica na interface dos filmes semicondutores.
As variações de geometria durante irradiação indicam que a aglomeração ocorre no
sentido de minimização da área de interface SiO2 . Embora exista crescimento dos perímetros nos estantes iniciais da irradiação, o aumento da espessura do filme representa
um decréscimo na energia de interface total. Os modelos JNel e JNrad consideram a queda
da energia de deslocamento nas regiões de alta curvatura como consequência da maior
energia de interface nestas regiões, onde os átomos encontram-se mais distantes de uma
configuração de equilíbrio. O átomo assume menor energia potencial quando desloca-se
de um sítio com menor curvatura para um sítio com maior curvatura, de modo que nesta
posição, um próximo salto iria requerer uma maior energia cinética do elétron em comparação ao salto anterior. O valor de σd diminui exponencialmente com a energia transferida
e Ed é diretamente proporcional à barreira de potencial para deslocamento; disto, resulta
que os átomos em posições de menor curvatura possuem menores taxas de deslocamento
em relação aos átomos situados em posições de maior curvatura. Esta variação na energia
potencial nas interfaces assemelha-se com a situação de átomos adsorvidos na superfície
em comparação aos átomos ligados na superfície [83], átomos em pontos de alta curvatura possuem menor barreira de energia para serem deslocados em relação ao ligados em
superfícies planas. A queda da energia de coesão em nanopartículas [92–94], filmes finos
e nanoestruturas alongadas [122] se deve à maior relação entre as energias totais de superfície e volume nas nanoestruturas, caso onde o percentual de átomos nas interfaces é
elevado e o número de coordenação médio da nanoestrutura é menor do que no material
massivo, o que resulta em átomos menos coesos na borda dos buracos. Logo, as interfaces na borda dos buracos apresentam mudanças das propriedades associadas à coesão
atômica, como a temperatura de evaporação, temperatura de Debye e energia de migração, o que também é demonstrados em nanoestruturas [123]. A energia de deslocamento
Ed está associada ao estado de ligação química do átomo alvo, logo também possui relação com a coesão atômica e é razoável supor que materiais nanoestruturados sejam mais
afetados pela irradiação devido aos menores valores de Ed em relação ao mesmo material
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massivo. A maioria dos estudos que investigam a dependência da energia de coesão em
função do tamanho mostram comparações entre os resultados de modelos teóricos com
experimentos em nanoestruturas metálicas, onde a relação entre energia de coesão e energia de superfície é mais simples. Nanocristais semicondutores também apresentam queda
na energia de coesão atômica [124], embora existam argumentos que neste caso as relações com o tamanho obedecem uma proporção diferente da apresentada no LDM [125].
Não foram encontradas referências que mostrem resultados experimentais mais detalhados sobre a dependência da energia de coesão em relação ao tamanho em nanoestruturas
de CdSe e PbSe, embora alguns estudos apontem evidências sobre tal dependência para o
CdSe [80, 126].
A condição iv afirma que dois elétrons consecutivos não causam superposição de efeitos sobre os deslocamentos dos átomos alvo. Se assim fosse, as taxas de deslocamento
atômico não poderiam ser descritas diretamente pelas probabilidades obtidas das seções
de choque elásticas e de radiólise. Esta hipótese depende dos tempos de vida dos espalhamentos, dos mecanismos de conversão de energia e dos deslocamentos atômicos. Os
saltos atômicos normalmente ocorrem em tempos τ pouco maiores que a frequência de
Debye τ & τD ≈ 10-13 s [72, 127], o tempo de relaxação de cargas ionizadas é τm ≈ 0,1τ
a 1, 0τ [60]. Uma amostra com espessura menor que 100 nm, quando uniformemente
iluminada com j =1,0 A cm-2 receberá um número total de ≈ 6, 25 × 108 elétrons s-1
em uma superfície de 100 × 100 nm; a velocidade de um elétron acelerado a 200 kV é
v ≈ 2, 0×108 m s-1 . Se os elétrons são gerados homogeneamente no filamento, a distância
entre a incidência de dois elétrons consecutivos é ≈ 32 cm, o que retorna um tempo de
τe ≈ 1, 6×10−9 s entre a incidência de dois elétrons na mesma região. Nunca haverão dois
espalhamentos ao mesmo tempo nas membranas, pois a amostra é muito mais fina que a
distância entre elétrons consecutivos e que o livre caminho médio para espalhamento duplo em energias de 80-300 keV (≈ 100 nm). Os tempos de relaxação dos deslocamentos
elásticos estão na ordem de τD , muito menores que τe ; logo, deslocamentos elásticos não
apresentam superposição entre as interações de dois elétrons. Não encontramos valores de
τ para os semicondutores em estudo, mas supomos ser pouco provável que sejam quatro
ordens de grandeza maiores do que 10-13 s. Mesmo se não fosse este o caso, seria pouco
provável que em uma superfície de 10.000 nm2 um íon gerado pela interação de um elétron sofresse uma segunda colisão antes de voltar ao estado fundamental em um intervalo
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τe . Então, supomos que o intervalo de tempo entre a incidência de dois elétrons consecutivos é muito maior que tempo de extinção dos mecanismos de conversão de energia e
momento em semicondutores, logo os eventos resultantes da interação entre dois elétrons
consecutivos podem ser descorrelacionados no tempo e no espaço.

7.3

Considerações sobre os ajustes de mínimo erro

Os ajustes de mínimo RMSE entre os JNexp e JNel mostraram dois níveis de convergência, um que sinaliza o patamar dos fluxos, isto é, uma intensidade média aproximadamente igual aos fluxos experimentais, e outro que indica a dependência do fluxo em
relação à dose. Sem ainda entrar no mérito dos valores, observamos que a soma destas
duas convergências caracterizam pontos de mínimo erro, isto é, valores únicos para a
energia de deslocamento e de superfície para cada caso, indicando que o modelo teórico
possui convergência com os fluxos experimentais na faixa de dose escolhida. As superfícies ∆JNRM S × Ed∞ × γ das Figuras 6.31 e 6.35 mostram as tendências para soluções
únicas de Ed∞ e γ. Ao observar estas superfícies, fica óbvio que a convergência apresenta
menores erros para alguns casos e que os pontos de mínimo não são os mesmos. Citando
como exemplo os resultados para o CdSe, observamos um melhor ajuste para as irradiações a 200 keV, já para o PbSe a 300 keV, caso onde os valores de Ed∞ e γ diferem
significativamente nos pontos de mínimo erro. Não se espera que existam mudanças da
energia de deslocamento e de interface em função da energia de aceleração e densidade
de corrente durante irradiação se consideramos que os elétrons apenas provocam deslocamentos atômicos isolados, mas isto poderia ocorrer na presença de algum outro fenômeno
que o modelo não contempla, como aquecimento com diferentes temperaturas, por exemplo. Já os ajustes de mínimo RMSE entre os JNexp e JNrad geram curvas semelhantes às
apresentadas nas Figuras 6.31 e 6.35 para cada valor de ζ. O resultado é uma relação linear entre Ed∞ e ζ para os mínimos erros de ajuste, o que é esperado devido à dependência
linear em relação a ζ/Td na Equação (3.21). Porém, esta relação mostrou diferentes declividades para cada irradiação, como pode ser observado nas Figuras 6.32, 6.33(b) para
o CdSe e Figura 6.34(b) para o PbSe. Se observarmos os modelos de JNexp , JNel e JNrad das
Equações (6.3), (6.17) e (6.18) respectivamente, vemos que todos são multiplicados pela
densidade de corrente j; logo, os ajustes são realizados independentemente de j, mas esta
variável entra na determinação de φ nas curvas de área e perímetro no fluxo experimental
e consequentemente altera h(φ) nos modelos teóricos.
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A principal causa das variabilidades observadas nas convergências Ed∞ , γ e ζ é devida
à dependência do ajuste em relação a dJNel /dφ (equivalente dJNel /dh) e a dσdel /dTd , Figura
3.6, que é a seção de choque diferencial da Equação (3.17). Ou seja, as variabilidades
são decorrentes da proporção inversa da altura e da declividade das curvas de seção de
choque de deslocamento. Pequenas diferenças entre dJNel /dφ e dJNexp /dφ alteram o valor
do RMSE abaixo de certo limite de erro, como pode ser observado para o PbSe na Figura
6.35. Porém, o patamar da intensidade do fluxo apresenta menores variações de erro entre
os diferentes experimentos, e estabelece uma relação linear entre Ed∞ e γ para os ajustes de
JNel , se conhecida uma destas variáveis, é possível determinar a outra com certa precisão,
o que pode ser feito delimitando regiões de intersecção em um intervalo de erro aceitável,
como apresentado na Figura 6.31(b) para o intervalo [0, 0,06]. A pequena variabilidade na
dependência linear entre Ed∞ e γ também é observada na Figura 6.35(b); quando fixamos
o valor de γ = 0,26 J m-2 , os mínimos erros locais ocorrem para valores de Ed∞ não
tão diferentes entre cada irradiação. O resultado do ajuste segundo a convergência da
intensidade do fluxo pode ser comparado com as soluções de menor erro (que consideram
a intensidade e dJNel /dφ) na Figura 6.36, onde observamos que as soluções para γ = 0,26
J m-2 estão no patamar das respectivas curvas experimentais, mas não apresentam bom
ajuste de dJNel /dφ em comparação com os valores de mínimo. Já os ajustes de mínimo
RMSE entre os JNexp e JNrad geram uma dispersão de valores que aumenta com ζ. Para o
caso do CdSe, encontramos um conjunto de pontos de interseção dos valores de mínimo
RMSE na faixa valores de 0,1≤ Ed∞ ≤2,0 eV, 0,1≤ γ ≤2,0 eV quando JNRM SE < 0,10
nm-1 , como apresentado na Figura 6.32(a), este erro é 28% maior que o mínimo erro
observado em 80 keV (0,078 nm-1 s-1 ) e 100% maior que o mínimo erro no ajuste a 200
keV (0,005 nm-1 s-1 ). Em relação aos valores de fluxo, 0.1 nm-1 s -1 é 20% do menor valor
de JNexp (≈ 0,5 nm-1 s-1 para φ = 350 C cm-2 na irradiação a 80 keV) e 3,3% do maior
valor de JNexp (≈ 3,0 nm-1 s-1 para φ = 0 C cm-2 na irradiação a 200 keV). Como os valores
de Af ilme e P toleram certa variação dentro das barras de erro das Figuras 6.24 e 6.26,
e, sabendo que as funções polinomiais são arbitrárias, isto é, não possuem significado
físico, poderiam haver curvas de área e perímetro dentro da faixa de erro que resultem em
valores de dJNexp /dφ mais próximos de dJNel /dφ e dJNrad /dφ, diminuindo a variabilidade
observada nos ajustes. Deste modo, julgamos aceitável para os ajustes de fluxo balístico,
JNel , considerar o patamar das intensidades como uma relação válida, onde há uma relação
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linear entre Ed∞ e γ, sendo que os pontos de mínimo erro devem ser entendidos como
resultados de segunda ordem. Já para os ajustes de JNrad , julgamos aceitáveis as relações
de Ed∞ , γ e ζ contidas entre as retas de mínimos erros, como apresentado nas Figuras
6.33(b) e 6.34(b). Neste caso, quanto mais próximo é o ponto de um extremo, melhor é o
ajuste para tal caso e pior para o outro extremo.

7.4

Resultados dos modelos teóricos

Os ajustes de mínimos RMSE entre JNexp e os fluxos atômicos teóricos determinaram
relações entre Ed∞ , γ para deslocamentos elásticos (Figuras 6.31(b) e Figura 6.35(b)) e
Ed∞ , γ e ζ para deslocamentos radiolíticos (Figuras 6.33(b) e Figura 6.34(b)). Se conhecida uma das variáveis, normalmente a energia de superfície, é possível determinar as
demais dentro das regiões de mínimo erro aceitável. Como discutido anteriormente, os
ajustes para deslocamentos elásticos possuem boa convergência para soluções únicas de
Ed∞ e γ. A solução única é resultado de duas convergências, uma que determina a intensidade e outra a variação em relação à dose, sendo que a última deve ser considerada de
segunda ordem, de modo que as intensidades dos fluxos teóricos possam ser admitidas
como figura de mérito dos processos de deslocamento.
A irradiação a 80 keV no CdSe apresentou maiores fluxos atômicos por dose quando
comparada com as irradiações a 200 keV, o que é um forte indício de uma maior dependência das interações inelásticas nos deslocamentos atômicos neste semicondutor. O
ajuste das intensidades dos fluxos por deslocamento balístico JNel com os fluxos obtido pelas variações microestruturais no CdSe, JNexp , mostrou que um processo de deslocamentos
apenas balístico não pode explicar os resultados observados. Se γ = 0,8 J m-2 [100], JNel
é duas ordens de grandeza menor do que JNexp , como apresentado na Figura 6.33(a). Os
fluxos experimentais das irradiações no CdSe apresentam um bom ajuste de intensidades
para γ = 0,8 J m-2 se utilizado JNrad com eficiência ζ ≈ 0,035 e energia de deslocamento
Ed∞ ≈ 0,75 eV. A Figura 6.33(b) mostra as regiões de mínimo erro e o ponto de relação
entre Ed∞ e ζ para os valores de JNrad apresentados no gráfico, a figura também mostra as
posições para possíveis soluções com γ = 0,5 [128], 1,2, 1,75 e 2,25 J m-2 , sendo que estas
duas últimas energias correspondem ao intervalo de soluções possíveis para Ed∞ = Eg =
1,74 eV, ou seja, estipulam um limite para possíveis valores de Ed∞ na hipótese de deslocamentos por radiólise. Menores valores de γ [129] implicam em menores valores de Ed∞
e ζ. A Tabela 7.2 apresenta os valores Ed∞ e ζ obtidos pelo ajuste para diversos valores
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documentados de γ no CdSe.
As soluções para os ajustes entre fluxos de aglomeração do PbSe da Figura 6.34(a)
mostram que os resultados obtidos com γ = 0,26 J m-2 (média dos valores apresentados
em [101]) possuem pequenas eficiências de radiólise, e que os mesmos valores de Ed∞
obtidos dos ajustes para JNrad apresentam fluxos JNel superiores aos experimentais, principalmente para as irradiações com E = 300 keV. Outros valores documentados de γ do
PbSe, Tabela 7.3, também apresentam baixas eficiências de radiólise. Ou seja, dentro do
escopo dos modelos matemáticos adotados, a aglomeração dos filmes finos de PbSe pode
ser explicada por deslocamentos puramente balísticos. Os resultados para JNel obtidos na
região de soluções da 6.35(b) podem ser observados na Figura 6.36 em comparação com
as soluções de menor erro para cada caso.
Tabela 7.2: Resultados de Ed∞ e ζ em função de γ - CdSe
γ (estrutura {hkl}) (J m-2 )

JN

E
(keV)

j (A
cm-2 )

Ed∞
(eV)

ζ

RM SE
JN
(nm C-1 )

-

1,39

SiO2 /CdSe/SiO2

0,8 (W) [100]

el
JN

200

1,0

0,39

80

0,36

0,39

-

0,85

rad
JN

200

1,0

0,61

0,02

0,05

80

0,36

0,82

0,05

0,08

200

1,0

0,27

-

1,3

80

0,36

0,27

-

0,8

200

1.0

0,42

0,01

0,05

80

0,36

0,56

0,03

0,08

200

1,0

0,63
0,79

-

1,40
1,44

80

0,36

0,63
0,79

-

0,88 0,9

200

1,0
0,36

0,03
0,04
0,08
0,10

0,05

80

1,0
1,26
1,33
1,69

200

1,0

0,16

-

1,13

80

0,36

0,16

-

0,68

200

1,0

0,28

0,02

0,05

80

0,36

0,35

0,08

0,08

200

1,0

0,11
0,12

-

1,00
1,01

80

0,36

0,11
0,12

-

0,58
0,60

200

1,0

0,006

0,050

80

0,36

0,013

0,08

el
JN

0,56 (W) [128]

rad
JN

el
JN

1,31(W)
1,65 (W)
[130]
rad
JN

el
JN

0,34 (ZB {110}) [131]

rad
JN

el
JN

0,23 (W {110})
0,24 (W {100})
[131]

rad
JN

0,18
0,19
0,23
0,24

0,08
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Tabela 7.3: Resultados de Ed∞ e ζ em função de γ - PbSe
γ (J m-2 ) {hkl})

Modelo

E (keV)

j (A cm-2 )

Ed∞
(eV)

ζ

RM SE
JN
(nm C-1 )

SiO2 /PbSe/SiO2
200

0,26

0,17
0,27
0,27

-

0,0765
0,0348
0,0445

200

5,3

0,17
0,25
0,25

-

0,0361
0,0268
0,0580

300

1,0

200

0,26

200

el
JN

0,184 {100}
0,318 {110}
0,328 Pb {111}
[101]

0,19
0,29
0,29
0,14
0,24
0,26

0,0002
0,0003
0,0004

0,0396
0,0271
0,0325
0,0075
0,0063
0,0066

5,3

0,18
0,32
0,31

0,0007
0,0013
0,0011

0,0219
0,0210
0,0207

300

1,0

0,17
0,22
0,24

0,0003
0,0001
0,0002

0,0275
0,0051
0,0145

200

0,26

0,33
0,45

-

0,0277
0,0330

200

5,3

0,31
0,41

-

0,0395
0,0777

300

1,0

0,35
0,47

-

0,0245
0,0208

200

0,26

0,32
0,46

0,0005
0,0007

0,0067
0,0062

200

5,3

300

1,0

0,41
0,57
0,29
0,42

0,0016
0,0021
0,0002
0,0003

0,0016
0,0146
0,0063
0,0125

200

0,26

0,25
0,39
0,85
1,02

-

0,0505
0,0297
0,0794
0,0866

200

5,3

300

1,0

200

0,26

200

5,3

300

1,0

rad
JN

el
JN

0,41{100}
0,59{110}
[132]

rad
JN

el
JN

0,28{100}
0,51 {110}
1,20 Pb{111}
1,47 Se{111}
[133]

rad
JN

0,26
0,37
0,79
0,95
0,27
0,41
0,83
0,99

-

-

-

0,0284
0,0499
0,1149
0,1357
0,0290
0,0237
0,0079
0,0095

0,22
0,41
0,93
0,28
0,50
1,16

0,0004
0,0006
0,0012
0,0011
0,0019
0,0044

0,0068
0,0066
0,0062
0,0187
0,0157
0,0134

0,21
0,35
0,84

0,0002
0,0002
0,0006

0,0187
0,0010
0,0057

Embora os valores de Ed∞ sejam inferiores aos normalmente observados nos estudos
de irradiação em cristais massivos [1, 14], alguns valores se aproximam das energias de
deslocamento em superfícies, onde a irradiação por feixe de elétrons pode causar altas ta-
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xas de pulverização e difusão em certos materiais. Muitos processos difusivos não requerem rompimento de ligações químicas, apenas deformação elástica local e desvio angular
do átomo para um sítio adjacente não ocupado, sendo que regiões com alta concentração de defeitos apresentam alto grau de liberdade para deslocamentos desta natureza, de
modo que possamos assumir Ed ≈ ∆Gm nas interfaces semicondutor/SiO2 [14, 15]. Não
devemos confundir os métodos aqui utilizados com os modelos de difusão auxiliada por
irradiação (Radiation Enhanced Diffusion [1, 134]), onde os fluxos atômicos ocorrem pelo
aumento da difusão térmica devido à criação de defeitos durante irradiação, normalmente
pares Frenkel. Os modelos adotados neste trabalho não consideram a geração de defeitos
durante a irradiação, pois supomos um material com alta concentração de defeitos nas
regiões de inteface, onde o alto grau de liberdade pode permitir a redistribuição atômica
por deslocamentos com menores barreiras de energia. Os fluxos JNel e JNrad consideram
que os saltos atômicos são consequência da transferência de momento do elétron para o
átomo alvo e a difusão térmica seria apenas um efeito secundário.
Observamos dois problemas quanto aos valores de energia de deslocamento apresentados nas Tabelas 7.2 e 7.3 para certos valores documentados de γ: 1) o valor Ed∞ < ∆Gm .
2) A radiólise é caracterizada pela conversão da energia de recombinação dos éxcitons
em momento ao átomo alvo; logo, para haver deslocamento atômico durante radiólise a
seguinte condição deve ser satisfeita: T ≥ Eg ≥ Ed .
A maioria dos valores de Ed∞ apresentados nas Tabelas 7.2 e 7.3 são menores que
as energias de migração por difusão dos átomos de Cd, Se e Pb no material massivo
bSe
=
= 1,5 eV, ∆GSe−CdSe
= 1,55 eV, ∆GPmb−P bSe = 0,82 eV e ∆GSe−P
(∆GCd−CdSe
m
m
m

1,20 eV [120]). Ocorre que ∆Gm também tende a ser menor em superfícies e interfaces.
Estudos sobre difusão em contornos de grãos em metais assumem que a barreira para
difusão em interfaces é ≈

1
∆Gm ,
n

onde n = 2 [72, 73], o que é uma boa aproximação

para certos valores de Ed∞ apresentados nas Tabelas 7.2 e 7.3. Maiores valores de γ tornam
os resultados dos modelos mais realistas. O valor da energia de deslocamento depende
da energia de interface, que é fortemente influenciada pela estrutura e composição das
superfícies do semicondutor. Compostos polares como o CdSe, e principalmente o PbSe,
possuem diferentes energias de superfície em cada plano, sendo que os planos apolares
apresentam energias até quatro vezes maiores para o PbSe [133]. Observamos ainda que
os valores de γ obtidos experimentalmente geralmente são maiores do que os teóricos, o
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que pode ocorrer devido ao maior grau de defeitos das superfícies [130].
Outra hipótese seria a presença de algum mecanismo que baixe Ed∞ . Segundo [14], a
energia de deslocamento pode diminuir com o aquecimento da amostra, o que talvez exija
o uso de um critério diferente para o limite de energia transferida utilizado neste trabalho
(T = Ed ), tal como apresentado na Figura 3.9(b), onde Ed poderia ser uma função da
temperatura por um termo kT . Outro processo que pode estar ocorrendo, tanto no CdSe
quanto no PbSe, seriam as múltiplas ionizações. Interações entre o elétron incidente com
elétrons das camadas internas do ânion leva à ionização por efeito Auger, que pode expulsar o ânion ou cátion vizinho gerando defeitos, hipótese apresentada na referência [60],
onde foram investigados os danos causados em irradiações por feixe de elétrons com E =
100 keV (energia abaixo do limite de deslocamento no material massivo) em filmes monocristalinos de ZnS, ZnSe, CdTe e CdS, materiais com propriedades muito semelhantes
ao CdSe. O processo de deslocamentos por ionizações é proporcional à taxa de geração de
elétrons Auger devido excitações nas camadas K do átomo alvo e do tempo de relaxação
dos íons [86], este processo possui certa semelhança com a radiólise, mas as referências
não mencionam alguma dependência das taxas de deslocamento com a largura de banda
do material. Se a aglomeração é consequência de alguma ionização dos átomos de Cd e
Pb, os saltos atômicos seriam de natureza térmica, pois seria pouco provável um átomo
ionizado por uma primeira interação do elétron sofrer deslocamento por uma segunda interação, mesmo que o tempo de vida do estado ionizado fosse alto. Esta hipótese exige
um estudo mais detalhado, pois deslocamento por ionização ocorreriam apenas na região
irradiada, poderiam ser localizados e dependentes da dose, porém termicamente ativados,
tal estudo exigiria a realização de experimentos de irradiação com temperatura controlada,
o que é possível com o uso de porta-amostras TEM com sistema de aquecimento.
O conceito de radiólise assumido neste trabalho considera que os deslocamentos atômicos não poderão ocorrer se a energia de deslocamento for maior que a banda de absorção do semicondutor. Além disso, elétrons que transferem energias menores que Eg não
poderiam contribuir para formação de pares elétron-lacuna, de modo que σdrad deveria ser
calculada em função de T > Eg e não Ed , o que diminuiria consideravelmente as taxas
de deslocamento, principalmente para o CdSe, onde Eg = 1,74 eV. A condição T ≥ Eg é
perfeitamente aceitável, visto que o limite de energia transferida inelasticamente pode ser
aproximado à energia média de ionização dos elétrons, que é alta o suficiente para decair
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em excitações dos elétrons da camada de valência para a camada de condução. Entretanto,
se Ed ≈ Eg , os valores de energia de superfície requeridos para JNrad ≈ JNexp deveriam
ser muito maiores que os apresentados nas referências, neste caso deveriam estar no intervalo 1,75 . γ . 2,25 J m-2 , conforme apresentado na Figura 6.33(b). Estes valores de
γ se aproximam apenas dos apresentados na referência [130], Tabela 7.2. Valores T < Eg
poderiam contribuir para deslocamentos se houverem estados de interface e/ou estados
de meia banda no material. Ocorre que tais estados são observados em filmes finos de
CdSe policristalinos embebidos em SiO2 , são identificados pelo desvio para o vermelho
em espectros de absorção ótica [135, 136]. Os estados de interface diminuem Eg e alargam a banda de absorção, juntamente com os estados de meia banda, atuam no sentido de
aumentar as possibilidades de menores energias transferidas promoverem a excitação de
elétrons, como representado na Figura 7.3(a).
Talvez a interpretação de Ed∞ em JNrad deva ser revista. A radiólise é um processo indireto de transferência de energia do elétron para o átomo alvo, a ação dos elétrons ocorre
no sentido da geração de pares elétron-lacuna, formando nex pares por segundo, Figura
7.3(a), mas os deslocamentos atômicos seriam consequência da parcela destes pares que
recombinam com energia Ed < Ega , ocasionando uma taxa de deslocamentos nrad (s-1 ).
Enquanto nex é uma função da seção de choque inelástica multiplicada pelo número de
elétrons que chegam na amostra (j/e) e por um termo de eficiência que depende da densidade de estados do material e tempo de extinção dos éxcitons; nrad seria dependente
de nex multiplicado por um termo de eficiência que depende da conversão da energia do
par elétron-lacuna em momento para deslocamento dos átomos. A probabilidade de conversão da energia de um éxciton para momento é maior quando o tempo de extinção dos
éxcitons for elevado, mas neste caso também poderá haver depleção da banda de valência
em irradiações com altas densidades de corrente, caso onde a aglomeração não seria proporcional à dose e as variações de área e perímetro não poderiam ser relacionadas com a
corrente do feixe, mas sim pela concentração de éxcitons e pelo o tempo de recombinação
dos mesmos. Vimos anteriormente que o tempo entre dois elétrons incidentes a E = 200
keV, j = 1,0 A cm-2 é τe ≈ 1,6 ns e o tempo de recombinação de éxcitons em filmes de
CdSe com boa qualidade ótica pode ser τ > 0,6 ns [137]. Não encontramos uma seção
de choque referente à geração de éxcitons durante irradiação de elétrons em altas energias, mas a depleção total de portadores para as correntes utilizadas poderia ocorrer se um

7.4

RESULTADOS DOS MODELOS TEÓRICOS

115

elétron gerar mais que um éxciton. Contudo, se isto ocorresse e influenciasse a taxa de
aglomeração, as curvas de área em função da dose nas irradiações do CdSe com E = 200
keV, j = 1,0 e 0,33 A cm-2 não seriam tão parecidas, visto que a irradiação com j = 0,33
A cm-2 é três vezes mais demorada. A taxa de deslocamentos nrad depende da taxa de
recombinação não radioativa dos pares elétron-lacuna. Como descrito em [14], a eficiência da radiólise é inversamente proporcional à intensidade das recombinações radioativas
(como fotoluminescência) e aos decaimentos envolvendo fônons (geração de calor). Os
valores de ζ podem ser interpretados como um fator que leva em conta as eficiências de
geração de portadores em nex e conversão de energia em momento em nrad . Se sempre
haverão estados possíveis nas bandas de valência e banda média, a situação nrad > nex
poderá ocorrer quando a recombinação de um éxciton deslocar mais que um átomo (como
em materiais orgânicos [17]). O mesmo poderia ocorrer quando houverem recombinações
em estados intermediários com energias maiores que Ed , como representado por Ed00 e Ed000
na Figura 7.3(a), ou em processos mais complexos como na geração de múltiplos portares, inclusive observada em nanoestruturas de CdSe e PbSe [31–33], casos onde seria
possível ζ > 1. Contrariamente, ζ << 1 quando Ed for elevado e Eg pequeno. A presença
de muitos estados de interface também pode diminuir ζ, pois mesmo aumentando nex , devido à possibilidade de mais combinações de energia transferida gerarem éxcitons, pode
diminuir nrad , porque as diferenças de energia entre os estados podem ser menores que
Ed . A dependência dos deslocamentos radiolíticos com a temperatura é evidente devido à
sua relação com a estrutura de banda do material e com a concentração de portadores.
(a)

(b)

Ega (eV)

j/e

nrad

nex
BV

T’’

T’
Eg (eV)

BC

BV

Ed’’

Ed’

Ed’’’

BC

Figura 7.3: (a) Representação da densidade de estados em um semicondutor com alto grau de
desordem. Diminuição da largura de banda de Eg para Ega . A presença de estados no meio da
banda permitem que energias transferidas T e T 0 < Eg operem excitações de elétrons da banda de
valência para a banda de condução gerando uma concentração de nex pares. (b) A recombinação
dos pares elétron-lacuna gera uma densidade de deslocamentos nrad que depende do valor de Ed
no material e do rendimento do processo. Figura adaptada de [135].

7.4

RESULTADOS DOS MODELOS TEÓRICOS

116

Descartamos uma influência significativa dos deslocamentos balísticos na aglomeração do CdSe devido ao baixo fluxo JNel para os valores documentados de γ. A aglomeração
nas membranas SiO2 /CdSe/SiO2 pode ocorrer por um processo de deslocamento radiolítico se Ed∞ ≈ 21 ∆Gm , principalmente se houverem estados de interface e meia banda que
permitam excitações com energias menores que Eg .
Já os resultados das irradiações no PbSe mostram outro cenário. Se considerarmos
os valores de γ da maioria das referências, apresentados na Tabela 7.3, as energias de
bSe
ativação para migração 21 ∆GPmb−P bSe = 0,41 eV e 12 ∆GSe−P
= 0,6 eV são maiores,
m

ou aproximadamente Ed∞ apenas para os planos PbSe{110} e PbSe{111}. Além disso, a
largura de banda do PbSe (Eg =0,27 eV) é inferior a 21 ∆Gm , tornando menos provável
um processo radiolítico neste semicondutor. Embora exista a ressalva de o PbSe ser um
dos semicondutores com maior confinamento quântico existente [138], ao ponto de haver
aumento considerável da banda de absorção mesmo em filmes finos, neste caso o valor de
Eg pode chegar a 1,2 eV ou mais [139, 140]. Nanoestruturas de PbSe possuem as maiores
taxas de geração de múltiplos portadores entre os semicondutores, fatores que poderiam
tornar viável a presença de deslocamentos radiolíticos neste semicondutor quando nanoestruturado. Uma outra explicação para as mudanças microestruturais do PbSe seria
a presença da múltiplas ionizações, que devido ao alto carácter iônico do PbSe poderiam causar altas taxas de deslocamento nas temperaturas de irradiação. Um modelo que
considera as múltiplas ionizações poderia ser elaborado considerando um fluxo atômico
semelhante ao da Equação (4.4), mas com frequência de saltos em função da seção de
choque de excitação das camadas K.
Contudo, nossos resultados mostram que a aglomeração do PbSe é muito mais lenta
que a do CdSe, ao ponto de poder ser causada por deslocamentos balísticos. Os filmes
finos de PbSe só apresentam variação de área projetada e perímetro após uma dose determinada φinc ≈ 1500 C cm-2 , Figura 6.26. A dose φinc delimita um limite de dose onde
os buracos de SiO2 perdem os contornos de alto ângulo, tornando-se circulares em decorrência de um fluxo atômico paralelo à superfície do filme, como representado por JP
na Figura 6.21(a). O aumento da circularidade dos buracos e a separação de fases podem
indicar que as mudanças microestruturais observadas nos filmes finos de PbSe são predominantemente causadas por deslocamentos balísticos. O PbSe é um composto com alta
anisotropia nas energias de superfície. A texturização do PbSe ocorre porque a energia
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de superfície dos planos PbSe{200} é menor que as energias dos planos PbSe{110} e
PbSe{111} (Tabela 7.3), logo a configuração de menor energia durante deposição se dá
pela maximização das áreas de interface com planos os PbSe{200}.
A Figura 7.4 (a) representa um cristal de PbSe com clivagens nos planos {001}, {110}, Se{111}, Pb{111}. O valor da energia de superfície destes planos difere consideravelmente, tal que γ100 < γ110 << γP b−111 < γSe−111 , logo os átomos situados nos planos
PbSe{111} são menos estáveis, possuem maiores taxas de deslocamento durante irradiação porque apresentam maior queda na energia de coesão em relação ao tamanho (veja
dependência de γ na Equação (4.5)). Como o filme de PbSe é texturizado, a grande maioria dos planos PbSe{111} tende a ser exposta ao feixe de elétrons na borda dos buracos.
O aumento da circularidade observado até φinc pode ser explicado quando analisamos a
intensidade de dσ/dT , Equação (3.17), em função da energia transferida T e do ângulo do
momento transferido ao átomo alvo ψ. A Figura 7.4(b) apresenta vetores com módulo e
dependência angular de dσd /dT para interações elásticas em átomos de Pb e Se. Observe
que a escala é logarítmica e na Figura 7.4(c) os mesmos vetores em (b) são apresentados em escala linear. A seção de choque da menor energia transferida capaz de causar
deslocamento, que na figura é Td = Ed∞ = 0,2 eV, é 3 vezes maior que T = 0,43 eV
para o Pb e 9 vezes maior que T = 0,84 eV para colisões no Se. Isto significa que as
maiores taxas de deslocamento ocorrem em maiores valores de ψ. Supondo uma energia
de deslocamento Ed∞ = 0,2 eV, os ângulos com maior probabilidade de deslocamentos
são ψd ≈ 74o para o Pb e ψd ≈ 80o para o Se. Em colisões elásticas na superfície, as
direções de deslocamento são funções da barreria de potencial e do ângulo do momento
transferido pelo elétron ao átomo alvo [83]. Se supomos que nas bordas dos buracos a
barreira potencial dos planos PbSe {111} é igual na direção paralela e normal à superfície
da amostra, o componente de fluxo atômico paralelo JP será muito maior que o normal
JN , principalmente se os valores de Ed∞ forem na ordem de ∆Gm . Este fator, somado à
menor energia de coesão dos átomos nestes planos pode ser a causa de um maior fluxo
paralelo nas interfaces PbSe{111}/SiO2 . Podemos também pensar que um átomo livre na
superfície de um plano PbSe {001} estará pouco coeso enquanto não formar o empacotamento atômico deste plano, de modo que os átomos adsorvidos na superfície PbSe {100}
podem possuir altas taxas de deslocamento. Estes fatores comprometem o uso do modelo
de fluxo JNel quanto à direção do fluxo e dependência da dose, pois os fluxos na aglome-

7.4

118

RESULTADOS DOS MODELOS TEÓRICOS

ração podem não se dar em função da espessura do filme, mas sim em função dos planos
cristalinos.
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Figura 7.4: (a)Planos cristalinos principais do PbSe. O plano apolar (001) apresenta a estrutura
mais estável. Espalhamento elástico com ângulo máximo de momento transferido para deslocamento ψd . (b) Representações vetorias das seções de choque elásticas para diferentes valores de
energias transferidas T aos átomos de Pb e Se, irradiações com E = 200 keV. (c) Valores de ψd
no Pb e Se supondo Ed∞ = 0,2 eV.

Já a formação das nanopartículas de Pb exige dissociar as ligações químicas Pb-Se.
Anteriormente mostramos que a energia requerida para o rompimento destas ligações na
P bSe
= 9,42 eV, valor superior ao limite de energia transferida para o Pb e
interface era Eint

Se com E = 200 keV. Portanto, se assim fosse, as irradiações a 200 keV não poderiam
apresentar separação de fases em deslocamentos balísticos. Átomos nos planos {111},
por serem apenas Pb ou Se, possuem menor caráter iônico, e em superfícies com alta
curvatura possuem menor energia de ligação. O empilhamento de átomos de Pb e Se
em uma superfície {111} poderia inclusive facilitar os deslocamentos atômicos devido a
menor barreira de energia para migração.
Outros fatores sugerem a possibilidade da separação de fases ser consequência de deslocamentos balísticos. Pb e Se possuem maior diferença de massa e número atômico do
que Cd e Se, consequentemente os valores de σdel , ψd e Td são diferentes entre estes átomos. A Figura 7.5 apresenta os resultados de JNrad e JNel para cada átomo do composto,
no caso de radiólise no CdSe e deslocamento balístico no PbSe. A Figura 7.5(a) mostra que os fluxo de Cd e Se são aproximadamente os mesmos na radiólise. O fato dos
deslocamentos atômicos radiolíticos não possuírem dependência angular em relação ao
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feixe, e, além disso, de que as energias de migração do Cd (∆GCd−CdSe
= 1,5 eV) e Se
m
(GSe−CdSe
= 1,55 eV) no CdSe são aproximadamente as mesmas, torna a separação de
m
fases menos provável no CdSe. Já, para o PbSe, a seção de choque do Pb em um mesmo
valor de Ed∞ passa a ser consideravelmente maior do que a do Se quando Td . 1,0 eV,
como pode ser observado na Figura 3.6. Logo, as taxas de deslocamento do Pb são maiores para menores energias transferidas. Se considerarmos as interações elásticas no Pb e
Se, o fluxo de átomos de Pb, JNelP b , é mais que o dobro do fluxo dos átomos de Se, JNelSe ,
para um mesmo valor de Ed∞ = 0,9 eV, Figura 7.5(b). Além disso, a barreira de energia de
P b−P bSe
bSe
migração do Pb no PbSe é menor que a do Se (∆Gm
= 0,82 eV, ∆GSe−P
= 1,20
m

eV [120]), fatores que apontam uma maior taxa de deslocamentos no Pb do que do Se
durante irradiação. Tais argumentos nos levam a crer que as mudanças microestruturais
no PbSe podem ser causadas principalmente pelas interações elásticas dos elétrons.
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aglomeração induzida por radiólise com E = 200 keV, γ = 0.8 J m . (a) Fluxos de Pb JN
elSe na aglomeração induzida por deslocamentos elásticos com E = 300 keV, γ = 1.30 J m-2 .
JN

O comportamento da amostra SiO2 /PbSe/SiO2 sob irradiação pode ser exemplificado
na Figura 7.6, que mostra as variações da microestrutura em uma região próxima a um
buraco de SiO2 durante irradiação com E = 200 keV, j = 5,3 A cm-2 . Nos instantes iniciais há um predomínio dos fluxos paralelos à superfície da amostra porque a texturização
facilita a exposição dos planos PbSe {111} nas bordas, onde os átomos situados são ou
apenas Se ou apenas Pb. Estes átomos são menos coesos do que os átomos nas superfícies
PbSe{200}, e devido a relação angular entre momento e energia transferida, deslocam-se
lateralmente causando o aumento da circularidade dos buracos até a dose φ . 1500 C
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cm-2 . Também podemos observar um contraste escuro na interface dos buracos, seguido
de uma faixa com contraste claro, um forte indicativo da separação de fases do Pb no
perímetro e erosão das bordas de alto ângulo, com maior exposição dos planos {111}. No
intervalo 1500 . φ . 3500 C cm-2 passa haver crescimento de buracos laterais, o que
indica a presença de um fluxo normal à superfície e a partir desta etapa a quantidade de
Pb aumenta na borda dos buraco. Os átomos sofrem deslocamento lateral, formando aglomerados maiores, ao mesmo tempo a separação de fases prossegue de forma homogênea
ao longo do filme de PbSe, formando distribuições de nanopartículas menores de Pb.

62 C cm2

JP

62 C cm
1596 C cm2

3196 C cm2

-2

JP

Pb
Pb

Pb

6384 C cm2

JP

12768 C cm2

Pb

17556 C cm2

Pb

Figura 7.6: Variação microestrutural na região de um buraco de SiO2 durante irradiação do
SiO2 /PbSe/SiO2 com E = 200 keV, j = 5,3 A cm2 . Há predominância dos fluxos atômicos na
borda do buracos e em sentido paralelo à superfície da amostra. Contraste escuro sinaliza a
separação de fases do Pb, que sofre aglomeração nas bordas do buracos. Em maiores doses há
formação de nanopartículas de Pb disperdas ao longo do filme.

Em resumo, os resultados RMSE entre os fluxos atômicos inferidos das micrografias
TEM e fluxos teóricos apresentaram valores de energia de deslocamento inferiores em
relação às barreiras de energia necessárias para deslocar um átomo nas estruturas cristalinas do CdSe e PbSe, mesmo para átomos em superfícies. Os valores de Ed∞ calculados
aproximam-se das energias de migração em processos difusivos. Os baixos valores de
energia obtidos podem ser explicados em função do alto grau de defeitos nas interfaces
ou devido ao alto estado vibracional causado pelo aquecimento durante irradiação, cuja
energia térmica pode não ser suficiente para causar algum fluxo senão quando somada à
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energia transferida pelo elétron. Além disso, CdSe e PbSe são semicondutores com forte
carácter iônico, de modo que deslocamentos térmicos induzidos por múltiplas ionizações
não podem ser descartados em ambos os semicondutores. Os resultados também mostram
que as variações microestruturais observadas durante irradiação do CdSe não podem ser
explicadas como decorrentes unicamente de espalhamentos elásticos. Neste caso, a interações entre elétrons e alvo não possuem estatística suficiente para determinar os fluxos
atômicos envolvidos. O CdSe pode apresentar deslocamentos radiolíticos, principalmente
na presença de estados de interface e meia banda. De outro modo, tanto as mudanças
microestruturais, como a separação de fases no PbSe, podem ser consequência de deslocamentos elásticos, mais prováveis nos planos atômicos {111} que são energeticamente
mais instáveis.

Capítulo 8

Conclusões
Os efeitos da irradiação por feixe de elétrons em filmes finos de CdSe e PbSe depositados entre camadas de SiO2 foram estudados e analisados quantitativamente. Estes
semicondutores apresentam um processo de aglomeração que é dependente da dose irradiada e pode ser descrito pelo fluxo atômico dos átomos de Cd, Se e Pb nas interfaces
semicondutor/SiO2 . As evoluções microestruturais durante irradiação ocorrem no sentido
de produzir uma configuração com menor energia, pois atuam diminuindo a área de interface total no sistema. As taxas de deslocamento para a aglomeração podem ser descritas
em função das seções de choque de interação inelástica entre elétrons com os átomos de
Cd e Se no CdSe e interação elástica para os átomos de Pb e Se no PbSe sem considerar
efeitos termicamente ativados. O fluxo atômico para aglomeração é resultado das diferentes taxas de deslocamento ao longo do filme, que apresenta gradientes na taxa de saltos
atômicos entre as posições de menor e maior coesão atômica. Os átomos localizados nas
interfaces de maior curvatura apresentam menor energia de coesão em relação aos átomos
em superfícies planas, logo possuem maior probabilidade de sofrerem deslocamentos durante irradiação.
O aquecimento da amostra durante irradiação pode ser limitado até ≈ 300 o C, e,
mesmo havendo algum efeito da temperatura, as mudanças microestruturais observadas
são decorrentes dos deslocamentos atômicos segundo as probabilidade de interação dos
elétrons com os átomos de Cd, Se e Pb. Esta conclusão foi tomada com base nos seguintes
fatos:
1. As mudanças microestruturais ocorrem apenas nas regiões irradiadas, não foram
observadas variações fora do limite de incidência do feixe.
2. As medidas de área projetada e perímetro em maiores correntes não apresentaram
122
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maiores taxas de aglomeração.
3. A aglomeração térmica do CdSe durante recozimento a 800 o C é até 18 vezes mais
lenta em comparação com os resultados da irradiação.
Também podemos afirmar que o ajuste entre os modelos de fluxo experimental e teórico indicam que as variações microestruturais durante irradiação podem ser explicadas
pelo fluxo atômico nas interfaces semicondutor/SiO2 se as energias de deslocamento possuem valores comparáveis às energias de migração atômica. As análises também mostraram que a aglomeração dos filmes finos de CdSe não pode ser descrita quantitativamente
em função da seção de choque por deslocamento elástico, mas pode ser descritas pela seção de choque inelástica se forem considerados deslocamentos atômicos indiretos, causados por radiólise nas interfaces CdSe/SiO2 se Ed∞ ≈ 12 ∆Gm , principalmente se houverem
estados de interface e meia banda que permitam excitações com energias menores que
Eg . Estas conclusões estão embasadas nos seguintes fatos e argumentos:
1. Maior taxa de variação da área projetada nas irradiações com E = 80 keV, j = 0,37
A cm-2 , onde a cobertura final se dá em uma dose 4 vezes menor quando comparada
à irradiação com E = 200 keV, j = 1,0 A cm-2 .
2. Taxas de deslocamento atômico balístico insuficientes para descrever os fluxos da
aglomeração.
3. Ed∞ < Eg para valores documentados de γ.
4. Presença de estados de interface e meia banda em filmes policristalinos de CdSe
aumentam a eficiência da radiólise para Ed∞ ≤ T ≤ Eg .
Já os resultados das irradiações no PbSe podem ser explicados em função de deslocamentos diretos, causados pela colisão balística dos elétrons nos átomos de Pb e Se pouco
coesos nos planos PbSe{111} com base nos seguintes argumentos:
1. Os filmes finos de PbSe exigem altas doses para aglomeração.
2. O largura de banda do PbSe, Eg = 0,27 eV, torna menos provável a radiólise devido
à menor energia de recombinação entre elétrons e lacunas que pode ser convertida
em momento para deslocamento atômico.
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3. O aumento da circularidade dos buracos de SiO2 indica maior direcionalidade dos
deslocamentos durante irradiação, com predominância de fluxos paralelos a superfície.
4. O PbSe apresenta separação de fases devido às maiores taxas de deslocamentos
elásticos nos átomos de Pb em relação ao Se.
Contudo, os resultados apresentados não podem descartar a presença de um terceiro
mecanismo, que é a múltipla ionização, conforme sugerem as referências [60, 86, 141].
Este processo ocorre devido à interação do elétron incidente com elétrons das camadas
K nos átomos alvo, que levam a ionização devido ao efeito Auger. Os deslocamento por
ionização também ocorreriam apenas na região irradiada, poderiam ser localizados e dependentes da dose, porém termicamente ativados. A investigação deste processo exigiria
a realização de experimentos de irradiação com temperatura controlada, o que é possível
com o uso de porta-amostras TEM com sistema de aquecimento e/ou resfriamento.

8.1

Considerações Finais

Os resultados apresentados neste estudo mostram como a irradiação com feixe de elétrons pode afetar consideravelmente a microestrutura dos materiais quando estes encontramse fora do equilíbrio, como em filmes finos e nanoestruturas, por exemplo. Muitos trabalhos discutem os efeitos da irradiação em materiais sem avaliar se são quantitativamente
possíveis, ou se podem ser correlacionados com as probabilidades de transferência de
energia entre as partículas aceleradas e os átomos alvo. Os resultados deste trabalho são
de certo modo preliminares, fica óbvia a necessidade de mais experimentos com diferentes energias e correntes, bem como irradiações com aquecimento e/ou resfriamento
da amostra. Contudo, apontam uma metodologia para avaliação quantitativa dos efeitos da irradiação por feixe de elétrons. Mesmo considerando a simplicidade e limitações
dos modelos utilizados, observamos que seus resultados são suficientes para mostrar que
as energias requeridas nos deslocamentos atômicos induzidos por irradiações podem ser
substancialmente menores em interfaces e podem possuir dependência com o tamanho,
principalmente devido às mudanças da coesão atômica que ocorrem em nanoestruturas.
Modelos de fluxos teóricos mais realistas deveriam considerar que os efeitos da temperatura, curvatura ou coesão atômica fossem integrados nas seções de choque, como representado na Figura 3.9(b), ao invés de serem atribuídos linearmente, como foi realizado
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neste trabalho. Porém, mostramos que as energias de superfície podem afetar a cinética
atômica durante irradiação e que os mecanismos de deslocamento atômico podem ter diferentes dependo do tipo de material irradiado e de suas propriedades físico-químicas, tal
é o caso das irradiações nas membranas SiO2 /CdSe/SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2 .
O melhor entendimento dos efeitos da irradiação pode permitir a estimativa de propriedades fundamentais dos materiais e aumentar o espectro de aplicação tecnológica dos
métodos de modificação com o uso da irradiação. A irradiação por feixe de elétrons já
é aplicada a muito tempo na indústria microeletrônica. Os resultados apresentados neste
trabalho e em demais referências reforçam que a produção de nanoestruturas pode ser
realizado pela incidência direta do feixe de elétrons em dispositivos, o que para o caso de
nanoestruturas de CdSe e PbSe pode viabilizar o estudo e aplicação da CM em sistemas
opto-eletrônicos de estado sólido.

8.2

Sugestões para Pesquisas Futuras

O campo de estudo sobre modificação de filmes finos por irradiação e a investigação de suas propriedades é vasto. Resultados de irradiações realizadas em Porto Alegre e
durante bolsa de doutorado sanduíche na Escandinávia, abrem no mínimo cinco frentes
de pesquisas futuras com significativo interesse científico. Vamos apresentar superficialmente alguns destes resultados.
8.2.1

Estudo dos efeitos da irradiação por feixe de íons em filmes finos semicondutores

Experimentos com a irradiação por feixe de íons também mostraram alterações significativas nos filmes finos de CdSe e PbSe, como pode ser visto na Figura 8.1. A irradiação
apresenta formação de nanoestruturas isoladas, sendo que a amostra depositada com PbSe
apresentou nanoestruturas maiores e simétricas. As irradiações foram realizadas no acelerador Tandetron 3 MeV do Instituto de Física da UFRGS, utilizando porta-amostras com
estágio de aquecimento e resfriamento.
8.2.2

Efeito da temperatura e espessura do filme na irradiação por feixe de elétrons

Camadas SiO2 /CdSe/SiO2 e SiO2 /PbSe/SiO2 foram depositadas sobre amostras TEM
comerciais com membranas de nitreto de silício. As deposições foram realizadas por pulverização catódica no sistema de deposição Cryofox 600, instalado na sala limpa do Mads
Clausen Institute em Sønderborg, Dinamarca. Estas amostras foram irradiadas no micros-
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Figura 8.1: Irradiação com feixe de íons de Si, E = 8,0 MeV, dose 1,0 x 1016 at cm-2 . (a) Amostra
SiO2 /CdSe/SiO2 /Si e (b) Amostra SiO2 /PbSe/SiO2 /Si, ambas aquecidas a 400 o C. (c) Amostra
SiO2 /CdSe/SiO2 /Si e (d) Amostra SiO2 /PbSe/SiO2 /Si resfriadas com nitrogênio líquido.

cópio de transmissão FEI Tecnai T20 da Chalmers University of Technology em Gotemburgo, Suécia. O objetivo destas amostra foi estudar os efeitos da irradiação com aquecimento e confeccionar dispositivos fotocondutores para estudo da geração de portadores
nos filmes irradiados.
A Figura 8.2 mostra o efeito da irradiação com aquecimento de uma amostra TEM
depositada com PbSe. As irradiações foram realizadas com E = 200 keV, j = 0,50 A
cm-2 , as imagens da figura foram adquiridas na mesma dose irradiada φ = 150 C cm-2 .
Este resultado mostra um efeito pronunciado da temperatura durante irradiação, não foi
observada uma dose de incubação nestas irradiações. Observamos que acima de 150 o C
passam a haver perdas consideráveis dos átomos do semicondutor e não são observadas
as nanopartículas de Pb, sugerindo um processo de ordem e desordem e/ou segregação
e precipitação durante irradiação [14]. As perdas poderiam ser explicadas pela remoção
do SiO2 , mas não há uma explicação sobre porque não há formação de nanopartículas
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de Pb durante irradiação com aquecimento. As variações microestruturais mantiveram-se
restritas à região irradiada, mesmo a 400 o C. Não foram realizados experimentos para
verificação da texturização e nem medidas TEM para verificar a espessura da amostra.
Amostras mais espessas não apresentaram aglomeração, apenas crescimento de grãos durante irradiação.

Figura 8.2: Irradiação de filmes finos deSiO2 /PbSe/SiO2 /Nitreto de silício com E = 200 keV, j =
0,50 A cm-2 em diferentes temperaturas. As micrografias foram obtidas na mesma dose φ = 150
C cm-2

8.2.3

Irradiação de filmes finos semicondutores com nanopartículas metálicas

A associação de nanopartículas metálicas aos materiais em estudo parece afetar significativamente as taxas de aglomeração. A Figura 8.3 mostra os resultados da irradiação de
filmes finos de CdSe depositados sobre membranas de nitreto de silício com uma camada
de SiO2 , sobre o CdSe foi evaporado Au antes do encapsulamento com a última camada
de SiO2 . Estas deposições foram realizadas no Criofox 600 em Sønderborg e irradiadas
em Gotemburgo no microscópio FEI Tecnai T20 com E = 200 keV, j = 0,45 A cm-2 . A
aglomeração do CdSe destas amostras ocorre em taxas mais elevadas. As nanopartículas
de Au deslocam-se conforme o filme de CdSe aglomera e após altas doses são produzidas
dispersões de nanoestruturas caroço(Au)/casca(CdSe), Figura 8.4
8.2.4

Medidas da geração de fotocorrente em nanoestruturas obtidas por irradiação com feixe de elétrons

Grande parte dos trabalhos realizados durante o doutorado sanduíche estiveram relacionados à confecção de dispositivos fotocondutores que permitissem o estudo da geração
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Figura 8.3: Variação da área projetada em membranas SiO2 /Au-CdSe/SiO2 /Nitreto de silício

.
de portadores nos filmes irradiados. A Figura 8.5 apresenta uma das concepções propostas. Tratam-se de 4 fotocondutores com região ativa composta por filmes finos de PbSe
sobre membranas de nitreto de Si. O dispositivo foi produzido por tecnologia planar e
litografia por feixe de elétrons nas sala limpa do Mads Clausen Institute em Sønderborg,
Dinamarca. As etapas de confecção deste dispositivo estão descritas em Apêndice B.2
Processos e parâmetros de confecção de fotocondutores de PbSe para irradiação
com feixe de elétrons.
As regiões entre contatos foram irradiadas em Gotemburgo. Apesar dos diversos problemas envolvidos na confecção desse tipo de dispositivo. Como a manipulação das mem-
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Figura 8.4: Micrografia HRTEM mostra formação de nanopartículas caroço(Au)-casca(CdSe)
embebidas em SiO2 nas irradiações das membranas SiO2 /Au-CdSe/SiO2 /Nitreto de silício

Figura 8.5: Dispositivo para estudo da geração de fotocorrente em filmes finos de PbSe após
irradiação com feixe de elétrons. Micrografia ótica com dimensão da amostra e região com oito
contatos sobre a membrana de nitreto de silício. (b) Detalhe dos contatos com região central
para estudo da irradiação. (c) Imagem em maior magnificação com contatos menores, em (d) a
região depositada com PbSe e recoberta com SiO2 . (e) Micrografia TEM da região ativa de um
fotocondutor, dimensão dos contatos de Au e da abertura para irradiação apresentada em maior
magnificação em (f).

branas, desenvolvimento de métodos específicos para deposição de foto-resina, litografia
por feixe de elétrons, foi possível realizar a irradiação entre os contatos de Au e produzir nanoestruturas como apresentado na Figura 8.6 (b). Houveram muitas dificuldades
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na realização do wire bond e nas medidas eletro-óticas. Resultados prévios mostraram a
fuga de corrente e o sinal medido mostrava a banda de absorção do Si. As membranas
de nitreto de silício de amostras TEM são condutoras para evitar carregamento durante
microscopia, esperava-se que a deposição da primeira camada de SiO2 fosse suficiente
para um bom isolamento. Ocorre que filmes finos de SiO2 podem tornar-se condutivos
após irradiação por feixe de elétrons devido ao aprisionamento de cargas em defeitos e
principalmente devido ao excesso de diferentes taxas de deslocamento entre o Si e O que
podem gerar excesso de Si nos filmes [51]. Está hipótese por si só já exigiria um estudo
a parte para testar a viabilidade de reconstrução do SiO2 com tratamentos térmicos após
irradiação. Além disso, seria necessária uma serie de aprimoramentos para viabilizar os
fotocondutores para as medidas eletro-óticas, sendo que além do isolamento, seria necessário aprimorar o contato semicondutor-metal, que devido às diferenças de espessura
entre o contato de Ti/Au e PbSe apresentam sombreamento durante deposição e presença
de regiões sem semicondutor. Contudo, estes resultados mostram a viabilidade do uso da
irradiação por feixe de elétrons como ferramente de síntese de nanoestruturas em dispositivos microeletrônicos.
(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

Figura 8.6: (a) Região de abertura de um fotocondutor antes e (b) após irradiação. (c) Amostra
com fotocondutores fixada em base de alumina e conectada a contatos externos. (c) Dispositivo
acoplado em estágio de resfriamento com iluminação ultra-violeta. (e) medida teste de geração de
fotocorrente em função do comprimento de onda (temperatura de 7 K) mostra banda de absorção
do Si e não do PbSe.

Apêndice A

Constantes e Propriedades dos Materiais

Tabela A.1: Constantes fundamentais
a0 =53 pm
c = 2,9979 × 108 m s-1

Raio de Bohr
Velocidade da luz no vácuo

Tabela A.2: Propriedades do elétron
m0 = 9,1091 × 10-31 kg
E0 = m0 c2 = 511 keV
e = -1,602 × 10-19 C
ER =13,6 eV
a0 =53 pm

Massa de repouso
Energia de repouso
Carga
Energia de Rydberg
Raio de Bhor
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Tabela A.3: Propriedades do CdSe, PbSe e SiO2 , [120, 142]
Descrição
Estrutura cristalina
Fator de estrutura
Parâmetro de rede (nm)
Volume atômico (nm3 )
Densidade de superfície* (átomos nm-2 )
Densidade (g cm-3 )
Condutividade térmica - 300 o C (W cm-1 K -1 )
Ponto de Fusão (o C)
Entalpia de sublimação (kJ mol-1 )
Largura de banda proíbida a 300 K(Band Gap)(eV)

Símbolo
a
Ω
ν
ρ
λ
Tm
∆Hsub
Eg

CdSe
FCC
F-43m
0,6077
0,02805
6,44
5,674
0,09
1239
327,6(4)
1,74

PbSe
FCC
Fm-3m
0,6128
0,02876
8,11
8,15
0,017
1078
226
0,27

SiO2
amorfo
2,27
0,014
1713
9

* As densidades de superfícies foram calculadas pela média das densidades de superfície dos
planos cristalinos principais, obtidas com base nos dados cristaligráficos de cada composto:
2
a2
4
ν110 = √
2a2
4
ν111 = √
3a2
ν100 + ν110 + ν111
ν=
3
ν100 =

(A.1)

para o CdSe com estrutura cristalina F-43m, e
2
a2
8
ν110 = √
2a2
4
ν111 = √
3a2
ν100 + ν110 + ν111
ν=
3
ν100 =

para o PbSe com estrutura cristalina Fm-3m.

(A.2)

Apêndice B

Parâmetros dos Processos Experimentais

Tabela B.1: Parâmetros das deposições sobre Si (001)

Seqüên- Substrato
cia

Alvo

Potência
(W)

1
2
3
4

Si(001)
Si(001)
SiO2 /Si
CdSe/SiO2 /Si

substrato
SiO2
CdSe
SiO2

30
90
20
90

1
2
3
4

Si(001)
Si(001)
SiO2 /Si
PbSe/SiO2 /Si

substrato
SiO2
PbSe
SiO2

30
90
20
90

Pressão de
Base (Torr)
SiO2 /CdSe/SiO2
1,3 × 10-7
1,3 × 10-7
1,3 × 10-7
1,3 × 10-7
SiO2 /PbSe/SiO2
1,6 × 10-7
1,6 × 10-7
1,6 × 10-7
1,6 × 10-7

133

Rotação
do
substrato
(rpm)

Tempo

Taxa de
deposição
(nm/s)

Espessura
(nm)

82
20
82
20

3 min
25 min
3 min
50 min

0,0098
0,02
0,0098

15
3,5
30

82
20
82
20

3 min
25 min
103 s
50 min

0,0098
0,02
0,0098

15
3,5
30
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Tabela B.2: Processos e parâmetros de confecção de fotocondutores de PbSe para
irradiação com feixe de elétrons

Etapa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Parâmetros e Materiais
Deposição de SiO2 15 nm por pulverização
catódica RF com magnetrão (pressão de base: 8,0
× 10-5 mbar; fluxo de Ar: 40 sccm; pressão de
trabalho: 3,65e-3 mbar; potência: 30% (54 W); taxa
de deposição: 0,03 nm/s).
1 - Deposição de fotorresina PMMA A4 por
spin-coat (5s a 1000 rpm, ac. 1500 rpm/s + 45 s a
7000 rpm, ac. 10000 rmp/s). 2 - Tratamento
térmico (200◦ C, 2 min).
Litografia por feixe de elétrons no modo EBL
(contatos dos fotoresistores): (aceleração: 30 kV;
baixa magnificação; dose de área: 100 µC cm-2 ;
dose de linha: 300 pC cm-1 ; dose de ponto: 0,1 pC;
janela de escrita 200 µm2 ).
Revelação (40 s solução 1MIBK:3IPA + 30
neutralizador IPA)
Evaporação de Ti 5 nm (pressão: 9,0e-4 mbar;
potência: 6%; taxa: 0,05 nm/s) e Au 50 nm
(pressão: 9,0e-4 mbar; potência: 20%; taxa: 0,1
nm/s).
Lift-Off (24 h em solução n-methyl pirrolidon +
jato de acetona + jato de isopropanol + secagem
com jato de nitrogênio).
1 - Deposição de fotorresina PMMA A4 por
spin-coat (5s a 1000 rpm, ac. 1500 rpm/s + 45 s a
7000 rpm, ac. 10000 rmp/s). 2 - Tratamento
térmico (200◦, 2 min).
Litografia por feixe de elétrons no modo EBL
(região central (C)): (aceleração: 30 kV; baixa
magnificação; dose de área: 100 µC cm-2 ; dose de
linha: 300 pC cm-1 ; dose de ponto: 0,1 pC; janela
de escrita 200 µm2 ).
Litografia por feixe de elétrons no modo varredura
(região de abertura entre contatos): (aceleração: 30
kV; corrente de feixe 2,0 µA; magnificação
contatos Topo (T) e Base (B): 150.000 X;
magnificação contatos Esquerdo (E) e Direito (D):
220.000 X; tempo de exposição < 1,0 s.

Sigla

Equipamentos

RF1

Cryofox 600

1 - RRT Lanz EBS 11 +
wafer BK7 com adesivo
PMMA1 para fixação da amostra.
1 - Prato quente.

EBL1

Raith ElPHY Quantum
model operando em
microscópio de varredura
Hitachi S-4800

RV1

Manipulação com pinça e
agitação em recipiente
dentro de capela

EB1

Cryofox 600

LO1

Manipulação com pinça,
jato com pipeta e pistola.

1 - RRT Lanz EBS 11 +
wafer BK7 com adesivo
PMMA2 para fixação da amostra.
1 - Prato quente.

EBL2

Raith ElPHY Quantum
model operando em
microscópio de varredura
Hitachi S-4800

EBL3

Hitachi S-4800

10

Revelação (40 s solução 1MIBK:3IPA + 30
neutralizador IPA)

RV2

Manipulação com pinça e
agitação em recipiente
dentro de capela

11

Deposição do PbSe 4 nm (DC, potência: 2,5%
(19W);taxa: 0,06 nm/s; fluxo de Ar: 25 sccm)
Deposição de SiO2 15 nm por pulverização
catódica RF com magnetron (pressão de base: 8,0
× 10-5 mbar; fluxo de Ar: 40 sccm; pressão de
trabalho: 3,65e-3 mbar; potência: 30% (54 W); taxa
de deposição: 0,03 nm/s).
Lift-Off (24 h em solução n-methyl pirrolidon +
jato de acetona + jato de isopropanol + secagem
com jato de nitrogênio).

DC

Cryofox 600

RF1

Cryofox 600

LO2

Manipulação com pinça,
jato com pipeta e pistola.

12

13

Apêndice C

Publicações
1. M. M. Timm, Z. E. Fabrim, C. Marin, D. L. Baptista and P. F. P. Fichtner. Electron
irradiation effects on the nucleation and growth of Au nanoparticles in silicon nitrite
membranes. Journal of Applied Physics, 122:165301, 2017.
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Anexo I

Valores de perda de energia de elétrons

Figura I.1: Energias depositadas por unidade de comprimento em função da energia
de aceleração de elétrons em interação com SiO2 , Se, Cd e Pb. Curvas obtidas no
banco de dados ESTAR, [81]
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[66] Fischbein M. D. and M. Drndić. Electron beam nanosculpting of suspended
graphene sheets. App. Phys. Lett., 93:113107, 2008. 12
[67] W. Zhang, Q. Zhang M. Zhao, and L. T. Kuhn. Direct writing on graphene ’paper’
by manipulating electrons as ’invisible ink’. Nanotechnology, 24:275301, 2013.
12
[68] D. Teweldebrhan and A. A. Balandin. Modification of graphene properties due to
electron-beam irradiation. App. Phys. Lett., 94:013101, 2009. 12
[69] J. H. Warner, M. H. Rümmeli, A. Bachmatiuk, and B. Büchner. Examining the
stability of folded graphene edges against electron beam induced sputtering with
atomic resolution. Nanotechnology, 21:325702, 2010. 12
[70] J. C. Meyer, A. Chuvilin, G. Algara-Siller, J. Biskupek, and U. Kaiser. Selective Sputtering and Atomic Resolution Imaging of Atomically Thin Boron Nitride
Membranes. Nano Letters, 9(7):2683–2689, 2009. 12

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

143

[71] H. P. Komsa, J. Kotakoski, S. Kurasch, O. Lehtinen, U. Kaiser, and A. V. Krasheninnikov. Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides under Electron Irradiation: Defect Production and Doping. Phys. Rev. Lett., 109:035503, 2012. 12
[72] David A. Porter, Kenneth E. Easterling, and Mohamed Y. Sherif. Phase Transformations in Metals and Alloys. Taylor & Francis Group, LLC, 3o edition, 2009. 12,
34, 98, 102, 104, 106, 112
[73] Robert W. Ballufi, Samuel M. Allen, and W. Craig Carter. Kinetics of Materials.
John Wiley & Sons, Inc., 2005. 12, 27, 34, 74, 98, 112
[74] Yasuhiko Kojima and Takahisa Kato. Nanoparticle formation in Au thin films by
electron-beam-induced dewetting. Nanotechnology, 19:255605, 2008. 13
[75] Carl V. Thompson. Solid-State Dewetting of Thin Films. Annu. Rev. Mater. Res.,
19:399–434, 2012. 13, 35, 36, 104
[76] M. Klimenkov, W. Matz, and J. V. Borany. In situ observation of electron-beaminduced ripening of Ge clusters in thin SiO2 layers. Nucl. Instr. and Meth. B,
168:367–374, 2000. 13, 95
[77] F. Ruffino, M. G. Grimaldi, F. Giannazzo, F. Roccaforte, V. Raineri, C. Bongiorno,
and C. Spinella. Kinetic mehcanisms of the in situ electron beam-induced selforganization of gold nanoclusters in SiO2 . J. Phys. D: Appl. Phys, 42:075304,
2009. 13
[78] G. Feldmann, Z E Fabrim, and G L Henning. Ostwald Ripening of precipitates
and self similarity of size distributions in reaction controlled growth. Journal of
Materials Science, 43:614–620, 2008. 13, 102
[79] H. Zheng, B. Sadtler, C. Habenicht, B. Freitag, A. P. Alivisatos, and C. Kisielowski. Controlling electron beam-induced structure modifications and cation exchange in cadmium sulfide-copper sulfide heterostructured nanorods. Ultramicroscoy, 134:207–213, 2013. 13
[80] D. J. Hellebusch, K. Manthiram, B. J. Beberwyck, and A. P. Alivisatos. In Situ
Transmission Electron Microscoy of Cadmium Selenide Nanorod Sublimation. J.
Phys. Chem. Lett., 6(4):605–611, 2015. 13, 106
[81] M.J. Berger, J.S. Coursey, M.A. Zucker, and J. Chang. Stopping-power and
range tablesfor electrons, protons, and helium ions. https://www.nist.gov/pml/
stopping-power-range-tables-electrons-protons-and-helium-ions. Último acesso
em 01/04/2017. xxvi, 15, 18, 96, 137
[82] K. Iakoubovskii, K. Mitsuishi, Y. Nakayama, and K. Furuya. Mean free path of
inelastic electron scattering in elemental solids and oxides using transmission electron microscopy: Atomic number dependent oscillatory behavior. Phys. Rev. B,
77(10):104102, 2008. 15
[83] Y. Ma and L. D. Marks. Ballistic Surface Diffusion. Ultramicroscopy, 31:193–198,
1998. 26, 105, 117

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

144

[84] Jr. W. A. MckinlEy and H. Feshbach. The Coulomb Scattering of Relativistic
Electrons by Nuclei. Physical Review, 74:12, 1948. 27
[85] Marion A. Stevens-Kalceff. Electron-Irradiation-Induced Radiolytic Oxygen Generation and Microsegregation in Silicon Dioxide Polymorphs. Phys. Rev. Lett.,
84:14, 2000. 29
[86] M. S. Yunusov, M. A. Zaikovskaya, B. L. Oksengendler, and K. R. Tokhirov.
Subthreshold Defect Production in Silicon. Phys. Stat. Sol. (a), 35:K145, 1976.
29, 113, 124
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