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RESUMO 

 

As potenciais aplicações de nanomateriais, como grafeno e seus derivados, em 

dispositivos eletrônicos motivou um estudo detalhado de suas propriedades eletrônicas. 

O Óxido Grafeno também têm sido proposto para várias aplicações, das quais podemos 

destacar a aplicação em compósitos de filmes finos que apresentem propriedades de 

supercapacitores.  Entretanto, muitas das propriedades do óxido de grafeno podem 

variar de amostra para amostra, o que se apresenta como uma importante dificuldade 

para sua aplicação tecnológica. Além disso, a caracterização destas propriedades em 

nanomateriais também é uma tarefa desafiadora, uma vez que a maioria das técnicas de 

caracterização têm sido desenvolvidas para filmes com espessura acima de 200nm, a 

qual é muito mais espessa do que as camadas atomicamente finas do óxido de grafeno. 

Neste trabalho, estudamos as propriedades elétricas e dielétricas do óxido de grafeno 

por microscopia de varredura por sonda. Nós estimamos a densidade superficial de 

cargas do óxido de grafeno de uma camada, bem como a natureza destas cargas por 

microscopia de força eletrostática. Utilizamos a microscopia de força Kelvin (KPFM) 

para caracterizar filmes finos transparentes baseados em Óxido de Grafeno e Acetato de 

Celulose. Utilizamos também KPFM para determinar o potencial de superfície do óxido 

de grafeno em função da umidade do ar. Finalmente, utilizamos o gradiente da 

capacitância (dC/dz), que é obtido através do segundo harmônico em EFM,  para 

calcular a constante dielétrica do óxido de grafeno de uma camada e algumas camadas. 

Como a constante dielétrica não pode ser extraída diretamente das medidas, nós 

desenvolvemos neste trabalho um modelo analítico para descrever o sinal elétrico de 

(dC/dz) e mostramos que o este pode ser utilizado para estimar a constante dielétrica do 

óxido de grafeno monocamada e de algumas camadas. 

Palavras-chave: Óxido de Grafeno, EFM, KFM, Segundo Harmônico de EFM e 

Constante Dielétrica. 

 



ABSTRACT 

Potential applications of nanomaterials such as graphene and its derivatives, in 

electronic devices led to a detailed study of their electronic properties. The graphene 

oxide also has been proposed for various applications, of which we highlight the 

applications in composite thin films with supercapacitors properties. However, many of 

the graphene oxide properties can vary from sample to sample, which poses as an 

important setback to technological application of this material. Furthermore, the 

characterization electric and dielectric properties on nanomaterials is also a challenging 

task, since most characterization techniques have been developed for films thicker than 

200 nm, which is much thicker than the atomically thin layer of graphene oxide. In this 

work, we studied the electric and dielectric properties of graphene oxide flakes by 

scanning probe microscopy. We use electrostatic force microscopy (EFM) to estimate 

the surface charge density of a layer of graphene oxide, as well as the nature of these 

charges. We also use the Kelvin force microscopy (KPFM) to characterize transparent 

thin films based on graphene oxide and Cellulose Acetate. KPFM was also used to 

determine the surface potential of graphene oxide as a function of humidity. Finally, we 

have applied the capacitance gradient (dC/dz), which is obtained by measuring the 

second harmonic signal in EFM to calculate the dielectric constant of monolayer and 

few-layer graphene oxide. As the dielectric constant cannot be extracted directly from 

the measurements, we developed an analytical model to describe the electric signal 

(dC/dz) for the system and show that this model can be used to estimate the dielectric 

constant of monolayer and few-layer graphene oxide. 

Keywords: Graphene oxide, EFM, KFM, Second Harmonic of EFM and Dielectric 

Constant. 
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INTRODUÇÃO 

 

Grafeno e seus derivados têm sido amplamente estudados desde a descoberta das 

suas propriedades físicas e químicas únicas. As potenciais aplicações destes 

nanomateriais em dispositivos eletrônicos motivou um estudo detalhado de suas 

propriedades eletrônicas [1-6]. Óxido Grafeno (OG), uma forma isolante de grafeno, 

também têm sido proposto para várias aplicações, tais como em compósitos de filmes 

finos que apresentem propriedades de supercapacitores [8, 9]. Na verdade, o óxido de 

grafeno é uma classe de materiais no sentido de que a sua estequiometria e a sua 

estrutura exata são frequentemente desconhecidas e podem variar para diferentes 

amostras e diferentes técnicas de preparação de amostra [7]. Por este motivo, muitas das 

propriedades do óxido de grafeno podem variar de amostra para amostra, o que se 

apresenta como uma importante dificuldade para sua aplicação tecnológica. Por 

exemplo, a eficiência do OG como o componente dielétrico em supercapacitores está 

diretamente relacionada com a sua constante dielétrica que pode ser dependente das 

propriedades estequiométricas de uma determinada amostra de óxido de grafeno. Além 

disso, a caracterização desta propriedade em nanomateriais também é uma tarefa 

desafiadora, uma vez que a maioria das técnicas de caracterização têm sido 

desenvolvidas para filmes com espessura acima de 200nm [10-13] - muito mais espessa 

do que as camadas atomicamente finas do óxido de grafeno. Portanto, as técnicas que 

permitem a caracterização das propriedades de superfície de óxido de grafeno, e outros 

materiais 2-D, podem ser de grande ajuda para a aplicabilidade destes materiais.  

Motivado por esta necessidade de obter informações das propriedades elétricas e 

dielétricas destes nanomateriais 2-D, vamos investigar o óxido de grafeno, que é um 

promissor componente de supercapacitores, se valendo das técnicas de microscopia de 

varredura por sonda (SPM – Scanning Probe Microscopy), as quais mostram-se 

apropriadas no estudo de materiais na escala nano. 

Neste trabalho, nós estimamos a densidade superficial de cargas do óxido de 

grafeno de uma camada, bem como a natureza destas cargas por microscopia de força 

eletrostática (EFM – Electrostatic Force Microscopy). Utilizamos a microscopia de 

força Kelvin (KPFM – Kelvin Probe Force Microscopy) para caracterizar filmes finos 
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transparentes baseados em Óxido de Grafeno e Acetato de Celulose de uma colaboração 

com a aluna de doutorado Ana Carolina M. de Morais do laboratório de Química do 

Estado Sólido da Universidade Estadual de Campinas. Utilizamos também KPFM para 

determinar o potencial de superfície do óxido de grafeno em função da umidade do ar. 

Também utilizamos o gradiente da capacitância (dC/dz), que é obtido através do 

segundo harmônico em EFM,  para calcular a constante dielétrica do óxido de grafeno 

de uma camada e algumas camadas. Como a constante dielétrica não pode ser extraída 

diretamente das medidas, nós apresentamos neste trabalho um modelo analítico para 

descrever o sinal elétrico de (dC/dz) e mostramos que este pode ser utilizado para 

estimar a constante dielétrica do óxido de grafeno monocamada e de algumas camadas.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo vamos introduzir as propriedades básicas do nosso material de 

estudo, o óxido de grafeno e das técnicas utilizadas para a sua análise. Para isto vamos 

fazer uma abordagem que se iniciará com uma breve explanação de introdução, sem o 

interesse de ser profunda, sobre o elemento carbono, suas formas alotrópicas, bem como 

suas propriedades básicas. E seguimos com a apresentação do material de estudo 

propriamente dito, o óxido de grafeno. Em seguida, introduzimos os conceitos 

fundamentais relacionados à microscopia de força atômica (AFM), de força eletrostática 

(EFM) e de força Kelvin (KPFM). 

 

1.1 O Elemento Carbono 

O carbono tem quatro elétrons na camada eletrônica externa. Cada um desses 

elétrons pode ser partilhado com outros elementos que sejam capazes de completar suas 

camadas eletrônicas por partilha de elétrons, formando ligações covalentes. Um único 

átomo de carbono pode partilhar um máximo de quatro pares de elétrons. A 

característica mais importante do átomo de carbono, que o distingue de todos os demais 

elementos, exceto o silício, e que explica seu papel fundamental na origem e evolução 

da vida, é sua capacidade de partilhar elétrons com outros átomos de carbono para 

formar ligações carbono-carbono. Este fenômeno simples é a base da química orgânica, 

ramo da química que estuda os compostos formado por este elemento. [14] 

O composto orgânico mais simples é o metano 𝐶𝐻4. Para satisfazer a valência de 

todos os cinco átomos, os hidrogênios devem unir-se ao carbono por meio de ligações 

simples, denominadas ligações sigma. No estado fundamental, a configuração eletrônica 

do carbono é 1s², 2s², 2p². Com essa distribuição eletrônica, o carbono não é capaz de se 

ligar a quatro átomos de hidrogênio, mas apenas dois. Se, no entanto, um elétron do 

orbital 2s for transferido para o orbital 2p vazio, o carbono passará a ter quatro elétrons 

desemparelhados, estado excitado, sendo, portanto, capaz de fazer quatro ligações. 

Desse modo, explica-se a tetra-valência do átomo de carbono. 
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O átomo de carbono pode redistribuir os elétrons da sua camada de valência, 

levando à formação de orbitais híbridos, que explica a variedade geométrica observada 

nas moléculas. 

Quando ocorre uma hibridização de um orbital 2s com três orbitais 2p dá-se 

origem a quatro orbitais denominados híbridos sp³. O número de orbitais híbridos é 

igual ao número de orbitais originais. Os quatro orbitais híbridos possuem a mesma 

energia, sendo esta menor que a dos orbitais p e maior que a do orbital s. Cada orbital 

sp³ possui um elétron, o que possibilita a cada um realizar uma ligação covalente. Assim 

todo átomo de carbono que forma quatro ligações simples apresentará hibridização sp³. 

Quando ocorre uma hibridização do orbital 2s com dois orbitais 2p dá-se origem a 

três orbitais híbridos sp². Esses orbitais são direcionados para os vértices de um 

triangulo eqüilátero e, conseqüentemente, a repulsão entre os elétrons que os ocuparem 

será a mínima possível. Evidentemente o ângulo entre esses orbitais é 120°, e o orbital 

2p que não participou da hibridização permanece perpendicular ao plano ocupado pelos 

orbitais híbridos. Todo átomo de carbono que forma uma ligação dupla apresentará 

hibridização sp². 

Quando ocorre uma hibridização de um orbital 2s com um orbital 2p dá-se origem 

a dois orbitais híbridos sp. O ângulo entre esses orbitais é de 180°. Os outros orbitais 2p 

que não participaram da hibridização encontram-se perpendiculares ao plano dos 

orbitais sp. [15] 

1.2 As formas alotrópicas do Carbono 

A alotropia é um fenômeno que caracteriza a capacidade que alguns elementos 

químicos possuem de se apresentarem em formas cristalinas diferentes, cada uma delas 

com propriedades químicas e físicas diferentes e específicas. Inicialmente acreditava-se 

que o grafite, o diamante e o carbono amorfo eram as únicas formas alotrópicas do 

carbono. Somente em 1985, com a descoberta do fulereno por Kroto e Smalley, novas 

possíveis formas alotrópicas do carbono, na escala nanométrica foram sendo 

pesquisadas. Atualmente sabemos que o carbono apresenta as seguintes formas 

alotrópicas: Grafite, Grafeno, Diamante, Fulerenos e os Nanotubos de carbono. Estas 

formas alotrópicas serão apresentadas a seguir: 
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1.2.1 Diamante 

No diamante, os quatro elétrons de valência de cada carbono ocupam o orbital 

híbrido sp³ e criam quatro ligações covalentes equivalentes para conectar quatro outros 

átomos de carbono nas quatro direções tetraédricas. Esta estrutura tridimensional 

entrelaçada torna o diamante o material mais duro conhecido. Como os elétrons no 

diamante formam ligações covalentes e sem vínculos deslocalizados, o diamante é 

eletricamente isolante. Os elétrons dentro do diamante estão presos dentro das ligações 

entre os átomos de carbono. Estes elétrons absorvem luz na região do ultravioleta. O 

diamante também tem um alto índice de refração, que faz cristais grandes de diamante 

serem jóias únicas. O diamante tem usualmente elevada condutividade térmica [15]. 

 

Figura 1.1: imagem esquematizando a estrutura do Diamante [47] 

 

1.2.2 Grafite e Grafeno 

No grafite, três elétrons da camada exterior de cada átomo de carbono ocupa o 

orbital planar híbrido sp² para formar três ligações σ no plano com uma ligação π fora-

de-plano orbital. Isso o faz uma rede hexagonal planar. Forças deVan der Waals detém 

folhas de redes hexagonais paralelas umas com outras com um espaçamento de 0,34 

nm. A ligação entre carbonos é de 0,14 nm de comprimento e 420 kcal / mol na 

configuração de orbital sp² e é de 0,15 nm e 360 kcal / mol no configuração sp³. 

Portanto, o grafite é mais resistente no plano do que o diamante. Além disso, um elétron 

ou orbital fora-de-plano é distribuído ao longo de um plano de grafite e torna este mais 

termicamente e eletricamente condutivo. A interação do elétron π delocalizado com a 

luz faz com que o grafite apareça em preto. A interação de Van der Waals entre as 

folhas de grafite faz o grafite ser macio e, portanto, ideal como um lubrificante, porque 

as folhas são fáceis de deslizar uma em relação à outra. O grafeno pode ser entendido 
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como uma estrutura do tipo 2D, composto por um único plano de grafite. O grafeno foi 

isolado pelo grupo de André Geim. Em seus estudos noticiou-se o isolamento de um 

único plano de grafite através da esfoliação mecânica do grafite [15]. 

 

 

 

 

 

1.2.3 Fulerenos 

Os fulerenos são formados de 20 hexágonos e 12 pentágonos. As ligações 

envolvendo os átomos de carbobo são do tipo sp² e sp³, este carater é causado por alta 

curvatura. A estrutura especial nas moléculas do fulereno têm proporcionado várias 

propriedades interesantes que tornam os fulerenos amplamente explorados para 

aplicações eletrônicas, magnéticas, ópticas, químicas, biológicas e médicas. [16] 

 

Figura 1.3: imagem da estrutura atômica do Fulereno 𝑪𝟔𝟎.  [48] 

1.2.4 Nanotubos de carbono 

Os nanotubos de carbono podem ser visualizados como um cilindro oco formado 

por folhas de grafite enroladas. As ligações em nanotubos é essencialmente sp². No 

entanto, a curvatura causará um confinamento quântico e uma re-hibridização σ-π em 

que três ligações são ligeiramente fora do plano; por compensação, o orbital é mais 

deslocalizados fora do tubo. Isso faz com que os nanotubos sejam mecanicamente 

Figura 1.2: (a) imagem esquematizando a estrutura do Grafite e (b) do Grafeno. [48] 
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resistentes, eletricamente e termicamente mais condutores, e química e biologicamente 

mais ativos do que o grafite. Além disso, eles permitem defeitos topológicos tais como 

pentágonos e heptágonos a ser incorporados à rede hexagonal para formar nanotubos 

fechados, curvados, toroidais, e helicoidais considerando que os elétrons estejam 

localizados em pentágonos e heptágonos por causa da redistribuição de elétrons. Por 

convenção, chamamos de nanotubos livre de defeito se o defeito for apenas na rede 

hexagonal e chamamos defeituoso, se ele também contém defeitos topológicos tais 

como pentágono e heptágono ou outras substâncias químicas e defeitos estruturais. 

 

Figura 1.4: imagem ilustrando uma folha de grafeno  

se enrolando formando um nanotubo de carbono.  [48] 

 

1.3 Óxido de Grafeno 

 

O óxido de grafeno é uma promessa de aplicação em diversas áreas, como 

materiais tipo papel, compósitos poliméricos, filmes condutores transparentes, sistemas 

de armazenamento de energia, dentre diversas outras aplicações. É importante salientar 

que o termo óxido de grafeno não se trata de uma estrutura única bem definida e sim de 

uma classe de estruturas cuja formação depende fortemente do seu método de síntese. 

Existe uma necessidade de se entender as propriedades fundamentais comuns a essa 

classe de nanoestruturas, além de se obter um banco de dados confiável para aplicações. 

Por terem uma gama de variantes químicas, é possível encontrar resultados conflitantes 

reportados na literatura, portanto é de fundamental importância ter em mente que cada 
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amostra produzida é uma amostra singular, podendo ter propriedades distintas. A seguir, 

serão apresentadas algumas dessas propriedades, que então relatadas na literatura. 

O óxido de grafeno consiste em uma rede hexagonal de carbonos, que além de 

apresentar hibridização sp
2
, apresentam também hibridização sp

3
 trazendo grupos 

funcionais epóxido e hidroxila no seu plano basal, enquanto que suas bordas são 

decoradas principalmente por grupos carboxílicos e carboxila. [17 - 21] 

 

 

 

Figura 1.5: Grupos funcionais encontrados no óxido de grafeno. 

 

Apesar de o óxido de grafite vir sendo estudado desde a metade do século XIX, a 

sua estrutura exata ainda não é completamente conhecida com exatidão. Devido a sua 

natureza quase amorfa, os métodos de difração são bastante limitados. Recentemente, 

um modelo tipo “queijo suíço” foi proposto para explicar dados de I-V obtidos no óxido 

de grafeno a medida que ele era oxidado, onde regiões tipo grafeno estão separadas por 

regiões densamente funcionalizadas, e medidas de microscopia de transmissão 

eletrônica de varredura (STEM - Scanning Transmission Electron Microscopy) 

juntamente com espectroscopia de perda de energia de elétrons (EELS - Electron 

Energy Loss Spectroscopy) mostraram que os grupos funcionais no óxido de grafeno 

estão distribuídos de uma forma não periódica. Existem diversos modelos propostos 

para a estrutura do óxido de grafeno, no entanto, o modelo Lerf-Klinowski é, 

comumente, o mais aceito. Um esquema deste modelo pode ser visto na figura 1.6. 

[22 - 24] 
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Figura 1.6: Modelo esquemático da estrutura do óxido de grafeno. 

 

1.3.1 Síntese de Óxido de Grafeno 

Um dos primeiros registros da produção de óxido de grafite data de 1840, por 

Schafhaeutl, e 1859, por Brodie. Em geral, o óxido de grafeno é sintetizado através da 

oxidação do grafite em vários níveis. Os métodos mais comuns são o de Brodie, de 

Staudenmaier e o de Hummer, ou ainda uma variação de algum desses métodos, de 

onde é obtido o óxido de grafite e a partir do qual, por um processo de esfoliação, 

obtém-se o óxido de grafeno. A seguir, estão descritos tais métodos. 

 

1.3.2 Método de Brodie 

Uma porção de grafite é misturada com uma porção de três vezes o seu peso de 

clorato de potássio, e a mistura é colocada numa retorta. Ácido nítrico fumegante é 

adicionado numa quantidade suficiente para tornar o todo fluído. A retorta é colocada 

em banho-maria por três ou quatro dias a uma temperatura de 60 ºC até que os vapores 

amarelos (NO2 e/ou N2O4) deixem de ser emitidos. A substância é então colocada em 

uma grande quantidade de água, e lavada por decantação, ficando quase livre de ácidos 

e sais. É seco em banho-maria, e o processo de oxidação é repetido com a mesma 
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proporção de ácido nítrico e clorato de potássio até que nenhuma modificação seja 

observada. Isso ocorre geralmente após o quarto ciclo de oxidação. 

A substância é então primeiramente seca em vácuo e então a 100 ºC. Uma 

modificação no processo que pode ser vantajosa consiste em colocar a mistura oxidada 

em um frasco e expor ao sol. Nessas circunstâncias, a mudança ocorre mais rapidamente 

e sem aplicação de calor. [25] 

1.3.3 Método de Staudenmaier 

Em 1898, Staudenmaier propôs uma variação do método de Brodie, onde o grafite 

é oxidado em uma mistura de ácido sulfúrico concentrado e ácido nítrico, juntamente 

com clorato de potássio. 

Uma típica síntese utilizando esse método se dá adicionando 10 g de grafite em pó 

a uma mistura de 400 ml de ácido sulfúrico (95-97%) e 200 ml de ácido nítrico (65%) 

enquanto é feito um resfriamento em banho de gelo. 200 g de clorato de potássio são 

adicionados em pequenas porções à mistura enquanto ela é agitada e resfriada. Após 18 

horas, a mistura é posta em água destilada e o produto da oxidação é lavado até que o 

pH atinja 6. [26] 

1.3.4 Método de Hummer  

Neste método a oxidação do grafite é realizada, essencialmente, pelo tratamento 

com uma mistura de ácido sulfúrico concentrado, nitrato de sódio e permanganato de 

potássio. O processo como um todo requer menos de duas horas e é realizado a uma 

temperatura abaixo de 45 ºC, além de ser relativamente mais seguro que os métodos 

anteriores. O óxido de grafite é preparado agitando 100 g de grafite em pó e 50 g de 

nitrato de sódio em 2,3 litros de ácido sulfúrico. Essa mistura é mantida a 0 ºC em 

banho de gelo, como medida de segurança. Mantendo uma agitação vigorosa, 300 g de 

permanganato de potássio são adicionadas. Essa adição deve ser controlada de forma a 

prevenir que a temperatura exceda 20 ºC. O banho de gelo é removido e a temperatura 

da suspensão se eleva para 35 ± 3 ºC, onde é mantida por 30 minutos. A medida que a 

reação ocorre o volume da mistura gradualmente aumenta enquanto a efervescência 

diminui. Ao final de 20 minutos, a mistura se torna pastosa com a liberação de uma 

pequena quantidade de gás. Essa pasta apresenta uma cor cinza acastanhado. Após 30 

minutos, 4,6 litros de água são lentamente misturados a pasta, causando uma violenta 
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efervescência e um aumento de temperatura para 98 ºC. A suspensão diluída de cor 

marrom é mantida a essa temperatura por 15 minutos. A suspensão é novamente diluída 

para aproximadamente 14 litros com a adição de água quente e tratada com peróxido de 

hidrogênio (3%) para reduzir o permanganato e dióxido de manganês residual para o 

solúvel e incolor sulfato de manganês. Após esse tratamento com o peróxido, a 

suspensão torna-se amarelo brilhante e deve ser filtrada formando um material pastoso 

de cor marrom amarelada. Essa filtragem é feita com a suspensão ainda aquecida para 

evitar a precipitação do sal de ácido melítico, que é pouco solúvel, formado como 

reação secundária. 

Lavando três vezes esse material marrom amarelado com um total de 14 litros de 

água quente, o resíduo de óxido de grafite estará disperso em 32 litros de água onde 

aproximadamente 0,5% representa a parte sólida. As impurezas de sais remanescentes 

são removidas por um tratamento com resina aniônica e trocadores de cátions. A forma 

seca do óxido de grafite é obtida por centrifugação, seguida de desidratação a 40 ºC 

sobre pentóxido de fosforo em vácuo. [27] 

 

1.4 Microscopia de Varredura por Sonda 

 

A microscopia de varredura por sonda (SPM – Scanning Probe Microscopy) é 

uma das poderosas técnicas modernas de investigação da morfologia e propriedades 

locais da superfície de materiais, com alta resolução. Este tipo de microscopia utiliza 

uma sonda mecânica para a detecção de algumas grandezas físicas no estudo das 

propriedades de uma superfície. Cada técnica está relacionada com o tipo de interação 

sonda-amostra que é observada e permite além de uma análise morfológica com 

altíssima resolução obtermos várias informações sobre propriedades do material. Além 

disto, é possível também manipular as amostras causando modificações físicas ou 

químicas com a utilização de sondas de SPM como ferramenta. Assim o 

desenvolvimento da microscopia de varredura permitiu o desenvolvimento de novos 

métodos de pesquisa em nanotecnologia. O microscópio de varredura por tunelamento é 

o primeiro dos vários microscópios de varredura por sonda, que foi inventado em 1981, 

pelos cientistas Gerd Binnig e Heinrich Rohrer. Esta técnica foi reconhecida após a 



30 

 

visualização da estrutura atómica da superfície de alguns materiais e, em particular, a 

superfície de silício reconstituído. Em 1986, G.Binnig e H.Rohrer foram agraciados 

com o Prêmio Nobel em Física pela criação de um microscópio de varredura por 

tunelamento. 

A microscopia de varredura por tunelamento (STM Scanning Tunneling 

Microscopy) permitia apenas a visualização de amostras metálicas. A partir de uma 

modificação do microscópio de tunelamento, combinado com um profilômetro Stylus 

(aparelho para medir rugosidade em escala microscópica) Binnig, Quate e Gerber, 

desenvolveram o microscópio de força atômica em 1986. [28] Este permitindo a 

visualização de amostras isolantes. 

Após a criação do microscópio de força atômica seguiu-se com a criação dos seus 

derivados como a microscopia de força magnética (MFM – Magnetic Force 

Microscopy), microscopia de força elétrica (EFM - Electrostatic Force Microscopy). 

Neste capítulo seguiremos com a abordagem dos princípios de funcionamento das 

técnicas de SPM que utilizaremos no desenvolvimento do trabalho. 

Num microscópio de varredura por sonda, a superfície da amostra é varrida por 

uma sonda com uma ponta muito fina a uma distância de alguns poucos nanometros, ou 

em contacto mecânico. Para este tipo de escaneamento, tanto a ponta pode se mover 

sobre a amostra fixa, ou a amostra se move abaixo da ponta fixa. As partes comuns do 

microscópio de varredura por sonda são a sonda com a ponta fina, o scanner 

piezoelétrico, no qual o elemento móvel (sonda ou amostra) se encontra montado, é este 

o responsável pelo movimento de aproximação da ponta-amostra e pelo escaneamento, 

e um detector que mede as interações. O sinal do detector é utilizado por um sistema de 

controle de feedback para ajustar a distância ponta-amostra durante a varredura. Uma 

vez que a natureza das interações (ponta-amostra) é diferente em STM, AFM eles têm 

diferentes sondas e os mecanismos de detecção como mostra a figura 1.9.  
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Figura 1.7: Esquema ilustrando os principais componentes de um microscópio de varredura por ponta. [49] 

 

Os principais componentes de microscópios de varredura por sonda estão 

apresentados no diagrama esquemático da fig. 1.7. A cabeça do microscópio contém o 

scanner, a ponta e o detector. Os instrumentos quando estão operando são executados 

por meio da unidade eletrônica controlada por um computador. O software permite 

controlar a distância ponta-amostra, registar a interação como uma função da posição da 

ponta, converter a informação recolhida para a imagem no monitor, e armazenar os 

dados no computador. [29] 

 

1.4.1 Microscopia de Força Atômica 

Na microscopia de força atômica a cabeça de um microscópio consiste no bloco 

óptico e a base (Fig. 1.10). O motor de passo, os parafusos de alinhamento, o scanner 

que está instalado no interior da base, e uma amostra que é montada no topo do scanner. 

O bloco óptico (Fig. 1.11) contém uma janela de visualização na parte superior, um 

diodo de laser, os espelhos, e um fotodetector posicional de quatro quadrantes.  



32 

 

 

Figura 1.8: Imagem de um microscópio multimodo com a cabeça de AFM 

 

O suporte do cantilever é fixado na parte superior dos parafusos de alinhamento, 

com a ponta colocada sobre a amostra. O microscópio óptico ou da câmara óptica ligado 

na janela de visualização permite observar o cantilever para o alinhamento do feixe de 

laser e para o posicionamento da ponta sobre as áreas da amostra de interesse. No 

design contemporâneo, uma cabeça AFM é multifuncional e permite medições em 

diferentes modos.  

 

 

Figura 1.9: Imagem de uma cabeça de AFM (esquerda), esquema do funcionamento de uma cabeça de AFM. 

Após todo o aparato montado, quando a sonda é aproximada da amostra, forças de 

interação provocam certa deflexão na alavanca. Esta deflexão pode ser utilizada pelo 
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computador para mapear a topografia da superfície da amostra, convertendo a variação 

do sinal no detector em variação de altura na amostra. Entretanto, esse processo de 

conversão é complicado e o método mais utilizado na geração de imagens topográficas 

é feito determinando uma força que será aplicada de forma constante sobre a amostra, 

ou seja, um valor do sinal que deve ser constantemente observado pelo detector. O 

computador, com o uso dos controles de feedback durante a varredura, ajusta a posição 

vertical da amostra, através do scanner piezoelétrico, de maneira a manter a força, ou o 

sinal, no valor previamente determinado. A variação de altura no scanner corresponde 

exatamente à variação topográfica na amostra.  

As forças de interação entre a amostra e o a ponta que geram a deflexão na 

alavanca podem ser classificadas como sendo de caráter atrativo ou repulsivo, 

dependendo da distância ponta-amostra. Para distâncias iguais ou inferiores a 50nm, a 

interação predominante são forças de Van der Waals. A força de atração aumenta a 

medida que sonda se aproxima da amostra, até que a distância sonda-amostra seja da 

ordem da separação inter-atômica, aproximadamente 0,5nm. Em distâncias iguais ou 

inferiores a esta intensas forças eletrostáticas repulsivas entre as nuvens eletrônicas das 

camadas de valência da sonda e da amostra passam a atuar e a força resultante total 

passa a ser repulsiva. Assim, de acordo com a distância sonda amostra e o caráter 

atrativo e repulsivo o AFM pode operar em três modos distintos: Modo contato, onde a 

interação ponta-amostra é repulsiva, o modo não contato, no qual a interação é atrativa e 

o modo contato intermitente, onde a interação alterna entre atrativa e repulsiva. Para 

uma visualização dos regimes de interação ponta-amostra podemos utilizar como 

exemplo de interação o potencial de Lennard-Jones, o qual combina forças atrativas de 

van der Waals com forças repulsivas de curto alcance e de caráter eletrônico (ver figura 

1.10). 
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Figura 1.10: Gráfico com os modos de operação do AFM, referentes ao alcance 

 das interações sonda-amostra. 

 

1.4.2 Modo Contato 

O modo contato direto é um método semelhante, por analogia, à uma agulha de 

toca-discos tocando o disco com força constante. Neste modo a sonda está 

constantemente em contato físico com a amostra. Esse modo é o mais simples de 

utilização do AFM, tendo sido utilizada nos primeiros equipamentos construídos. Um 

valor de força é previamente definido, neste instante o feixe do laser é refletido pela 

alavanca atinge a parte central do fotodetector. À medida que a sonda varre a superfície 

e a alavanca acompanha a sua morfologia, o feixe do laser pode ser refletido para a 

parte superior ou inferior do fotodetector. Quando a ponta varre uma região da amostra 

de maior altura, a força de interação aumenta e a deflexão da alavanca é tal que o feixe 

do laser atinge a parte superior do fotodetector.  
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Figura 1.11: Esquema do modo contato AFM. 

 

No caso contrário, quando a sonda atinge uma região da amostra de menor altura, 

a força de interação diminui e a deflexão da alavanca é tal que o laser atinge a parte 

inferior do fotodetector. O sinal de feedback mantém a distância entre a amostra e a 

ponta constante durante a varredura, através do scanner piezoelétrico, e assim, mantém 

uma força de interação constante.  

As vantagens do modo de contato são: o fato de ser o modo de operação mais 

simples, rápido e permite altíssima resolução. Porém algumas desvantagens são 

pertinentes do modo. As forças laterais podem causar danos tanto a sonda quanto a 

amostra. Elas podem surgir quando a sonda cruza um degrau, ou devido a forças de 

adesão ou fricção entre a sonda e a amostra. Como forma de minimizar os efeitos 

causados por essas forças laterais, é muito comum a utilização de sondas com cantiléver 

em formato de V. Esta tem uma maior resistência a torções laterais e ao mesmo tempo 

uma baixa resistência mecânica a deflexões verticais.  
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Figura 1.12: Esquema representando uma ponta de modo contato (esquerda),  

imagem de uma ponta típica de modo contato (direita) 

 

Em condição ambiente, as forças de capilaridade da fina camada de água 

(tipicamente, poucos nanômetros de espessura) que se forma na superfície devido à 

umidade do ar podem causar problemas nas medidas. As forças de capilaridade é de 

caráter fortemente atrativo (aproximadamente 10−8𝑁). Considerando-se o papel 

relativo das forças envolvidas, o valor da força resultante pode variar de 10−8𝑁 a 

10−6𝑁.  

1.4.3 Modo Contato Intermitente (Tapping) 

No modo Contato Intermitente (Tapping) a sonda oscila sobre a superfície da 

amostra tocando-a periodicamente. A obtenção de imagens de alta resolução presente no 

modo contato se junta a ausência de deformação da amostra, devido a força de atrito 

entre a sonda e a amostra ser bem menor que no modo contato. No modo contato 

intermitente monitora-se a frequência de ressonância (Frequência Modulada) ou 

amplitude de oscilação (Amplitude modulada) da sonda. Este monitoramento é feito 

pelo fotodetector.  A frequência de ressonância ou amplitude de oscilação da sonda pré-

definida antes do início da medida é mantida constante pelo sistema de feedback. 

Enquanto a amostra é varrida pela sonda, a distância sonda-amostra varia de acordo com 

a morfologia da superfície.  
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Figura 1.13: Esquema representando o modo intermitente de varredura. 

 

À medida que a sonda se aproxima da amostra, a força de interação entre sonda e 

amostra aumenta levando à redução da amplitude de oscilação e aumento da frequência. 

À medida que a sonda se afasta da amostra, a força de interação entre sonda e a amostra 

diminui levando ao aumento da amplitude de oscilação e a diminuição da frequência. 

Em cada ponto da amostra a amplitude de oscilação e a frequência da sonda é informada 

ao sistema de feedback que encolhe ou dilata o scanner piezoelétrico de modo a 

reestabelecer a amplitude  ou frequência inicialmente definida, gerando assim, a 

topografia da amostra. [30, 31] 

 

 

           

 

Figura 1.14: Esquema representando uma ponta de modo contato intermitente (esquerda),  

imagem de uma ponta típica de modo contato intermitente (direita) 
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1.4.4 Modo Não-Contato 

 No modo Não-Contato a sonda não entra em contato físico com a amostra, a 

distância entre a sonda e a amostra é de aproximadamente 1 a 10nm. Esse modo 

apresenta a vantagem de não danificar a amostra. Porém, a resolução neste modo é 

menor do que a resolução no modo contato. Durante a varredura no modo Não-Contato 

a sonda oscila sobre a amostra sem tocar a superfície da amostra. O fotodetector 

monitora a frequência de ressonância ou amplitude de oscilação da alavanca e o sistema 

de feedback mantém a distância sonda-amostra constante em um regime no qual a força 

é atrativa. [30, 31] 

 

 

 

Figura 1.15: Esquema representando o modo não contato de varredura. 

 

1.5 Microscopia de Força Elétrica 

 

A Microscopia de Força Elétrica (EFM – Electric Force Microscopy) é uma 

microscopia de varredura por sonda onde a interação sonda amostra é de natureza 

elétrica. Para a realização de medidas utilizando esta técnica, a sonda e o substrato onde 

a amostra será depositada devem ser condutores. A técnica de EFM faz parte de uma 

classe de técnicas SPM que são classificadas como técnica de duas passagens 
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(varreduras), sendo que durante a primeira varredura o sistema salva a topografia 

(imagem AFM) e na segunda varredura é obtida uma imagem da interação elétrica do 

sistema ponta-amostra-substrato (EFM). Na primeira varredura a sonda oscila com a 

frequência natural obtendo a imagem topográfica de AFM pelo modo contato 

intermitente (tapping). Para a segunda varredura a sonda é levantada da superfície da 

amostra até uma altura “h” e uma diferença de potencial (V = V0 + V1 senωt) é aplicada 

entre a ponta e a amostra, onde ambas a altura e diferença de potencial são pré-

determinados pelo operador, e a segunda varredura é então feita medindo a interação 

elétrica entre ponta-amostra-substrato. Esta interação provoca a variação da frequência 

ou fase da oscilação da sonda e esta variação é a responsável pela formação da imagem 

EFM conforme mostrado na figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16: Esquema representando a varredura de primeira passagem – topografia (esquerda),  

varredura de segunda passagem – força elétrica (direita).  

 

A possibilidade do operador pré-determinar a altura (distância entre a ponta e a 

amostra) a qual a sonda será levantada para a segunda varredura, onde será feita a 

medida EFM, permite que a técnica de EFM seja subdividida em três regimes, sendo 

eles: longo alcance, intermediário, e curto alcance. [30] 
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No regime de longo alcance a distância entre a sonda e a amostra é maior que 

20nm e  somente forças eletrostáticas entre a ponta e a amostra devem ser levadas em 

conta. No regime intermediário a distância entre a sonda e amostra é menor do que 

20nm, neste regime a contribuição de forças eletrostáticas ainda domina sobre as 

interações de van der Waals. Porém algumas adversidades podem existir neste regime já 

que, diferentemente do regime de longo alcance, a distância entre a sonda e a amostra e 

a amplitude de oscilação da sonda  são de magnitudes bem próximas, assim a ponta 

pode tocar a superfície da amostra comprometendo a medida, pois a transferência de 

carga entre a sonda e a amostra contribuiria  conjuntamente a força eletrostática na 

formação da imagem EFM. No regime de curto alcance a ponta está em contato com a 

superfície e as interações de van der Waals dominam sobre as forças eletrostáticas. 

Neste caso, a ponta pode ser usada como um medidor local de capacitância (SCM - 

Scanning Capacitance Microscopy) ou resistividade (SSRM - Scanning Spreading 

Resistance Microscopy). 

O sistema ponta-amostra substrato pode ser entendido como um capacitor onde 

um polo é a ponta e o outro polo o substrato. Uma tensão contínua 𝑉0 e uma tensão 

alternada 𝑉1𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) pode ser aplicada entre a ponta e o substrato durante a varredura 

para a obtenção de medidas elétricas EFM (2ª passagem). Se a amostra que está 

depositada sobre o substrato for um semicondutor ou dielétrico, ele pode conter uma 

carga de superfície, de modo que há uma distribuição no potencial de superfície 𝜑(𝑥, 𝑦) 

da amostra. Assim a tensão entre a ponta e a superfície da amostra pode ser expressa 

como: 

𝑉 =  𝑉0 + 𝑉1𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) −  𝜑(𝑥, 𝑦)                                       (1.1) 

Este sistema tem capacitância total C, e assim, podemos escrever a energia do 

sistema como: 

𝐸 =
𝐶𝑉2

2
                                                                (1.2) 

Considerando que a amostra depositada sobre o substrato seja um semicondutor 

ou um dielétrico e possua uma carga líquida permanente q na superfície, então a força 

elétrica de interação no sistema pode ser escrita como: 

�⃗�𝑧 =
𝑞(𝐶𝑉−𝑞)

4𝜋𝜖0𝑧2 −
1

2
𝑉2 ∂C

∂z
                                               (1.3) 
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onde (𝐶𝑉 − 𝑞) é quantidade de carga na ponta induzida pela carga q na superfície da 

amostra. Por outro lado, a equação para a variação de frequência de oscilação de uma 

sonda, oscilando sob a ação de uma força variável, é dada por: 

∆𝜔 =  −
𝜔0 

2𝑘

𝜕𝐹𝑧

𝜕𝑧
                                                        (1.4) 

Assim derivando a equação 1.3 e substituindo em 1.4 temos: 

∆𝜔 = −
𝜔0 

2𝑘
[(−

1

2

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
) 𝑉2 +

𝑞

4𝜋𝜖0
(

𝜕𝐶
𝜕𝑧⁄

𝑧2 −
2𝐶

𝑧3
) 𝑉 +

𝑞²

2𝜋𝜖0𝑧3
]                 (1.5) 

 

Esta equação é importante nas medidas de EFM, pois explicita o sinal obtido na 

medida da variação da frequência em função da tensão V, da distância z, da quantidade 

de carga q, da capacitância C e suas derivadas.  Isto nos permitirá estudar a presença de 

cargas em amostras bem como sua natureza (positiva ou negativa), a capacitância de 

diferentes nanomateriais, tópicos estes, que desenvolveremos neste trabalho. 

 

1.6 Microscopia de Potencial de Superfície (KPFM – Kelvin Probe 

Force Microscopy) 

 

A microscopia de potencial de superfície, comumente conhecida como (Kelvin 

Probe Force Microscopy - KPM), semelhante à microscopia de força elétrica é uma 

técnica de duas varreduras [31]. A Microscopia KPFM mede o potencial de contato 

direto (CPD) entre uma ponta de AFM condutora e a superfície da amostra. O CPD 

(VCPD) entre a ponta e a amostra é definido como:  

                                          VCPD =
∅ponta−∅amostra

−e
,                                             (1.6) 
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Figura 1.17: Níveis eletrônicos de energia da amostra e a ponta AFM para três casos: (a) ponta e a amostra são 

separadas pela distância d sem contato elétrico, (b) a ponta e a amostra em contato eléctrico, e (c) Uma tensão de 

polarização externa VDC é aplicada entre a ponta e a amostra e para anular o VCPD e, por conseguinte, a força 

eléctrica (ponta-amostra). EFp e EFa são os níveis de Fermi da ponta amostra e, respectivamente. 

 

onde ∅amostra e ∅ponta são as funções trabalho da amostra e da ponta, e “e” é a carga 

elétrica elementar. Em KPFM a força eletrostática entre a ponta e a amostra pode ser 

dada pela equação [32]: 

                                                       Fe =  −
1

2
∆V²

 ∂C(z)

∂z
 ,                                              (1.7) 

Onde 
 ∂C(z)

∂z
 é o gradiente da capacitância entre a ponta e a amostra, z é a direção normal 

a superfície da amostra e a diferença de potencial ∆V é dada por: 

                                              ∆V =  VDC  − VCPD + VAC sen(ωt),                            (1.8) 

Para uma voltagem na ponta dada por 𝑉𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 = Vac sen(ωt) + Vdc. Substituindo eq. 4.3 

na eq. 4.2 temos que: 

                          Fe =  −
1

2

 ∂C(z)

∂z
[ VDC  − VCPD + VAC sen(ωt)]²                                (1.9) 

Que pode ser dividida em três termos: 

                                        Fdc =  −
1

2

 ∂C(z)

∂z
[

1

2
( VDC  −  VCPD)² ],                                (1.10)                                                  

                                       Fω =  −
 ∂C(z)

∂z
(VDC  − VCPD) Vac sen(ωt),                             (1.11)    
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                                           F2ω =  
 ∂C(z)

∂z

1

4
VAC

2[ cos(2ωt) − 1].                               (1.12) 

Na técnica usual de KPFM, o termo Fω na eq. (1.11), o qual está associado com 

uma oscilação de frequência ω, é usado para medir o VCPD. Neste caso, um amplificador 

lock-in é usado para extrair a componente da força elétrica com frequência ω (Fω) como 

uma função do VCPD e VAC. Quando o valor de VDC é o mesmo de VCPD, o sinal que sai 

para o amplificador lock-in é zero. O valor de VDC é então medido com a ponta 

varrendo sobre a superfície da amostra resultando em um mapa da função trabalho ou 

do potencial de superfície [32, 33]. 
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CAPÍTULO 2: DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE 

DIELÉTRICA E INFLUÊNCIA DA UMIDADE NO 

POTENCIAL DE SUPERFÍCIE DO ÓXIDO DE GRAFENO. 

 

2.1 Metodologia 

 

2.1.1 Procedimento de preparação da amostra 

A amostra do óxido de grafeno 10% oxidado foi obtida junto Cheap Tubes Inc. 

dispersada em água deionizada por ultrassom de banho durante 45 minutos e gotejada 

sobre um substrato de silício dopado tipo P, previamente limpo com solução de 1% de 

ácido fluorídrico para a remoção de uma possível camada de óxido. 

2.1.2 Procedimento de obtenção das medidas 

Todas as medidas de microscopia de varredura por sonda foram obtidas no 

Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais (CNPEM). Um Microscópio de Força Atômica Park NX10 foi 

utilizado para obter as imagens e o módulo de força elétrica Park foi usado extrair as 

medidas de KPFM e dC/dz. A figura 2.1 mostra tal equipamento.  

As medidas foram obtidas em ambiente de atmosfera controlada, variando a 

umidade de tal forma que a primeira medida foi realizada com 5% de umidade. A 

umidade foi aumentada sucessivamente para 15%, 30%, 45%, 60% e então diminuída 

para 45%, 30%, 15 % e 5%, nesta sequência.  
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Figura 2.1: (a) Imagem do aparato AFM Park NX10 dentro da caixa de ambiente controlado, (b) da controladora de 

umidade e (c) do AFM Park NX10. 

 

Pontas de AFM com cobertura de Platinum/Iridium, com valores nominais de 

constante de mola k = 2,8 N/m e frequência nominal f0 = 75 kHz foram utilizadas na 

obtenção das medidas. O raio típico destas pontas é de aproximadamente 20nm. Nós 

utilizamos três amplificadores lock-in no experimento. O primeiro foi colocado próximo 

à frequência de ressonância da ponta (tipicamente 75KHz). O segundo foi usado para as 

medidas de KPFM com frequência de excitação elétrica de 17KHz e o terceiro para 

adquirir o sinal dC/dz com frequência de 34KHz.  

 

2.2 Influência da umidade no potencial de superfície do Óxido de 

Grafeno. 

 

A Microscopia de Varredura por sonda Kelvin foi utilizada para estudar a 

influência da umidade do ambiente no potencial de superfície de amostras de óxido de 

Grafeno. 
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Figura 2.2: (a) Topografia e (b) KPFM mapas (c) A dependência do potencial de superfície do OG e (d) do substrato 

de Si com a umidade do ar.  

 

As Figs. 2.2 (a) e (b) mostram as imagens de topografia e KPFM respectivamente 

da amostra de óxido de grafeno. A imagem de KPFM (Fig. 2.2 (b)) mostra o contraste 

VCPD entre a ponta, o óxido de grafeno e o substrato de silício, tal mapa de contraste 

contém informação sobre o potencial de superfície da amostra. O potencial de superfície 

foi determinado através da média sobre todos os pontos da amostra no mapa como 

sendo de 4,05 ± 0,05V e 4,41 ± 0,05V, para óxido de grafeno e de silício, 

respectivamente. Esses valores foram obtidos considerando a função trabalho da ponta 

de KFM como sendo de 5,14 eV [41]. As Figuras 2.2 (c) e (d) mostram que os 

potenciais de superfície aumentam com a umidade, tanto para a amostra de OG e para o 

substrato de silício. Este aumento pode ser atribuído à adsorção de uma camada de água 

na superfície da amostra devido à presença da ponta de KFM polarizada durante a 

varredura [42]. Estes processos conduzem a um acumulo de cargas em ambas as 

superfícies do substrato e a amostra de OG. À medida que a umidade do ar é reduzida, o 

potencial de superfície de óxido de grafeno diminui quase linearmente a partir do seu 
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valor máximo de 4,76 V para 4,31V que é de cerca de 6,4% maior do que o valor 

original de ~ 4,05V, indicando que parte da carga permaneceu adsorvida na superfície 

do OG. Para o substrato de silício o potencial de superfície também diminui com a 

umidade, no entanto, o processo inicia-se lentamente e o potencial de superfície só 

apresenta uma diminuição considerável após a umidade ser inferior a 20%. À medida 

que a umidade do ar atinge o valor inicial de 5%, o potencial de superfície de silício 

diminui para ~ 4,5 V, que é apenas ligeiramente maior do que o valor inicial de 4,4 V. 

Esta pequena diferença entre o potencial de superfície inicial e final para o substrato de 

silício indica que a maior parte das cargas foram fracamente ligadas à superfície do 

silício. Isto pode ser devido à diferença na espessura da camada de água adsorvida nas 

superfícies do substrato de silício em comparação com a amostra de OG [42]. 

 

2.3 Determinação da constante dielétrica do Óxido de Grafeno. 

 

Para extrairmos a constante dielétrica do óxido de grafeno vamos analisar os 

resultados experimentais com um modelo analítico que represente apropriadamente o 

nosso sistema composto pela ponta condutora de AFM e pela amostra. Para chegarmos 

a este modelo analítico, iniciaremos abordando o nosso sistema-problema e com o 

auxílio da atual literatura mostraremos que a expressão que utilizamos neste trabalho é 

apropriada para analisar o gradiente da capacitância extraído no sinal do segundo 

harmônico da força eletrostática. 

2.3.1 Modelo Analítico para análise do sinal elétrico de 𝛛C/𝛛z. 

Como vimos na secção 1.6 o termo F2ω na equação (1.12), que compõe o sinal da 

força elétrica, o qual está associado com uma oscilação de frequência 2ω, é 

proporcional ao gradiente da capacitância e pode ser usado para medir 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
 [6]. Para 

isto um amplificador lock-in é usado para extrair o sinal de saída da componente 𝐹2𝜔. 

Este sinal é independente tanto de VDC como de VCPD [6].  

                                           F2ω =  
 ∂C(z)

∂z

1

4
VAC

2[ cos(2ωt) − 1].                               (1.12) 
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A capacitância do sistema ponta de AFM/amostra pode ser aproximado por um 

capacitor composto por uma esfera e uma placa quando a distância entre a ponta e a 

amostra é menor que o raio da ponta [43]. E neste caso, a expressão para a força 

eletrostática é dada por [44,45]:  

                                F =  2πε0V0² ∑ (
coth α – n coth(nα)

sinh (nα)
)∞

n=1 ,                             (2.1) 

com 

                                       α = arccosh (
z+R

R
) .                                                 (2.2) 

no caso z ≪ R, a expressão para força se reduz para [43, 44]:  

                                                                       F ≅  πε0V0²
R

z
,                                              (2.2) 

onde R é o raio da ponta e z é a distância entre a ponta e a amostra. 

Se utilizarmos a eq. 2.10, podemos escrever a expressão para o gradiente da 

capacitância do sistema ponta – amostra como:  

                                                            
∂C

∂z
≅ −2πε0

R

z
 .                                               (2.3) 

Se a placa metálica for substituída por um material dielétrico semi-infinito, a expressão 

para a força eletrostática é dada por:  

               F =  2πε0V0² ∑
βn−1

sinh (nα)
(coth α –  n coth(nα)).∞

n=2                                   (2.4)      

onde a constante β é definida como: 

                                                           β =
ε−ε0

ε+ε0
,                                                       (2.5) 

com ε e ε0 sendo a permissividade do dielétrico e do vácuo, respectivamente. 

A expressão para a capacitância é dada por [43]: 

                       C =  4πε0R sinh (α) ∑
βn−1

sinh (nα)
∞
n=1 .                                  (2.6) 
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Para uma esfera sobre uma placa dielétrica com espessura h, cada carga qn na 

esfera gera uma série infinita de cargas imagens nas posições −znm, no lado da placa e 

cada uma destas cargas induzem uma imagem próximo ao centro da esfera para manter 

a superfície equipotencial. As cargas imagens na esfera são dadas por [43]: 

 

 

Figura 2.3: (a) A ponta do AFM modelada como uma esfera condutora de raio R tal como o seu vértice a uma 

distância z de uma placa dielétrica de espessura h. A ponta é polarizada com uma tensão V, enquanto o eletrodo de 

volta na parte inferior é aterrado. As cargas de imagem que se soma à carga sobre a esfera estão localizadas entre Z1 

e Z∞. (b) Posições de cargas imagem abaixo a superfície da placa dielétrica, devido a uma carga pontual em Zn [43]. 

 

 

                  Q(m, qn, zn) =  {

qnβR

(z1+zn)
,                         m = −1 

qn(1−β2)(−β)mR

z1+znm
 ,   m ≥ 0

                       (2.7) 

 

                                           Z(m, zn) =  z1 −
R²

z1+znm
                                          (2.8) 
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 A capacitância C, obtida pela carga total na esfera é: 

 

CV = q1 + ∑ Q(m, qn, zn)∞
m=−1 + ∑ Q[l, Q(m, qn, zn),∞

l,m=−1 Z(m, zn)] + ⋯           (2.9) 

 

Através de um tratamento numérico, Ali Sadeghi et al demonstrou que a dependência 

resultante da capacitância do sistema esfera-placa dielétrica como uma função de z/R e 

h/R torna-se quase independente de β com o crescimento de z/R, aproximando-se de 

uma esfera isolada Cesfera =2π𝜀0R
2
/z. Por outro lado, para grandes valores de h/R, C se 

aproxima do valor dado pela equação (2.6). É de considerável relevância para este 

trabalho o fato de que eles também mostraram que uma suave interpolação entre estes 

dois limites pode ser obtida simplesmente pela substituição de z por z + h/𝜀r  (𝜀r = ε/𝜀0) 

na equação (2.6), enquanto mantemos β = 1. Esta aproximação leva aos valores da 

capacitância com um erro de 1% do valor exato C(z/R,h/R) quando  h ≤R/3 se z ~ R/10. 

Para uma grande separação esfera-plano (z ~ R) o desvio ainda permanece dentro de 1% 

desde que h ≤ R [43]. A relevância deste resultado é que o mesmo fator z + h/𝜀r é 

obtido para a associação de capacitores no caso do capacitor de placas paralelas 

parcialmente cheio de espessura z+h, com h sendo a espessura da placa dielétrica. 

Este resultado indica que para nosso sistema, no qual nós temos h < R e z < R, uma boa 

aproximação pode ser obtida fixando o valor de β = 1 na equação (2.6) e calculando a 

constante dielétrica efetiva usando o resultado para um capacitor de placas paralelas 

parcialmente preenchido. Podemos notar que fazendo β = 1 e z<<R na eq. (2.6) leva a 

eq. (2.3), mas agora com um constante dielétrica efetiva εEFF na qual o gradiente da 

capacitância do sistema ponta amostra pode ser escrito como:  

 

                                                            
∂C

∂z
≅ −2πεEFF

R

z
                                              (2.10) 
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com  

                                         εeff  =  
ε0εoxεGO(z0+zox+H)

ε0εoxz0+ε0εGOzox+ε0εoxH
                              (2.11) 

 

Assim o sinal elétrico do termo F2ω pode ser escrito como: 

 

                               𝑉𝐶𝐴𝑃
𝐸𝑃 (𝐻) =  

2𝜋𝑅𝜎𝑆𝑃

𝑧0+𝑧𝑜𝑥+𝐻
(

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝜀𝐺𝑂(𝑧0+𝑧𝑜𝑥+𝐻)

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝑧0+𝜀0𝜀𝐺𝑂𝑧𝑜𝑥+𝜀0𝜀𝑜𝑥𝐻
)                        (2.12) 

 

2.3.2 Análise dos resultados experimentais. 

As medidas de dC/dz, obtidas através do sinal de elétrico de 2ω, foram utilizadas 

para determinar a constante dielétrica do Óxido de Grafeno e estudar o comportamento 

da constante com a variação da umidade do ambiente e do número de camadas OG. 

 

Figura 2.4: Mapas de (a) Topografia (AFM) e (b) dC/dz do óxido de grafeno sobre o substrato de Si e (c) a variação 

do sinal dC/dz com a umidade. As setas pretas indicam o aumento da umidade e as setas vermelhas indicam a 

diminuição da umidade. 



52 

 

O mapa 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
 (Fig. 2.4 (b)) mostra a variação do gradiente da capacitância durante 

a varredura da ponta ao longo da superfície, capturando os efeitos da geometria e das 

propriedades dielétricas do capacitor ponta - substrato, devido à presença das camadas 

GO. As medidas de segundo harmônico (Fig. 2.4 (c)) mostram que não há uma 

correlação clara entre a umidade e o gradiente da capacitância. Entretanto, percebemos 

uma clara relação entre o gradiente da capacitância e o número de camadas de óxido de 

grafeno. (Fig. 2.4 (a) e a Fig. 2.4 (c)). A presença da camada de óxido de grafeno pode 

afetar a capacitância do sistema de duas formas: mudando a constante dielétrica efetiva 

do capacitor ponta – substrato e alterando a geometria do capacitor. 

 

 

Figura 2.5: Representação esquemática da (a) medida de KPFM e (b) do modelo analítico esferico (c). A 

dependência do sinal 
 𝝏𝑪(𝒛)

𝝏𝒛
 (símbolo) com a altura OG e a curva do fit de melhor ajuste (linha sólida) descrito pela 

Eq. 2.12 (linha vermelha) e Eq. 2.14 (linha verde). (d) Imagem AFM. (e) O traço da topografia da medida AFM 

obtida na linha (azul), o sinal 
 𝝏𝑪(𝒛)

𝝏𝒛
 (preto) e o sinal 

 𝝏𝑪(𝒛)

𝝏𝒛
 calculado pela Eq. 2.12 (vermelho) e Eq. 2.14 (verde) com 

base na medida de topografia AFM (linha azul). 
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Para investigar o papel desempenhado pela camada de óxido de grafeno na 

medida do gradiente de capacitância, mostramos na Fig. 2.5 (a) uma representação 

esquemática da montagem experimental. A interação eletrostática entre a ponta e o 

substrato é modelada em termos de um capacitor esfera - plano Fig. 2.5 (b), o qual já foi 

mostrado ser mais adequado para descrever a interação ponta - superfície conforme a 

montagem experimental utilizada aqui [44, 45].  

No modelo esfera-plano, nós temos que o gradiente da capacitância do sistema é 

dado pela equação 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
=  −2𝜋𝜀𝑒𝑓𝑓

𝑅

𝑍
, onde z é a distância entre a ponta metálica e a 

superfície condutora (aqui nós consideramos o silício dopado tipo P como a superfície 

condutora) e 𝜀𝑒𝑓𝑓 é a constante dielétrica efetiva do meio intermediário, o qual é 

formado pela combinação das diferentes camadas de ar/óxido de grafeno/óxido de 

silício, onde nós consideramos a formação de um camada fina de SiO2 no topo do  

substrato de p-Si condutor. Na ausência de camadas de OG,  𝑧 = 𝑧0 + 𝑧𝑜𝑥 ≅ 16 ± 1 𝑛𝑚 

é a distância de varredura, onde 𝑧0 e 𝑧𝑜𝑥 são as espessuras do ar e da camada de óxido 

de silício, respectivamente. Quando a ponta varre sobre a região que contém uma ou 

mais camadas de óxido de grafeno, a distância entre a ponta e o substrato aumenta para 

𝑧 = 𝑧0 + 𝑧𝑜𝑥 + 𝐻, onde H é a altura da amostra de óxido de grafeno e a constante 

dielétrica efetiva muda devido à presença de um meio dielétrico extra. Como foi 

discutido, a inserção de uma placa fina de um material dielétrico sobre o topo da 

superfície plana do capacitor esfera-plano pode ser aproximadamente descrito em 

termos de uma constante dielétrica efetiva obtida como uma associação de capacitores 

de placas paralelas semi-infinito [41]. Levando a:                                  

                                

                                          𝜀𝑒𝑓𝑓 =  
𝜀0𝜀𝑜𝑥𝜀𝐺𝑂(𝑧0+𝑧𝑜𝑥+𝐻)

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝑧0+𝜀0𝜀𝐺𝑂𝑧𝑜𝑥+𝜀0𝜀𝑜𝑥𝐻
  (2.13) 

   

Onde 𝜀𝑜𝑥 e 𝜀𝐺𝑂 são as constantes dielétricas do óxido de silício e do óxido de 

grafeno respectivamente. Para simplificar, nós assumimos que a constante dielétrica do 

óxido de grafeno é independente do número de camadas de OG, o que, como veremos a 

frente, leva a uma concordância razoável com os resultados experimentais. Com essas 

considerações, para um capacitor esfera-plano o sinal 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
 pode ser escrito como: 
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                           𝑉𝑐𝑎𝑝
𝐸𝑃 (𝐻) =  

2𝜋𝑅𝜎𝑆𝑃

𝑧0+𝑧𝑜𝑥+𝐻
(

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝜀𝐺𝑂(𝑧0+𝑧𝑜𝑥+𝐻)

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝑧0+𝜀0𝜀𝐺𝑂𝑧𝑜𝑥+𝜀0𝜀𝑜𝑥𝐻
)                              (2.12) 

 

onde σ é uma constante de proporcionalidade característica do conjunto experimental e 

o qual assumiremos como um parâmetro de fit (ajuste). 

Para efeito de comparação, nós também consideramos o modelo do capacitor de 

placas paralelas, usualmente aceito quando o raio de curvatura da ponta é muito maior 

do que a distância entre a ponta e o substrato. Nestas condições o sinal 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
 pode ser 

escrito como:  

           𝑉𝑐𝑎𝑝
𝑃𝑃(𝐻) =  

𝐴𝜎𝑃𝑃

𝑧0+𝑧𝑜𝑥+𝐻
(

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝜀𝐺𝑂

𝜀0𝜀𝑜𝑥𝑧0+𝜀0𝜀𝐺𝑂𝑧𝑜𝑥+𝜀0𝜀𝑜𝑥𝐻
)                                     (2.14) 

onde A é a área de cada placa, a qual assumimos como um parâmetro de ajuste junto 

com a constante de proporcionalidade (𝜎𝑃𝑃). 

 

Tabela 2.1: Os parâmetros do melhor ajuste do modelo esférico e modelo de placas paralelas. Aqui nós definimos 

como parâmetro geométrico g=A𝝈𝑷𝑷 para o modelo de placas paralelas e g=𝟐𝝅𝑹𝝈𝑺𝑷 para o modelo esférico. 

Modelo Analítico  𝑧0(𝑛𝑚) 𝑧𝑜𝑥(𝑛𝑚) 𝜀𝑜𝑥(𝜀0) 𝜀𝐺𝑂(𝜀0) g(V/nm²) 

Modelo Esférico 12nm 4nm 3.9 3.0 125 

Modelo de Placas Paralelas  2nm 4nm 3.9 3.0 329 

Para determinar o modelo mais apropriado para obter a constante dielétrica do 

óxido de grafeno, a dependência do sinal do 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
 com a altura do OG (fig. 2.3(c)), foi 

fitada para ambas as expressões (2.12 e 2.14) e obtemos os melhores valores de fit que 

são mostrados na tabela 2.1. A constante dielétrica para o óxido de grafeno nos dois 

modelos é 𝜀𝐺𝑂 ≅ 3,0 𝜀0 ± 0,2 que é próximo do valor experimentalmente determinado 

para o óxido de grafite (≅ 4.3) [46]. Para confirmar a vantagem do modelo esférico 

sobre o modelo de placas paralelas, nós mostramos na fig. 2.5(e) que a eq. (2.12) pode 
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ser usada para calcular o sinal 
 𝜕𝐶(𝑧)

𝜕𝑧
 (topo, em vermelho) partindo da medida AFM 

(abaixo, em azul) com boa concordância com a medida experimental (topo, em preto) e 

que a concordância é muito melhor do que usando o modelo de placas paralelas (topo, 

em verde). Para o modelo esfera-plano, nós assumimos 𝑧0 = 12𝑛𝑚, 𝑧𝑜𝑥 = 4𝑛𝑚 

e 𝜀𝑜𝑥 =  3.9 𝜀0, enquanto para o modelo de placas nós assumimos 𝑧0~0.1 𝑅 = 2𝑛𝑚, 

para obedecer à condição 𝑅 ≫ 𝑧0 que é necessária para validar a eq. (2.12). Além disso, 

devemos observar que um fit razoavelmente bom pôde ser obtido assumindo-se que a 

constante dieléctrica do óxido de grafeno é independente do número de camadas, o que 

confirma a nossa suposição, pelo menos dentro dos erros experimentais envolvidos. A 

precisão experimental nesta técnica é um tanto limitada pela falta de informações exatas 

sobre os parâmetros experimentais, tais como o raio da ponta, o valor preciso da 

distância ponta-amostra (𝑧0) e da constante de proporcionalidade (σ). No entanto, os 

nossas experimentos mostram uma prova de conceito que pode, em princípio, ser 

reproduzido de forma mais precisa, quer por ter um melhor controle destes parâmetros, 

ou pela utilização de técnicas de calibração. O desenvolvimento de um protocolo de 

calibração para a determinação quantitativa confiável da constante dieléctrica de 

materiais 2-D deve ser objecto de trabalho futuro. 

 

2.4 Conclusão 

 

Em conclusão, demonstramos que KPFM pode ser usado para determinar a 

influência da umidade para o potencial de superfície de óxido de grafeno, bem como 

que o aumento do potencial de superfície do óxido de grafeno com a umidade local. Nós 

desenvolvemos um modelo simples para descrever o sinal dC/dz em tais sistemas e 

demonstraram que as medidas de dC/dz podem ser utilizadas para se obter a constante 

dielétrica de materiais 2D. Determinamos a constante dielétrica de óxido de grafeno por 

ser 𝜀𝐺𝑂 ≅ 3,0 𝜀0 ± 0,2 o qual é quase independente do número de camadas e 

aproximadamente a mesma que a do óxido de grafite. Afirmamos que esta técnica pode 

ser amplamente utilizada para investigar propriedades elétricas e dielétricas dos 

nanomateriais. Os resultados deste Capítulo foram submetidos à Lagmuir, na forma de 

artigo e está em fase de revisão, com respostas favoráveis dos revisores.  
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CAPÍTULO 3: MICROSCOPIA DE POTENCIAL DE 

SUPERFÍCIE EM FILMES FINOS 

 

 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos utilizando a microscopia de 

Potencial de Superfície (KPFM – Kelvin Probe Force Microscopy) para caracterização 

de filmes finos transparentes baseados em Óxido de Grafeno (GO) e acetato de celulose 

(CA). Este trabalho foi desenvolvido em uma colaboração com a aluna de doutorado 

Ana Carolina M. de Morais do laboratório de Química do Estado Sólido da 

Universidade Estadual de Campinas, que preparou os filmes e aplicou outras técnicas de 

caracterização no estudo destes filmes.  

 

 

Figura 3.1: (A) Fotografia do CA e CAGO 0,10; 0,25; 0,50, 0.25, e  0.50%, de cima para baixo, respectivamente. (B) 

espectro UV–vis dos filmes CA e CAGO. (C) Mudanças de Transmissão para comprimentos de onda de luz 

específicos (visível, UVA, UVB, UVC). 

 

Devido a sua característica de filtrar a radiação ultravioleta (UV), apresentando 

uma blindagem de 57% da radiação ultravioleta tipo C (UVC), 44% da radiação 

ultravioleta tipo B (UVB), 36% da radiação ultravioleta tipo A (UVA), como podemos 
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ver no espectro UV-VIS na figura (3.1 (B) e (G)), estes filmes se apresentam com um 

grande potencial de aplicação como revestimento transparente de blindagem UV de 

materiais biológicos, farmacêuticos e alimentícios, com a vantagem de serem 

biodegradáveis.  

3.1 Metodologia 

 

3.1.1 Procedimento de preparação da amostra 

Para facilitar a descrição dos procedimentos e da análise dos resultados, o filme a 

base somente de acetato de celulose será chamado de CA e o filme com óxido de 

grafeno disperso a 0,5% em massa na matriz polimérica do acetato de celulose será 

chamado de CAGO 0,5%. 

Os filmes CA e CAGO 0,5% foram presos, por uma fita adesiva dupla face de 

carbono condutora, à um disco magnético (típico para medidas de AFM), 

separadamente.  

3.1.2 Procedimento de obtenção das medidas 

Todas as medidas de microscopia de varredura por sonda foram feitas no 

laboratório de microscopia avançada (LMA) do departamento de Física da Universidade 

Federal do Ceará. Um Microscópio de Força Atômica Multimodo (Digital Instruments, 

Santa Barbara, CA, USA) equipado com um controlador Nanoscope III da VEECO foi 

utilizado na obtenção das imagens AFM e KPFM. A figura 3.2 mostra tal equipamento.  
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Figura 3.2: Imagens do Equipamento, (a) O filme preso ao disco magnetico sobre o scanner, (b) O sistema Cabeça – 

tip holder – sonda, sobre a estrutura de (a) e em (c) O microscópio completo. 

 

As medidas de KPFM foram obtidas em ambiente, utilizando uma sonda metálica, 

com cobertura de Platinum/Iridium, com valores nominais de constante de mola k = 2,8 

N/m e frequência nominal f0 = 75 kHz. As medidas são realizadas em dois passos. No 

primeiro passo é feito uma varredura da topografia da amostra (AFM) e no segundo a 

sonda é levantada de uma altura ”h” (lift) e se obtém a varredura KPFM (VCPD). 

 

3.2 Reusltados 

 

A fim de uma investigação detalhada da morfologia da superfície dos filmes CA e 

CAGO 0,5%, imagens de altura e de fase foram obtidas a partir da microscopia de força 

atômica AFM. A fig. 3.3 (A) mostra as imagens de topografia dos filmes CA (esquerda) 

e CAGO 0,50% (à direita) (escala de 5μm×5 μm). As imagens mostram que a superfície 

da película de CA é altamente homogênea e lisa, com rugosidade superficial (Ra = 8,7). 

No entanto, observa-se certa aspereza na superfície da película CAGO 0,50%  
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(Ra = 55,7). A análise AFM indica que a presença de 0,50% em peso GO na matriz 

polimérica conduziu a um filme com uma rugosidade na superfície, em comparação 

com o filme CA puro. Esta rugosidade pode ser devido à presença de folhas dobradas de 

GO na matriz polimérica. Contudo, o resultado da incorporação de OG é o surgimento 

de uma certa aspereza da superfície dos filmes compósitos CAGO, reduzindo 

consideravelmente a sua homogeneidade e suavidade características. 

 

Figura 3.3: Imagens de AFM do filmes CA (esquerda) e CAGO 0,50% (à direita) (A) topografia, (B) contraste de 

fase, e (C) potencial de superfície. 
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A imagem de fase é uma técnica muito utilizada para estudar o contraste de fase 

(contraste material) em polímeros e compósitos. A fig. 3.3 (B) mostra a imagem fase do 

CA (esquerda) e CAGO 0,50% filmes (direita). Na imagem correspondente ao CA o 

contraste é homogêneo. A imagem de fase do filme CAGO 0,50% identificou mais 

claramente a rugosidade  da superfície, em comparação com a sua imagem altura 

correspondente (fig. 3.3 (A) à direita). Por isso, a homogeneidade da superfície é 

mantida depois da incorporação de GO na matriz CA, e não há regiões específicas onde 

as folhas GO estão presentes de forma distinguível. 

As medidas de KPFM foram utilizadas para obter os mapas do potencial 

eletrostático dos filmes CA e CAGO 0,50%. A Fig. 3.3 (C) mostra o mapa de potencial 

eletrostático para o CA (à esquerda) e sua seção transversal (logo abaixo). Observa-se 

que o potencial eletrostático mostrou-se praticamente constante por toda a superfície do 

filme CA. Este comportamento pode ser associado com a ausência de carga superficial e 

a natureza não condutora do filme CA. No entanto, um elevado contraste estava 

observado para filme CAGO 0,5% (Fig. 3.3 (C) à direita). A correspondente curva do 

potencial eletrostático da superfície (logo abaixo) mostra que, para algumas regiões, o 

potencial electrostático é praticamente nulo, em consonância com o observado para o 

filme CA puro. No entanto, houve algumas regiões que apresentaram potencial 

eletrostático de cerca de 1V. Esses domínios com potencial eletrostático mais elevado, 

medindo entre 30 a 200 nm, pode ser relacionados com a presença de folhas OG 

disperso ao longo de toda a película polimérica. Estes resultados implicam que a carga 

líquida está concentrada nas áreas onde estão localizadas as folhas OG. Vale ressaltar 

que o valor potencial parece ser independente do tamanho da folha OG, indicando que a 

densidade de cargas em diferentes clusters de folhas de OG é muito similar. A falta de 

correlação espacial entre o contraste das imagens de fase (Fig. 3.3 (B)) e as imagens de 

KPFM (Fig. 3.3 (C)) indica que as folhas de GO são homogeneamente incorporadas na 

matriz de CA, e não acumuladas na superfície.  

Os resultados de KFPM estão de acordo com a análise de microscopia eletrônica 

de transmissão, realizadas pelo grupo do laboratório de Química do Estado Sólido da 

Universidade Estadual de Campinas, confirmando que é OG de fato dispersa através da 

matriz CA e que a carga líquida está principalmente concentrada nas folhas de OG. 
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3.3 Conclusão 

As medidas de altura e fase (AFM) e as medidas KFM mostram que as folhas de 

óxido de grafeno se dispersão na matriz polimérica do acetato de celulose de maneira 

homogênea, de tal forma que geram uma suave rugosidade na superfície e a carga 

líquida fica concentrada nas folhas de óxido de grafeno. Os resultados deste capítulo 

foram publicados, na forma de artigo, na Carbohydrate Polymers e pode ser obtido em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.01.034. 
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CAPÍTULO 4: DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE 

CARGAS EM ÓXIDO DE GRAFENO DE UMA CAMADA 

POR MICROSCOPIA DE FORÇA ELETROSTÁTICA  

 

4.1 Metodologia 

4.1.1 Procedimento de preparação da amostra 

A amostra do óxido de grafeno 10% oxidado foi obtida junto Cheap Tubes Inc. 

dispersada em água deionizada por ultrassom de banho durante 45 minutos e gotejada 

sobre um substrato de Grafite altamente orientado piroliticamente (HOPG - Highly 

Ordered Pyrolytic Graphite). 

 

Figura 4.1: (a) Imagem da amostra de OG comercial adquirida junto cheaptubes.com e (b) Imagem da amostra 

após 45 de dispersão em ultrassom de banho. 

 

4.1.2 Procedimento de obtenção das medidas 

Todas as medidas de microscopia de varredura por sonda foram feitas no 

laboratório de microscopia avançada (LMA) do departamento de Física da Universidade 

Federal do Ceará. As medidas de EFM foram realizadas no modo de contato 

intermitente (tapping) com o sistema Asylum MFP-3D. As medidas foram obtidas no 

ar, utilizando pontas de AFM recobertas com Platinum / Iridium, com valores nominais 
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de constante de mola k = 2,8 N/m e frequência nominal f0 = 75 kHz. O raio típico 

dessas pontas é de cerca de 20nm.  

 

Figura 4.2: Ponta de EFM utilizada para a realização das medidas 

 

As medidas são realizadas em dois passos. No primeiro passo é feito uma 

varredura da topografia da amostra (AFM) e no segundo a sonda é levantada de uma 

altura ”h” (lift) e se obtém a varredura EFM (∆f). A tensão de 1V foi aplicada na ponta 

durante o modo lift . As medidas de EFM foram obtidas de tal maneira que o lift inicial 

foi de 10nm e depois o lift foi sucessivamente aumentado para 20nm, 30nm, 40nm, 

50nm, 60nm e 70nm nesta sequência, para as medidas posteriores. A figura 2.3 mostra 

tal equipamento.  

 

Figura 4.3: Imagens do Equipamento, (a) Sistema scanner com tip holder e o microscópio ótico invertido, (b) O 

sistema cabeça – tip holder e em (c) O microscópio completo com o suporte anti-vibração. 
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4.2 Resultados 

 

A fig. 4.4 mostra as medidas de topografia (AFM) e EFM do OG sobre o 

substrato de HOPG obtidos em um lift de 40nm. A imagem de AFM mostra que a altura 

do óxido de grafeno de uma camada é de 0,8nm. O mapa EFM mostra o sinal da 

variação da frequência de oscilação quando a ponta está varrendo a amostra. 

 

Figura 4.4: Imagem (a) AFM e (b) EFM do óxido de grafeno. (c) medida de topografia AFM e (d) medida EFM da 

linha azul. 

 

O sinal elétrico do EFM pode ser escrito como: 

                      ∆𝑓 = −
𝑓0 

2𝑘
[(−

1

2

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2) 𝑉2 +
𝑞

4𝜋𝜖0
(

𝜕𝐶
𝜕𝑧⁄

𝑧2 −
2𝐶

𝑧3) 𝑉 +
𝑞²

2𝜋𝜖0𝑧3]                                (4.1) 

onde f0 e k são a frequência de livre oscilação e a constante elástica da ponta de AFM, 

respectivamente, C é a capacitância do sistema ponta – amostra – substrato,  q é a carga 

presente na superfície da amostra e V é a tensão na ponta.  A fig. 4.5 mostra uma 

sequência de imagens de EFM com um lift de 40nm variando a tensão na ponta de -3V 

até +3V. Nós podemos notar que quando a tensão na ponta é zero ainda existe, embora 

suave, um contraste no mapa EFM indicando a presença de carga sobre a superfície do 
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óxido de grafeno [34-36]. A ausência de inversão de contraste no mapa EFM com a 

inversão da polarização da tensão na ponta indica a ausência de cargas presas entre a 

amostra OG e o substrato HOPG [37 – 39]. Para investigar a natureza da carga sobre a 

superfície do OG, fizemos um ajuste dos resultados experimentais do deslocamento de 

frequência com a expressão teórica, como mostra a figura 4.5(c). De acordo com a 

equação (4.1), o deslocamento para direita do centro da parábola indica que a natureza 

da carga sobre a superfície do OG é negativa. 

 

 

Figura 4.5: (a) Sequência de imagens EFM com o lift de 40nm variando a tensão na ponta de -3V até +3V. (b) 

Sequência de imagens EFM com a tensão na ponta de +1V variando o lift de 10nm até 70nm. (c) Gráfico do 

resultado experimental do deslocamento da frequência variando a tensão na ponta de -3V até +3V, correspondente 

ao lift de 40nm. O melhor ajuste (linha vermelha) descrito pela equação 4.1. (d) Gráfico do resultado experimental 

do deslocamento da frequência variando o lift de 10nm até 70nm, correspondente a tensão na ponta de +1V. O 

melhor ajuste (linha vermelha) descrito pela equação 4.2. 
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Entretanto, por outro ponto de vista, considerando a densidade de cargas na superfície do 

OG, nós podemos escrever a expressão para a densidade superficial de cargas em função do 

deslocamento da frequência como [40]: 

                                               𝜎 = [
2𝑘𝜀0

𝜋𝑎
 
∆𝑓

𝑓0
 

1

𝑔(𝑧/𝑅)
]

1/2

                                                 (4.2) 

onde g(z/R) pode ser expressa como: 

                      g(z/R)  =  
4

(𝑅/𝑧) {1+(𝑧/𝑅)²}1/2  −  
1+2(𝑧/𝑅)²

(𝑅/𝑧) {1+(𝑧/𝑅)²}3/2 − 2                            (4.3) 

onde R é o raio do disco circular (disco de cargas na superfície do OG), z é o lift e a é o 

raio da ponta. Assim nós podemos expressar Δf como: 

                                                    ∆𝑓 = 𝑀. 𝑔(𝑧/𝑅)                                                      (4.4) 

onde M é: 

                                                  𝑀 = 𝜋𝜎²𝑎𝑓0/2𝑘𝜀0                                                     (4.5) 

Para determinar a densidade de cargas do óxido de grafeno de uma camada, nós 

adquirimos as medidas EFM variando o lift de 10nm até 70nm (figura 4.5(b)) mantendo 

uma tensão de 1V na ponta. Os resultados experimentais foram ajustados com a 

expressão teórica (eq.4.2). A fig. 4.5(d) mostra o gráfico com o resultado experimental 

para Δf variando z correspondente a tensão na ponta de 1V e o melhor ajuste descrito 

pela eq. 4.2, onde assumimos M e R como parâmetros de ajuste. O melhor ajuste foi 

obtido para R = 65nm e 𝑀 =  − 348 ± 14 𝑥 103. Nós usamos o valor de M para 

determinar a densidade de carga de 64.8 μC/cm². Nós usamos a = 20 nm,  

f0 = 68705,34 Hz, k = 2,8 N/m, e ε0 = 8,85 × 10
−12

 C/V. m.  
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4.3 Conclusão 

 

Em suma, nós usamos a microscopia de força eletrostática em ar combinando 

duas abordagens para análise do sinal elétrico para estudar a densidade de cargas na 

superfície do óxido de grafeno. Determinamos a natureza da carga sobre a superfície do 

óxido de grafeno, pela análise do deslocamento da frequência Δf como função da tensão 

V na ponta e determinamos a densidade de cargas superficial no óxido de grafeno de 

uma camada pela análise do deslocamento da frequência Δf como função do lift z. 

Nossos resultados indicam que o pedaço analisado de óxido de grafeno de uma camada 

tem uma densidade superficial de cargas negativas de 64,8μC/cm². Essa técnica pode 

ser utilizada para analisar a densidade superficial de cargas em diferentes "flakes" de 

óxido de grafeno e com isso determinar como essa densidade depende de propriedades 

como o número de camadas e a área do óxido de grafeno.  
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CONCLUSÃO 

Em conclusão, neste trabalho nós utilizamos a microscopia de varredura por sonda 

para estudar propriedades elétricas e dielétricas do óxido de grafeno. Demonstramos que 

podemos triar muitas informações a partir da análise do sinal elétrico em EFM e KFM. 

Tais técnicas nos permitiram determinar a densidade de carga superficial, natureza da 

carga, potencial de superfície e a constante dielétrica do óxido de grafeno. 

Em suma, utilizamos a microscopia de força eletrostática através de duas 

abordagens para determinar a natureza e a densidade de cargas superficial do óxido de 

grafeno. Através das medidas de KPFM determinamos a influência da umidade para o 

potencial de superfície de óxido de grafeno, bem como que o aumento do potencial de 

superfície do óxido de grafeno com a umidade local. Desenvolvemos um modelo 

simples para descrever o sinal dC/dz em medidas de segundo harmônico do sinal 

elétrico do EFM e demonstraram que as medidas de dC/dz podem ser utilizadas para se 

obter a constante dielétrica de nanomateriais 2-D. Determinamos a constante dielétrica 

de óxido de grafeno por ser 𝜀𝐺𝑂 ≅ 3,0 𝜀0 ± 0,2. 

No estudo de filmes finos transparentes compósitos com Óxido de grafeno e 

acetato de celulose as medidas de altura e fase (AFM) e as medidas KFM mostram 

suficientemente eficazes para mostrar que as folhas de óxido de grafeno se dispersam 

homogeneamente na matriz polimérica do acetato de celulose de tal maneira, que geram 

uma suave rugosidade na superfície e a carga líquida fica concentrada nas folhas de 

óxido de grafeno. Taís resultados trazem informações além do que outras técnicas de 

microscopia podem dar. Evidenciando que em sistemas de nanomateriais e materiais 

compósitos com nanomateriais, medidas de propriedades elétricas por microscopia de 

varredura por sonda são ferramentas muito úteis para caracterização. 



69 

 

REFERÊNCIAS  

 

[1] K.I. Bolotin, K.J. Sikes, Z. Jiang, M. Klima, G. Fudenberg, J. Hone, P. Kim, H.L. 

Stormer. Ultrahigh electron mobility in suspended graphene. Solid State 

Communications (2008) 146, 351 – 355. 

[2] S.V. Morozov, K. S. Novoselov, M. I. Katsnelson, F. Schedin, D. C. Elias, J. A. 

Jaszczak, and A. K. Geim. Giant Intrinsic Carrier Mobilities in Graphene and Its 

Bilayer. Physical Review Letters (2008) 100, 016602.  

[3] Balandin A, Ghosh S, Bao W, Calizo I, Teweldebrhan D, Miao F, Lau CN. Superior 

thermal conductivity of single-layer graphene. Nano Letters. (2008) 3, 902 – 907. 

[4] Li X, Zhu Y, Cai W, Borysiak M, Han B, Chen D, Piner RD, Colombo L, Ruoff RS. 

Transfer of large-area graphene films for high-performance transparent conductive 

electrodes. Nano Letters. (2009) 12, 4359 - 4363. 

[5] Weiwei Cai, Yanwu Zhu, Xuesong Li, Richard D. Piner, and Rodney S. Ruoff. 

Large area few-layer graphene/graphite films as transparent thin conducting electrodes. 

Applied Physics Letters (2009) 95, 123115. 

[6] Liam Collins, Jason I. Kilpatrick, Ivan V. Vlassiouk, Alexander Tselev, Stefan A. L. 

Weber, Stephen Jesse, Sergei V. Kalinin, and Brian J. Rodriguez. Dual harmonic Kelvin 

probe force microscopy at the graphene–liquid interface Applied Physics Letters (2014) 

104, 133103. 

[7] Dikin D.A, Stankovich S, Zimney E.J, Piner R.D, Dommett G.H, Evmenenko 

G, Nguyen ST, Ruoff RS. Preparation and characterization of graphene oxide paper. 

Nature. (2007)  26, 457 - 460. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Balandin%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghosh%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bao%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calizo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Teweldebrhan%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miao%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lau%20CN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18284217
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cai%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borysiak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Han%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piner%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Colombo%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruoff%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19845330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dikin%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stankovich%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zimney%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piner%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dommett%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evmenenko%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Evmenenko%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nguyen%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruoff%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17653188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17653188


70 

 

[8] Dayong Gui, Chunliang Liu, Fengying Chen, Jianhong Liu. Preparation of 

polyaniline/graphene oxide nanocomposite for the application of supercapacitor. 

Applied Surface Science (2014) 307, 172 – 177. 

[9] Lina Ma, Haijun Niu, Jiwei Cai, Ping Zhao, Cheng Wang, Xuduo Bai, Yongfu Lian, 

Wen Wang. Photoelectrochemical and electrochromic properties of polyimide/graphene 

oxide composites. Carbon (2014) 67, 488 – 499. 

[10] f. M. Pontes, e. J. H. Lee, e. R. Leite, e. Longo. High dielectric constant of SrTiO3 

thin films prepared by chemical process. Journal of Materials Science (2000) 35, 4783 – 

4787. 

[11] Z. Liu, T. P. Chen, Y. Liu, M. Yang, J. I. Wong, and Z. H. Cen. Static dielectric 

constant of Al nanocrystal/Al2O3 nanocomposite thin films determined by the 

capacitance-voltage reconstruction technique. Applied Physics Letters (2010) 96, 

173110. 

[12] S. Wageh, L. He, Ahmed A. Al-Ghamdi, Y. A. Al-Turki and S. C. Tjong. Nano 

Silver-anchored reduced graphene oxide sheets for enhanced dielectric performance of 

polymer nanocomposites. The Royal Society of Chemistry (2014) 4, 28426–28431. 

[13]  Binghao Wang, Limei Liu, Lizhen Huang, Lifeng Chi, Guozheng Liang, Li Yuan, 

Aijuan Gu. Fabrication and origin of high-k carbon nanotube / epoxy composites with 

low dielectric loss through layer-by-layer casting technique. Carbon (2015) 85, 28–37. 

[14] Norman L. Allinger, Michael P. Cava, Don C. De Jongh, Carl R. Johnson, Norman 

A. Lebel, Calvin L. Stevens. Organic Chemistry. New York: Worth Publisher (1976).  

[15] Barbosa, Luiz Cláudio De Almeida. Introdução à Química Orgânica. São Paulo: 

Prentice Hall, (2004).  



71 

 

[16] Kroto, H.W., Heath, J.R., O’brien, S.C., Curl, R.F., Smalley, R.E.,  

C60- buckyminsterfullerene. Nature (1985) 318, 162.  

[17] Dikin, D. a. et al. Preparation and characterization of graphene oxide paper. Nature 

(2007) v. 448, n. 7152, 457– 460. 

[18] Brodie, B. C. On the Atomic Weight of Graphite. Philosophical Transactions of the 

Royal Society of London (1859) 149, 249–259.  

 [19] Watcharotone, S. et al. Graphene-silica composite thin films as transparent 

conductors. Nano letters (2007) v. 7, n. 7, 1888 – 1892.  

[20] Stoller, M. D. et al. Graphene-based ultracapacitors. Nano letters (2008) v. 8, n. 10, 

3498 – 3502.  

[21] Jung, I. et al. Tunable electrical conductivity of individual graphene oxide sheets 

reduced at "low" temperatures. Nano letters (2008) v. 8, n. 12, 4283 – 4287.  

[22] Andre Mkhoyan, K. et al. Atomic and electronic structure of graphene-oxide. 

Nanoletters (2009) v. 9, n. 3, 1058 – 1063. 

[23] LERF, A. et al. Structure of Graphite Oxide Revisited. The Journal of Physical 

Chemistry B (1998) v. 102, n. 23, 4477 – 4482.  

[24] Staudenmaier, L. Verfahren zur Darstellung der Graphitsäure. Berichte 

Dereutschen Chemischen Gesellschaft, Wiley-vch Verlag (1898) v. 31, n. 2, 1481–

1487. 

[25] Hummers Jr, W.; Offeman, R. Preparation of graphitic oxide. Journal of the 

American Chemical Society, ACS Publications (1958) v. 80, n. 6, 1339.  

[26] G. Binnig, C. F. Quate, Ch. Gerber, Atomic Force Microscopy.  Phys. Rev. Lett. 

(1986) 56. 

[27] Higginbotham, A. L. et al. Graphite oxide flame-retardant polymer 

nanocomposites. ACS applied materials & interfaces, (2009) v. 1, n. 10, 2256 – 2261.  

[28] Sergei N. Magonov, Myung-Hwan Whangbo, Surface Analysis with STM and 

AFM. Wiley-VCH. (1996). 



72 

 

[29] V. L. Mironov. Fundamentals of Scanning Probe Microscopy. The Russian 

Academy of Sciences Institute for Physics of Microstructures.  (2004). 

[30] A. J. Bard and F. F. Fan. Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy. 2
nd

 ed., 

edited by D. A. Bonnell. Wiley-VCH. (2001). Disponível online em: 

<http://ipmras.ru/UserFiles/publications/mironov/Fundamentals_SPM.pdf>. 

[31] C. Julian Chen. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. Oxford 

University Press. (1993). 

[32] Wilhelm Melitz, Jian Shen, Andrew C. Kummel, Sangyeob Lee. Kelvin probe 

force microscopy and its application. Surface Science Reports (2011) 66. 

[33] M. Nonnenmacher, M. P. O’Boyle, and H. K. Wickramasinghe. Kelvin probe force 

microscopy. Applied Physics Letters (1991) 58, 2921. 

[34] Paul Girard. Electrostatic force microscopy: principles and some applications to 

semiconductors. Nanotechnology. (2001) 12, 485 – 490. 

[35] X.H. Qiu, G.C. Qi, Y.L. Yang, C. Wang. Electrostatic characteristics of 

nanostructures investigated using electric force microscopy. Journal of Solid State 

Chemistry (2008) 181, 1670– 1677. 

[36] Mauro Lucchesi, Giulia Privitera, Massimiliano Labardi, Daniele Prevosto, Simone 

Capaccioli et al. Electrostatic force microscopy and potentiometry of realistic 

nanostructured Systems. Journal of Applied Physics (2009) 105. 

[37] S. D. Tzeng and S. Gwo. Charge trapping properties at silicon nitride/silicon oxide 

interface studied by variable-temperature electrostatic force microscopy. Journal of 

Applied Physics (2006) 100, 023711  

http://ipmras.ru/UserFiles/publications/mironov/Fundamentals_SPM.pdf
http://www.columbia.edu/~jcc2161/documents/STM_2ed.pdf


73 

 

[38] G. H. Buh, H. J. Chung, and Y. Kuk. Real-time evolution of trapped charge in a 

SiO2 layer: An electrostatic force microscopy study. Applied Physics Letters. (2001) 79, 

13 - 24. 

[39] F. Marchi, R. Dianoux, H.J.H. Smilde, P. Mur, F. Comin, J. Chevrier. 

Characterization of trapped electric charge carriers behavior at nanometer scale by 

electrostatic force microscopy. Journal of Electrostatics (2008) 66, 538 – 547. 

[40] Ravi Gaikwad, Aharnish Hande, Siddhartha Das, Sushanta K. Mitra, and Thomas 

Thundat. Determination of Charge on Asphaltene Nanoaggregates in Air Using 

Electrostatic Force Microscopy. Langmuir (2015) 31, 679 − 684. 

[41] S. Magonov, Beilstein J. Nanotechnol. Single-pass Kelvin force microscopy and 

dC/dZ measurements in the intermittent contact: applications to polymer materials. 

Jornal of Nanotechnology (2011) 2, 15 - 17. 

[42] L.Q. Guo, X.M. Zhao, Y. Bai, L.J. Qiao. Water adsorption behavior on metal 

surfaces and its influence on surface potential studied by in situ SPM.  Applied Surface 

Science (2012) 258, 9087 – 9091. 

 [43] Ali Sadeghi, Alexis Baratoff, and Stefan Goedecker. Electrostatic interactions with 

dielectric samples in scanning probe microscopies. Physical Review B (2013) 88, 

035436. 

[44] S. Belaidi; P. Girad; and G. Leveque. Electrostatic forces acting on the tip in 

atomic force microscopy: Modelization and comparison with analytic expressions.  

Journal of Applied Physics (1997) 81, 1023. 

[45] E. Durand, Electrostatique, Tome II Problèmes généraux, Conducteurs. Masson & 

Cie, (1966), p. 207. 



74 

 

[46] Brian Standley, Anthony Mendez, Emma Schmidgall, and Marc Bockrath.  

Graphene − Graphite Oxide Field-Effect Transistors. Nano Lett. (2012) 12, 1165 −1169. 

[47] Usberco, J. , Salvador, E. Química - volume único. 5a edição. São Paulo: Saraiva 

(2002) 108. 

[48] Da Luz, Ana Maria. Grafeno. InfoEscola. Navegando e aprendendo. Disponível 

online em: <http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/grafeno/> acesso em 10 

de Jun. 2015.  

[49] Fábio de Lima Leite,  Ervino C. Zeimath,  Paulo Sergio de Paula Herrmann Jr. 

Análise de Minerais do Solo por Espectroscopia de Força Atômica. Comunicado 

técnico, 70. Embrapa (2005). 

http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/grafeno/



