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Introdução 
O sulfeto de gálio (GaS) tem atraído atenção da 
comunidade científica por ser promissor em 
diferentes aplicações, como em dispositivos 
fotovoltaicos, óptico-eletrônicos e óptica não 
linear1. A espectroscopia Raman tem sido uma 
ferramenta essencial no estudo dos sistemas 2D, 
sendo amplamente utilizada na caracterização do 
número de camadas, densidade de defeitos, níveis 
de dopagem e propriedades ópticas e mecânicas, 
embora, limitados a escala microscópica imposta 
pelo limite de difração da luz2. Apresentamos aqui 
um estudo de Tip-enhanced Raman Spectroscopy 
(TERS) das propriedades ópticas de GaS com 
diferentes números de camadas (uma, três e cinco 
camadas). Os diferentes aumentos dos modos A1g 
são atribuídos a diferentes comprimentos de 
correlação espacial (Lc) de fônons, que por sua vez, 
foram estimados para GaS de cinco camadas. 

Resultados e Discussão 
Nossos resultados mostram que as diferenças nos 
valores de Lc são responsáveis por diferentes 
aumentos nas intensidades do sinal TERS dos 
modos Raman A1g, com A1

1g sempre intensificando 
mais que A2

1g, independentemente do número de 
camadas de GaS. Para cinco camadas, os 
resultados mostram valores de Lc iguais a 64 e 47 
nm para A1

1g e A2
1g (Figura 1), respectivamente, e 

os comprimentos de coerência se tornam mais 
curtos conforme o número de camadas é reduzido, 
indicando que o espalhamento dos fônons pela 
rugosidade da superfície desempenha um papel 
importante.   
 

 
 
Figura 1. Dependência da intensidade dos modos 
(a) A1

1g e (b) A2
1g com a distância ponta-amostra, 

normalizada pela intensidade de campo distante.3 

Conclusões 
Em resumo, realizamos um estudo TERS para 
medir o comprimento da correlação espacial de 
fônons em GaS. Valores distintos de Lc foram 
encontrados para os modos A1

1g (62 ± 2 nm) e A2
1g 

(50 ± 3 nm) e a diferença foi atribuída às diferenças 
na anarmonicidade dos fônons desses modos. 
Nossos resultados para o GaS de três e uma 
camada indicam que o Lc diminui com o a redução 
do número de camadas devido ao espalhamento 
dos fônons com a rugosidade da superfície. 

Agradecimentos 
Os autores agradecem ao CNPq, CAPES, 
FUNCAP e FAPEMIG pelo suporte financeiro. 
____________________ 
1M. Xu et al., Chem. Rev., 113, 2013, 3766−3798. 
2Hu P et al. Nano Lett. 2013, 13, 1649−1654. 
3R. S. Alencar et al. NanoLetters XXXX (2019) . 


