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Introdução 

O seleneto de bismuto, Bi2Se3, já era um composto 
bem conhecido por sua propriedade termoelétrica, 
mas, recentemente, tem atraído grande atenção 
como um isolante topológico para aplicação em 
dispositivos spintrônicos

1
. Quando átomos de cobre 

são intercalados ao Bi2Se3, o material apresenta 
uma propriedade supercondutora topológica

2
. O 

Bi2Se3 tem sido obtido por diferentes métodos 
físicos e sobre diferentes substratos. Entretanto, 
existem poucos relatos sobre a sua obtenção por 
eletrodeposição e nenhum trabalho sobre deposição 
deste material sobre substratos de cobre (Cu) foi 
encontrado. Desta forma, este trabalho teve como 
objetivo eletrodepositar filmes finos de Bi2Se3 sobre 
Cu e caracterizá-los. 

Resultados e Discussão 

Foi estudado o comportamento voltamétrico dos 

íons Se(IV) e Bi(III) em meio de HClO4 0,1 M (pH 

1,5) sobre substrato de Cu, a fim de determinar os 

valores de potenciais de deposição. Estudando os 

elementos separadamente e, observou-se um 

processo catódico bem definido em torno de 

 - 0,23 V, atribuído à deposição massiva de Bi e em 

-0,07 V, referente à deposição de Se. No estudo de 

codeposição dos elementos foi observado um 

processo catódico bem alargado em torno de  

-0,12 V, atribuído à codeposição de Bi e Se. Todos 

os potenciais foram medidos em referencial ao 

eletrodo de Ag/AgCl/KCl(aq. sat.). Após esses estudos, 

os filmes foram crescidos por três métodos 

diferentes. Método 1: Deposição camada por 

camada a partir de solução separadas de Se(IV) e 

Bi(III), aplicando por 100 s os potenciais de redução 

das espécies, totalizando 5 camadas. Método 2: Por 

voltametria cíclica em solução contendo a mistura 

de Se(VI) e Bi(III), totalizando 300 ciclos. Método 3: 

A partir de uma solução contendo a mistura das 

espécies e aplicando o potencial de deposição 

durante 500 s. 

Por FEG-MEV foi possível constatar que os filmes 

obtidos eram homogêneos e uniformes, porém 

apresentavam morfologias bastante distintas (Fig.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Micrografias dos filmes obtidos pelos 
métodos a) 1, b) 2 e c) 3, aumento  120.000X 

  

Por EDX e por reflectância difusa foi possível 

determinar a composição atômica percentual 

aproximada e o band-gap dos filmes, cujos valores 

estão dados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Composição atômica percentual 
aproximada e band gap dos filmes obtidos. 

Método 1 2 3 

% atm. de Bi 27-28 1-2 1-2 

% atm. de Se 72-73 98-99 98-99 

bandgap (eV) 0,35 1,31 0,86 

 

Os resultados mostraram que os filmes obtidos pelo 

método 2 e 3 eram ricos em Se e, com isso, estes 

materiais apresentava um band gap próximo ao do 

Se puro. O filme obtido pelo método 1 apresentou 

band gap igual ao reportado na literatura para 

Bi2Se3, 0,35eV
3
, evidenciando a formação do filme 

desejado.  

Conclusões 

Por meio da eletrodeposição dos elementos Bi e Se 

em regime de camada sobre camada, foi possível 

obter um filme fino de Bi2Se3/Cu; um possível 

supercondutor topológico. 
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