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APRESENTAÇÃO

O Laboratório de Tratamento de Superfícies (LaTS) 
é um ambiente de pesquisa cientí�ca desenvolvi-
do com o objetivo de estudar propriedades de 
superfícies de materiais e de estruturas, nanoes-
truturas, materiais funcionais, e suas aplicações 
tecnológicas. Dentro desta linha geral se destacam 
os tratamentos de superfície visando a modi�ca-
ção de suas propriedades, seja através de modi�-
cações de topogra�a, seja de modi�cações de 
propriedades físicas e químicas envolvendo reco-
brimentos com �lmes �nos. O grupo vinculado ao 
LaTS se destaca nos tratamentos de superfície e 
preparação de �lmes �nos através de processos a 
plasma e eletroquímicos, em aplicações como 
células solares, materiais semicondutores, termo-
elétricos, superfícies antincrustação biológica, 
superfícies fotocatalíticas, materiais absorvedores 
de radiação eletromagnética.
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Propriedades de transporte de 
�lmes �nos e nanoestruturas
Materiais funcionais e nano-
estruturas.
Eletrodeposição de materiais.

Obtenção e caracterização 
de �lmes �nos metálicos e 
tratamento de superfícies 
por plasma.

Modelagem numérica de 
materiais e processos.
Caracterização de semicon-
dutores.
Investigação de proprieda-
des óticas e eletrônicas de 
semicondutores.

PROJETOS DE PESQUISA

Tratamento de superfícies e preparação de �lmes 
�nos por processos a plasma e eletroquímicos.
Superfícies semicondutoras (Células solares de 
TiO2, Superfícies antincrustação biológica)
Materiais Absorvedores de Radiação Eletromagné-
tica (MARE)
Propriedades elétricas de superfícies e �lmes �nos.

LINHAS DE PESQUISA

Bancada para medidas de resistividade e resistência 
elétrica de superfícies e �lmes �nos em função da 
temperatura; Bancada para tratamento de superfícies 
por plasma (em desenvolvimento); Equipamentos de 
apoio: Unidade Source Meter; Medidor multicanal de 
tensão, corrente e temperatura; Capela de exaustão 
de gases; Bombas de vácuo; Fontes de corrente e 
tensão.
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