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RESUMO

O Óxido de Zinco dopado com Alumínio (AZO) possui importantes aplicações na
área óptico-eletrônica. Dentre as várias técnicas para a obtenção de filmes finos
o magnetron sputtering é bem adequada para obtenção de filmes uniformes e
densos. Filmes de ZnO dopado com alumínio foram depositados em substrato
de vidro por magnetron sputtering numa pressão de 1 x 10-1 mbar e sem pósrecozimento. Os efeitos da distância do substrato ao alvo e da corrente elétrica
foram investigados por DRX, MEV-FEG, EDS, AFM, UV-Vis infra-vermelho
próximo e medidas de sonda de quatro pontas. A cristalinidade dos filmes de
ZnO melhorou com a diminuição da distância de 11,7 cm para 5,0 cm e aumento
da corrente elétrica. O tamanho de grão e a rugosidade média quadrática
aumentaram com a corrente elétrica. À medida que a corrente aumenta de 0,1
para 0,3 A, o intervalo de banda óptica diminui de 3,92 para 3,38 eV. A menor
resistividade elétrica de 2,18 x 10-1 Ω.cm é obtida a 5,0cm de distância do alvo e
com a corrente elétrica de 0,3 A. Também foi avaliado a obtenção de filmes finos
de TiO2 com relação a corrente elétrica e posteriormente aplicou-se um filme de
TiO2 sobre o filme de AZO com resistividade elétrica menor e os resultados
apontaram que houve o recobrimento das partículas de óxido de zinco dopado
com alumínio pelo filme fino de TiO2.

Palavras-chaves: Magnetron sputtering, AZO, TiO2, Propriedades elétricas e
ópticas.

VIII

ABSTRACT

Aluminum-doped zinc oxide (AZO) has important applications in the opticalelectronic area. Among the various techniques for obtaining thin films, magnetron
sputtering is well suited for uniform and dense films. Aluminum-doped ZnO films
were deposited on glass substrate by magnetron sputtering at a pressure of
1 x 10-1 mbar and without post annealing. The effects of target substrate distance
and electric current were investigated by XDR, FE-SEM, EDS, AFM, near infrared
UV-Vis and four-prong probe measurements. The crystallinity of the ZnO films
was improved by decreasing the distance from 11.7 cm to 5.0 cm and increasing
the electric current. Grain size and mean square roughness increased with
electric current. As the current increases from 0.1 to 0.3 A, the optical band range
decreases from 3.92 to 3.38 eV. The lowest electrical resistivity of
2.18 x 10-1 Ω.cm is obtained 5.0 cm away from the target and with the electric
current of 0.3 A. It was also evaluated the obtaining of TiO2 thin films in relation
to the current and a TiO2 film was applied on the AZO film with lower electrical
resistivity and the results indicated that the coating of the aluminum-doped zinc
oxide particles by TiO2 thin film was applied.

Keywords: Magnetron sputtering, AZO, TiO2, Electrical and optical properties.
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1. INTRODUÇÃO
O óxido condutor transparente (TCO) é um semicondutor e um componente
importante em muitos eletrônicos transparente, tais como monitores de tela
plana, diodo emissores de luz, transistores transparentes de filmes finos, células
solares de filmes finos etc (Ohta et al., 2001; Levy et al., 2008; Park et al., 2009).
Os TCOs apresentam transparência óptica maior que 80 % na região do visível
e baixa resistência elétrica (em torno de 10-4 – 10-3 Ω.cm). Entre os vários filmes
finos de TCO estão o óxido de índio dopado com estanho (ITO) que foi viável
durante um longo tempo, porém, o custo de obtenção do ITO tornou-se elevado
pelo fato do índio ser raro levando o empenho de muitos pesquisadores no
desenvolvimento de um substituto para o ITO. Com isso, os filmes de Óxido de
Zinco (ZnO) dopados com impurezas têm sido um candidato alternativo ao ITO,
pelo fato de, ao contrário do ITO, o ZnO é um material não tóxico, barato,
abundante e é quimicamente estável. Além disso, possui uma energia de gap de
3,37 eV, baixa resistividade, alta transparência na faixa do visível e boas
características de captura de luz.
O ZnO é um semicondutor de tipo-n e q permite a sua dopagem com
elementos do grupo IIIA e do grupo VA. Na última década, filmes de ZnO
dopados com impurezas, tais como B, Al, Ga e In, foram estudados de forma
ativa como materiais prospectivos de TCO (Li et al., 2008; Peng et al., 2009; Wu
et al., 2010; Lee, Sunghwan et al., 2012; Wang et al., 2015). Os melhores
dopantes são aqueles que possuem raio atômico parecido ao do Zn 2+ (0,74 Å).
Entre eles estão os íons de Al3+ (0,54 Å) e Ga3+ (0,62 Å) (Ferreira, 2008). A
dopagem do ZnO ocorre pela substituição de átomos de Zn por um átomo de Al
em sua rede hexagonal ou pelo desmembramento para uma região não cristalina
no contorno de grão formando ligações entre Al-O. A maioria destes átomos são
capazes de substituir Zn2+ ao se ionizar em Al3+. Com isso, origina-se um elétron
livre na banda de condução de cada átomo de Al (Yu et al., 2005). Obtendo filme
fino de óxido de zinco dopado com alumínio (AZO).
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Os filmes de AZO podem ser preparados utilizando várias técnicas entre as
quais pode-se

citar pulverização catódica (do inglês sputtering) DC ou RF,

deposição por laser pulsado (PLD), deposição química a vapor (CVD), deposição
de camada atômica (ALD), técnicas de sol-gel etc. Relatou-se concentração de
transportadores variando de 1018 a 1020 cm-3 e resistividade na gama de 10-2 –
10-4 Ω.cm para filmes de AZO (Agura et al., 2003; Lee e Park, 2004; Tanaka et
al., 2004; Volintiru et al., 2007; Cornelius et al., 2009; Banerjee et al., 2010; Singh
et al., 2010). Dentre elas, a pulverização por magnetron é bem adequada para
depositar filmes finos de TCOs de forma uniforme e densos. Tal técnica utiliza
um alvo que deve possuir elementos químicos e geometria adequada para
favorecer a liberação de seus átomos, de forma homogênea, para serem
depositados no substrato.
Chen e colaboradores (2016) verificaram que o recozimento de filmes de
AZO depositados em substrato de vidro possibilitou uma diminuição da
resistividade elétrica de 3,31 x 10-3 Ω.cm para 1,70 x 10-3 Ω.cm e aumento da
transmitância óptica. Kumar e Rao (2015) depositaram filmes finos de AZO para
pulverização catódica e avaliaram a variação da resistividade elétrica em função
do tempo de pós-recozimento. Eles obtiveram a menor resistividade elétrica
1,74x 10-4 Ω.cm para o filme fino pós-recozido a 200 °C durante 30 min.
A presente Tese propõe a produção de filmes finos de AZO transparentes
e condutores por magnetron sputtering em alta pressão (1,0 x 10-1 mbar) e sem
a necessidade de pós-recozimento. Avaliou-se a influência de parâmetros de
distância do alvo ao substrato e acorrente elétrica sobre a cristalinidade do filme,
morfologia, transmitância e resistividade do filme. Além disso, verificou-se a
influência da corrente elétrica sobre a cristalinidade, morfologia e transmitância
de finos de TiO2 depositados também por magnetron sputtering. Finalizando com
a avaliação da aplicação da camada de TiO2 sobre o filme de AZO.
No capítulo 2 são apresentados os objetivos deste trabalho. Já no capítulo
3, é apresentado uma série de conceitos fundamentais sobre os semicondutores,
dopagem de óxido de zinco com alumínio, técnicas para obtenção de filmes finos
de AZO e finalmente relatado artigos sobre o tema deste trabalho e seus
respectivos

resultados

e

discussões.

No

capítulo

4,

está

descrito
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detalhadamente o aparato experimental utilizado nesse estudo, bem como suas
especificações, funcionamento e a metodologia adotada para obter os
resultados. No capítulo 5 são apresentados os resultados e discussões deste
trabalho. Por último, no capítulo 6 são mostradas as conclusões.
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2. OBJETIVOS
2.1.

Geral

Produzir e caracterizar filmes finos de AZO depositado por magnetron
sputtering sobre substrato de vidro em elevada pressão (0,1 mbar) e sem pósrecozimento. Além da deposição de uma camada de TiO2 sobre a camada de
AZO, visando a formação de multicamadas para aplicação fotovoltaicas.

2.2.

Específicos

- Obter filmes de AZO variando a posição em relação ao alvo e acorrente
elétrica da deposição;
- Caracterizar morfologicamente, opticamente e a resistividade dos filmes
finos de AZO;
- Caracterizar morfologicamente e opticamente os filmes finos de TiO2;
- Avaliar a deposição de uma camada de TiO2 sobre o filme de AZO.
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3. REVISÃO BIBLIOGRAFICA

3.1.

Semicondutor

O semicondutor consiste em uma classe de materiais com condutividade
elétrica intermediária àquelas dos materiais condutores e isolantes, como
mostrado esquematicamente na figura 1.
Figura 1: Representação esquemática das bandas de energia dos materiais a 0 K

Fonte: Muniz, 2011.

Os semicondutores diferem dos isolantes e dos condutores devido à
energia de sua banda proibida ou energia de gap Eg (do inglês band gap). Tal
energia permite que um elétron possa ser transferido da banda de valência para
a banda de condução e assim dá mobilidade eletrônica no material. Os
portadores de cargas podem ser gerados por três diferentes mecanismos:
excitação térmica, foto-excitação e dopagem. A excitação térmica é obtida em
semicondutores com estreita energia de gap (Eg < 0,5 eV), pois a energia térmica
média está em temperatura ambiente, é pequena para ocorrer. A foto-excitação
é necessária que a energia de um fóton seja igual ou superior a Eg do material
semicondutor para que um elétron da banda de valência migre para a banda de
condução. Já a dopagem ocorre com a introdução de elétrons na banda de
condução ou pela remoção de elétrons da banda de valência gerando buracos.
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Dessa forma, o semicondutor tem as propriedades eletrônicas e ópticas
fortemente afetadas por impurezas, que podem ser adicionadas em quantidades
controladas pela dopagem.
Os isolantes possuem energia de gap elevada (~5 eV) fazendo assim com
que a banda de condução esteja vazia à temperatura ambiente. Já no condutor,
a banda de condução está parcialmente preenchida com elétrons ou sobrepondo
a banda de valência e assim, a energia de gap é nula e a resistividade é muito
pequena (Soga, 2006).

3.2.

Óxido Condutor Transparente (TCO)

Atualmente as aplicações de filmes finos de óxidos transparentes
condutivos (do inglês Transparent Conducting Oxide), conhecidos como TCOs
na indústria de dispositivos optoeletrônicos vêm crescendo, apresentando uma
transparência óptica maior que 80% na região visível do espectro e baixa
resistividade elétrica (em torno de 10-4 – 10-3 Ωcm). De acordo com JIANG et al.,
2009, os filmes também devem propiciar boa estabilidade física, química e
reprodutividade.
Entre os TCOs mais estudados estão o óxido de índio dopado com estanho
(ITO), óxido de estanho dopado com flúor (FTO) e o óxido de zinco dopado com
alumínio (AZO- do inglês: aluminum-doped zinc oxide).
O óxido de índio dopado com estanho (In2O3:Sn), abreviado por ITO, é
muito empregado em dispositivos optoeletrônicos devido à sua elevada
condutividade, função trabalho e transparência na faixa espectral visível (Seki et
al., 2001). Porém, o índio é um elemento químico que apresenta algumas
desvantagens, entre elas poucos átomos na crosta terrestre (0,1 ppm). Dessa
forma, o índio possui um custo elevado. Além disso, a natureza tóxica do índio
pode ser perigoso para o ser humano e meio ambiente (Jiang et al., 2003).
Embora o ITO possua propriedades óptica-eletrônicas excelentes, tais
desvantagens levam a crescente procura de materiais que possam substituir o
índio.
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Um material que preenche as características do ITO e surge como
alternativa para substituí-lo é óxido de Zinco (ZnO) dopado. Ele possui alta
condutividade

elétrica

quando

dopado,

elevada

transparência

óptica,

compatibilidade com o vidro e substratos poliméricos, abundancia na natureza,
baixa toxidade e boa estabilidade química em processos por plasma (Morkoc e
Ozgur, 2009; Lee et al., 2010; Silva, 2012; Chaves, M., 2014).
O ZnO é considerado um semicondutor do tipo N e possui energia de bandgap de aproximadamente, 3,37 eV a temperatura ambiente. Com isso, absorve
radiação ultravioleta devido as transições eletrônicas entre as bandas em
comprimento de onda inferiores a 377 nm. Desse modo, leva a aplicações de
ZnO dopado em eletrodo transparente de dispositivo fotovoltaicos (Hiramatsu et
al., 1998; Yamaguchi et al., 2002) e em monitores de tela plana (Hartnagel et al.,
1995). Ele pode ser encontrado em três estruturas cistalinas: wurtzite (B4), zinc
blende (B3) e rocksalt (B1), como representado esquematicamente na figura 2.
A maioria dos semicondutores do composto do tipo II – IV cristaliza em estrutura
zinc-blend ou wurtzita hexagonal em que cada ânion é cercado por quatro
cátions nos vértices do tetraedro. Tal configuração tetraédrica é típica de ligação
covalente sp3, mas esses materiais também possuem um caráter iônico. Em
condições ambientais, a fase termodinamicamente estável é a wurtiza. Enquanto
a estrutura zinc blend pode ser estabilizada mediante crescimento em substratos
cúbicos e a estrutura rocksakt pode ser obtida somente a pressões e
temperaturas consideráveis.
Figura 2: Representação esquemática das estruturas cristalinas do óxido de zinco: a) rocksalt, b)
zinc blende e c) wurtzita.

Fonte: Morkoc e Ozgur, 2009.
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Na figura 3 é mostrado o ZnO, na fase wurtzita. Ela apresenta uma estrutura
hexagonal na qual, cada átomo de zinco encontra-se no centro de tetraedro,
distorcido, coordenado a quatro outros átomos de oxigênio na cela unitária. Tal
estrutura possui dois parâmetros de rede externos: o plano basal (a) que possui
valor de 0,32498 nm e plano uniaxial (c) com valor 0,521 nm (JCPS 36-1451). A
razão entre os parâmetros c/a é igual a 1,633 e este valor é próximo do valor
teórico de uma célula hexagonal (1,60). A célula unitária da wurtiza possui um
parâmetro interno (u) que descreve as posições do cátion e do ânion em relação
ao eixo z e pode ser expresso em função dos parâmetros externos a e c pela
equação (1):
1

𝑐2

𝑢 = 4 + (3.𝑎2 ).

(1)

A estrutura de ZnO é composta de muitos planos alternados contendo íons
de O2- e Zn2+ que se apresentam em coordenação tetraédrica distribuídos de
forma alternados pela estrutura ao longo do eixo c, como mostrado na figura 3.
A coordenação tetraédrica do ZnO resulta na ausência de centro de simetria na
estrutura permitindo ao óxido obter propriedades duais de piezoeletricidade e
piroeletricidade (Wang, 2004).
Figura 3: Estrutura wurtzita do ZnO.

Fonte: Adaptado de Fu et al., 2010.
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O óxido de zinco (ZnO) possui uma estrutura que facilita a incorporação de
impurezas, contaminantes e elementos dopantes ocasionando defeitos em seu
reticulo cristalino. Tais defeitos podem se formar pelo deslocamento de átomos
do composto para os interstícios da estrutura cristalina. Levando o ZnO a ser
considerado um semicondutor do tipo-n (Özgür et al., 2005). Além da migração
de átomos de zinco (Zn) para interstício, os defeitos intrínsecos na rede cristalina
podem ser causados pela perda de oxigênio originando vacância de oxigênio
(Vo). A figura 4, mostra os defeitos intersticiais e vacância que ocorrem na
estrutura cristalina do ZnO.
Figura 4: Representação esquemática de defeitos intersticiais e vacâncias na estrutura cristalina
do ZnO. Raios iônicos de cada elemento: oxigênio 1,40 Å, zinco 0,74 Å e alumínio 0,54 Å.

Fonte: Chaves, M., 2014.

Pelo fato do ZnO ser um semicondutor de tipo-n, existe a possibilidade da
dopagem com elementos do grupo IIIA e do grupo VA. Mas, os melhores
dopantes são aqueles que possuem raio atômico parecido ao do Zn2+ (0,74 Å).
Entre eles estão os íons de Al3+ (0,54 Å) e Ga3+ (0,62 Å) (Ferreira, 2008).
Para a dopagem do ZnO ocorre pela substituição dos átomos de Zn por um
átomo de Al em sua rede hexagonal ou pelo desmembramento para uma região
não cristalina no contorno de grão formando ligações entre Al-O. A maioria
destes átomos são capazes de substituir Zn2+ ao se ionizar em Al3+. Com isso,
origina-se um elétron livre na banda de condução de cada átomo de Al (Yu et al.,
2005). Outras impurezas são também estudadas para a dopagem de filmes de
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ZnO, tais como B, Al, Ga e In (Li et al., 2008; Peng et al., 2009; Wu et al., 2010;
Peng et al., 2011; Lee, Sunghwan et al., 2012; Wang et al., 2015).

3.3. Deposição de filmes finos de AZO

O filme fino consiste de um material com espessura que chegam até,
aproximadamente 1 µm que cresce sobre um substrato (vidro, silício,
monocristalino, safira, etc.). Para obtenção do filme fino de AZO emprega-se um
conjunto de técnicas de deposição que apresenta vantagens e desvantagens
uma em relação a outra a depender do material a ser depositado (metal, semimetal, óxidos, etc.) e o substrato de interesse (Bimberg et al., 1999).
Os filmes de AZO podem ser crescidos por pulverização catódica (do inglês
sputtering) DC ou RF, PLD, CVD, ALD, técnicas de sol-gel. Relatou-se
concentração de transportadores variando de 1018 a 1020 cm-3 e resistividade na
gama de 10-2 – 10-4 Ω.cm para filmes de AZO (Agura et al., 2003; Lee e Park,
2004; Tanaka et al., 2004; Volintiru et al., 2007; Cornelius et al., 2009; Banerjee
et al., 2010; Singh et al., 2010).
A tecnologia de pulverização por magnetron é bem adequada para depositar
filmes finos de TCOs de forma uniforme e densos. Esta técnica utiliza um alvo
que deve possuir elementos químicos e geometria adequada para favorecer a
liberação de seus átomos, de forma homogênea, para serem depositados no
substrato.
O fenômeno físico da pulverização catódica consiste na ejeção de material
de um alvo a partir de uma tensão elétrica, como mostrado esquematicamente
na figura 5. Ao aplicar uma diferença de potencial elétrico entre dois eletrodos
paralelos imersos em ambiente com gás inerte e a baixa pressão, os elétrons
livres do gás inerte são acelerados através do campo elétrico promovendo
colisões com átomos do próprio gás. Essas colisões promovem a ionização do
gás e uma descarga luminescente é obtida dentro da câmara. Íons positivos são
formados e acelerados pelo potencial elétrico atingindo à superfície do alvo. A
colisão entre os íons positivos e átomos do alvo originam a ejeção de material
do alvo em todas as direções através da transferência de momento linear. Dessa
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forma, parte das partículas ejetadas chegam ao substrato a qual se condensam
formando o filme (Rosa, 2013).
Figura 5: Representação do processo de sputtering em alvo de Zn.

Fonte: Traduzido de Szyszka, 2008.

Com o desenvolvimento da técnica, as modificações mais significativas
originaram-se da utilização de fontes de radiofrequência (RF) e a utilização de
campos

magnéticos

para

aumentar

a

ionização

no

processo

e

consequentemente o bombardeio do alvo. No primeiro caso, o catodo é
conectado a um fonte de corrente alternada em alta frequência, geralmente
13,56 MHz) e o alvo com polarização alternada (Chaves, M., 2014). Para o
segundo caso utiliza-se uma configuração denominada magnetron sputtering,
em que imãs permanentes ou eletroímãs são colocados estrategicamente no
cátodo para gerar um campo magnético para aumentar a eficiência de ionização.

3.3.1. Magnetron Sputtering

A

técnica

de

magnetron

sputtering

emprega

imãs

colocados

estrategicamente em relação ao cátodo para a obtenção de campos magnéticos
para confinar o plasma próximo à superfície do alvo, como mostrado na figura 6.
Os elétrons ejetados do alvo são acelerados por um campo elétrico
perpendicular ao alvo. A força magnética faz com que os elétrons adquiram uma
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componente paralela de velocidade ao plano xy (plano da folha) gerando um
movimento espirado do elétron e aumentando o seu livre caminho médio nas
proximidades da superfície do alvo. Aumentando a probabilidade de colisões
entre os elétrons e os átomos do gás gerando assim um aumento na eficiência
de ionização. Nessa colisão, os elétrons reduzem a velocidade, porém, antes de
atingirem a superfície do alvo, o campo elétrico acelera novamente e os elétrons
voltam a descrever a trajetória helicoidal, resultando em um bombardeio eficaz
e localizado em que permite que os elétrons fiquem confinados próximo ao
cátodo (Eleuterio Filho, 1991; Ohring, 2001; Chaves, M., 2014).
Figura 6: Representação esquemática de um magnetron sputtering.

Fonte: Ellmer, 2008.

Ao comparar a técnica de magnetron sputtering com o método convencional
aquele apresenta as seguintes vantagens (Eleuterio Filho, 1991; Silva, 2012;
Rosa, 2013; Chaves, M., 2014):

 Elevada taxa de deposição;
 Boa aderência do filme depositado sobre o substrato;
 Densidade do filme equivalente à densidade do alvo;
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 Elevada ionização, uma vez que no método convencional, muitos
elétrons são perdidos nos choques com o substrato, com a parede da
câmara, recombinações químicas e com o ânodo prejudicando a
ionização.

Magnetron Sputtering tem a possibilidade de crescer filmes finos com
estequiometria controlada entre metal e oxigênio utilizando alvos cerâmicos na
técnica, no qual são facilmente vendidos comercialmente. O alvo é obtido pela
mistura estequiométrica de dois óxidos: o de zinco e o de alumínio. Prensa-se
estes óxidos, em forma de pó, e são sinterizados a temperaturas acima de 1400
°C, pois em altas temperaturas, os óxidos sofrem difusão tendendo a formar uma
solução sólida. O alvo cerâmico obtido em temperatura elevada apresenta um
aspecto negativo, pois pode existir problemas de difusão no composto final,
resultando assim no surgimento da fase aluminato de zinco, que é uma fase
indesejável (Isherwood et al., 2014). Uma vez que a fase aluminato de zinco leva
a diminuição do desempenho elétrico e prejudica o crescimento do filme.
Pesquisas recentes vêm sendo desenvolvidas para retirar a fase segregada
de aluminato de zinco, entre elas busca-se obter pós dos óxidos de zinco e
alumínio, com granulometria nanoestruturada, que tem como função produzir
alvos com a utilização de baixas temperaturas de sinterização e com densidade
e concentração uniforme, minimizando os custos e a inibição de fases
secundárias (Melo, 2015). Neves et al., 2012 e Isherwood et al., 2014 afirmam
que alvo com tamanho de grão reduzido leva a melhores propriedades de filmes
com alto desempenho em aplicações de TCO.
Filmes de AZO crescidos por magnetron sputtering têm suas propriedades
estruturais, elétricas e ópticas alteradas em função dos parâmetros de
deposição, tais como temperatura, pressão, potência, alvo utilizado, etc.
(Bellingham et al., 1992; Lorenz, 2008). Czternastek (2004) sintetizou filmes de
AZO utilizando um alvo metálico Zn-Al (3% at) a uma temperatura de 470 K e
concluiu que a cristalinidade e a mobilidade elétrica aumentam com a pressão
na faixa de 2 a 14 Pa. Já Zhou e colaboradores (2012) sintetizaram filmes finos
de AZO utilizando alvo cerâmico de ZnO-Al2O3 (2% wt) a uma temperatura de
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553 K reportaram que a resistividade elétrica aumenta com a pressão na faixa
de 0,5 a 2 Pa. Mostrando assim a influência da pressão nas propriedades
elétricas. Além disso, a pressão do gás argônio influencia na cristalinidade,
rugosidade superficial e na energia de gap óptico (Igasaki e Kanma, 2001; Kim
e Kim, 2011).
Vários estudos relatam alvo com 2% em peso de Al na dopagem do ZnO
como sendo o que apresenta uma baixa resistividade (10-3 a 10-4 Ω.cm) para
produção de filmes de AZO sintetizados sobre substrato de vidro e silício
utilizando a técnica de RF magnetron sputtering (Das e Ray, 2002; Kwak et al.,
2004; Dao et al., 2009; Mosbah e Aida, 2012). O aumento excessivo do teor de
Al faz com que ocorra um acréscimo no valor de resistividade e a redução na
concentração de portadores de carga, isso devido ao aumento da desordem na
rede de ZnO. Além disso, a excessiva dopagem de Al leva a formação de clusters
não condutores de Al2O3 nos filmes, aprisionando os portadores de cargas em
armadilhas que são responsáveis por limitarem o fluxo de corrente no filmes
(Shorokhova et al., 2012).

3.3.2. Sputtering reativo

O sputtering reativo é o processo de retirada de átomos da superfície de um
alvo metálico utilizando um gás inerte, geralmente argônio, e também um gás
reativo, com elemento constituído para a formação do filme fino. Além de alvos
metálicos de interesse

podem-se utilizar também

ligas em diversas

concentrações que deseja depositar. Como também podem ser utilizados alvos
cerâmicos para compensar ou variar linearmente a estequiometria do filme. O
sputtering reativo com a utilização de alvos metálicos apresentam a vantagem
de obtenção de elevadas taxa de deposição, redução de custo e a possibilidade
da variação da estequiometria do filme fino. Por outro lado, a desvantagem é o
difícil controle do processo, devido ao monitoramento do plasma para a obtenção
de filmes estequiométricos e controlar a estabilidade da descarga elétrica (Safi,
2000).
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Nesta técnica, o filme fino cresce com elementos presentes tanto no alvo
quanto no fluxo de gás que é inserido no processo.
Para o caso dos filmes finos de AZO utiliza-se alvos de liga metálica de
alumínio e zinco associados com um fluxo gasoso de oxigênio, em que o
oxigênio tem a função de promover a oxidação dos metais do alvo e o conjunto
é direcionado para o substrato formando o filme fino de AZO.
Além disso, a falta de oxigênio durante o processo pode levar ao crescimento
de filmes de caráter metálico, com baixa transparência e alta refletância
resultando em um filme sem aplicação para TCO. Por outro lado, o excesso de
átomos de oxigênio, há uma tendência de obter-se filmes transparentes e de
baixa condutividade elétrica (Melo, 2015).

3.4. Produção e análise de filmes finos de AZO
Kumar e Rao (2015) depositaram filmes finos de óxido de zinco dopado com
alumínio pela técnica de pulverização catódica de magnetron CC em substratos
de vidro. A distância entre o alvo e o substrato foi 60 mm, a potência da
pulverização de Zn era ~ 105 W e a potência de pulverização catódica de Al foi
mantido a 40 W durante a deposição. Os filmes finos de AZO foram depositados
à temperatura ambiente e pós-recozidas a 200 °C, durante 15, 30, 60 e 90 min.
As espessuras foram medidas pelo perfilômetro de espessura Talysurf. A
espessura resultante dos filmes é cerca de ~ 300-350 nm. Para analisar as
propriedades estruturais dos filmes foram apresentados os espectros de
Difração de Raios-X na figura 7. Observa-se o pico referente (002) presente em
todos os filmes depositados a temperatura ambiente e pós-recozidos a 200 °C,
indicando orientação preferencial de crescimento dos filmes no eixo c. Os
parâmetros de rede do eixo c obtidos pelos padrões de DRX variam entre 0,5212
- 0,5234 nm. Dessa forma, os autores explicaram o aumento no parâmetro de
rede devido à incorporação de íons de Al na posição intersticial uma vez que o
raio de Al3+ (0,53 Å) é menor do que de Zn2+ (0,74 Å).
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Figura 7: DRX padrão de filmes finos de AZO depositados e diferente tempos de pós-recozimento.

Fonte: Traduzido de Kumar e Rao, 2015.

Avaliou-se também o tamanho de cristalito dos filmes de AZO para o pico
(002) empregando a fórmula de Scherrer (Cullity e Weymouth, 1957).
Observando-se que com o aumento dos tempos de pós-recozimento, a largura
do pico a meia altura (FWHM do inglês full width at half maximum) aumenta de
0,20o para 0,48o, o que corresponde a diminuição do tamanho do cristalito de
41,5 para 17,3 nm. Observou-se também que há uma mudança no de pico de
difração de (0 0 2) para ângulos de difração superiores de 34,36o a 34,40o
quando o tempo de pós-recozimento aumentou de 15 para 30 min, para mais
tempo de pós-recozimento o pico de difração desloca-se para ângulos inferiores
de 34,28° a 34,22° implicando relaxamento da deformação residual introduzida
nos filmes durante o processo de deposição.
A figura 8 mostra as imagens de MEV FEG dos filmes AZO pós-recozidos a
200 °C durante 15, 30, 60 e 90 min. Os autores observaram uma superfície
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nanocristalina para os filmes finos de AZO exibindo uma coalescência dos grãos.
O tamanho de grão obtido a partir de imagens MEV FEG de filmes de AZO é
encontrado na faixa de 20-26 nm. As composições relativas obtidas a partir dos
espectros de dispersão de energia (EDS) para filmes AZO pós-recozido de 15 a
90 minutos numa razão atômica de Zn/O/Al foram 43,07/54,06/2,87%,
48,28/51,81/2,96%, 46,28/49,82/3,03%, e 47,21/ 49,87/2,92%.
Figura 8: Resultados do FEG dos filmes finos de AZO pós-recozimento de (a) 15 min, (b) 30 min, (c)
60 min e (d) 90 min.

Fonte: Kumar e Rao, 2015.

A figura 9 mostra os resultados de Microscopia de Força Atômica (AFM) para
os diferentes tempos de pós-recozimento. Observa-se também que os limites de
grão eram menores e os grãos cresceram com o aumento do tempo pósrecozimento. A medida da rugosidade quadrática-média (rms) foi de 1,94, 2,34,
2,75 e 2,73 nm para as amostras pós-recozidas durante 15, 30, 60 e 90 min,
respectivamente. De acordo com os autores do estudo, os resultados da AFM
revelaram que a superfície das amostras se tornou mais lisa quando o tempo de
pós-recozimento foi aumentado até 90 min, o que é benéfico para a sua
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aplicação optoeletrônica em camadas condutoras transparentes ou eletrodos
transparentes.
Figura 9: Resultados de AFM do filme fino de pós-recozimento para (15 min. (b) 30 min. (c) 60 min e
(d) 90 min.

Fonte: Kumar e Rao, 2015.

A figura 10 mostra a variação da resistividade de filmes finos de AZO
depositados sobre substratos de vidro em diferentes tempos de pósrecozimento. O gráfico mostra uma diminuição da resistividade elétrica até o
valor mínimo de 1,74x10-4 Ω.cm obtido para o filme fino pós-recozido a 200°C
durante 30 min e o aumento da resistividade para tempos de recozimentos
maiores. Tal comportamento foi explicado pelos autores do estudo em termos de
segregação do teor de Al nos limites de grãos. Uma vez dentro do limite de grão,
tornaram-se eletricamente inativo, o que causa o aumento da resistividade. Os
valores de resistência da folha para os filmes pós-recozidas durante 15, 30, 60
e 90 min foram 25,3, 5, 6,6 e 9,1 Ω/sq, respectivamente.
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Figura 10: Resultados da variação da resistividade elétrica dos filmes finos em função do tempo de
pós-recozimento.

Fonte: Traduzido de Kumar e Rao, 2015.

A mobilidade para o filme AZO recozido durante 30 min atinge um valor
máximo de 50 cm2V-1s-1 e então a mobilidade cai rapidamente com o aumento
do tempo de pós-recozimento de 60 a 90 min devido ao aumento da dispersão
de impurezas ionizadas para um transportador de mais elevadas concentrações,
como mostrado na figura 11. Segundo os autores do estudo a diminuição na
mobilidade pode ser devido à ocupação intersticial de Al na rede de ZnO, o que
pode levar a uma distorção da estrutura cristalina. Para eles, a presença de Al
nos sítios intersticiais e os limites de grãos na forma de óxido, além de diminuir
o tamanho do grão, podem atuar como centros de dispersão e resultar em uma
diminuição na mobilidade observada.
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Figura 11: Resultados de variação da mobilidade de filmes finos de AZO para diferentes tempos de
pós-recozimento.

Fonte: Traduzido de Kumar e Rao, 2015.

Todos os filmes finos de AZO pós-recozidos a 200°C apresentaram uma
transmitância óptica média maior que 85% na faixa visível e um valor máximo de
92% para o filme fino de AZO depositado pós-recozido em 30 min, como mostra
a figura 12.
Figura 12: Espectros de transmitância óptica dos filmes finos de AZO preparadas com diferentes
tempos de pós-recozimento.

Fonte: Traduzido de Kumar e Rao, 2015.
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Os valores do coeficiente de absorção para os filmes finos de AZO variam
na faixa de 3 x 105 - 5 x 105 cm-1. Para maiores valores de energia de fótons, a
dependência energética da absorção (α > 104 cm-1) sugere a ocorrência de
transições diretas de elétrons. Os autores determinaram o intervalo de banda
óptica a partir do gráfico (h)2 versus (h) pelo método Tauc (Tauc et al., 1966).
A figura 13 mostra o gráfico (h)2 versus (h). Os valores do intervalo de banda
óptica para os filmes finos de AZO pós-recozido a 200 oC para 15, 30, 60 e 90
min foram 3,49, 3,51, 3,56 e 3,60 eV, respectivamente. De acordo com os
autores desse estudo, o aumento do gap de banda óptica com o tempo de pósrecozimento deve-se principalmente ao efeito Burstein-Moss, que aumento do
nível de Fermi na banda de condução de semicondutores devido ao aumento de
portadores.

Figura 13: Resultados da variação de (αh)2 em função de h para os filmes finos em diferentes
tempos de pós-recozimento.

Fonte: Traduzido de Kumar e Rao, 2015.

A concentração de portadores (N) dos filmes finos de AZO foi determinada
pela equação (2) (Urbach, 1953) conforme relatado nas literaturas (Vijayan et al.,
2008; Mamat et al., 2009). A concentração de portadores se elevou com o
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aumento do tempo de pós-recozimento de 15 a 90 min e os valores variaram na
faixa de 7 x 1020 - 1,38 x 1021 cm-3.

∆𝐸𝑔 =

ℎ2

3

3𝑁 2
(8𝑚∗ ) ( 𝜋 )

(2)

onde ֹΔEg a variação de energia gap, h é a constante de Plank e m* é a massa
efetiva de elétrons na banda de condução.
Os valores dos coeficientes de extinção para filmes finos de AZO pósrecozidos de 15 a 90 min estão na faixa de 0,015-0,043. Os valores de índice de
refração (nf) de filmes finos de AZO diminuíram com o aumento do comprimento
de onda e diminuem com a elevação do tempo pós-recozimento, como
mostrados na figura 14.
Figura 14: Resultados da variação do índice de refração em função do comprimento de onda para
filmes finos depositados em diferentes tempos de pós-recozimento.

Fonte: Kumar e Rao, 2015.

Em outro estudo G. Berasategui e colaboradores (2015) obtiveram filmes
condutores e com alta transparência de AZO por magnetron sputtering pulsado
DC. As camadas AZO (1000 nm de espessura) foram depositadas em lâminas
de microscópio (Menzel-Gläser) e em wafers de silício utilizando um
equipamento industrial de magnetron sputtering DC. Utilizaram um alvo de
cerâmica AZO (ZnO:Al2O3, 98: 2% em peso) com um evaporador de magnetron
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não equilibrado. Os substratos foram colocados em suporte planetário de rotação
dupla (8 rpm) a 120 mm do evaporador e utilizando aquecedores industriais a
temperatura chegou até uma temperatura de 350 °C. A densidade de potência
utilizada foi de 2,9 W/cm2, o que corresponde a 2000 W aplicado à fonte, variouse a pressão de deposição de argônio em 2, 3, 5 e 7 × 10-3 mbar. Realizou-se a
análise estrutural das camadas por difratômetro de raios-X com radiação de linha
Cu Kα, microscopia de força atômica e microscopia eletrônica de varredura. Para
analisar a composição química das amostras, realizou-se a Espectroscopia de
Retroespalhamento de Rutherford (RBS), para análise da rugosidade e da
microestrutura das camadas.
Para todas as pressões estudadas observou-se um forte pico de ZnO (002)
juntamente com um pico fraco de ZnO (004) típico da estrutura policristalina de
wurtzite hexagonal orientada com o eixo c perpendicular ao substrato, como
mostrado na figura 15. Nenhuma mudança significativa na orientação dos filmes
foi observada nas pressões estudadas. Além disso, não foram detectadas nos
filmes outra fase, como Al, Al2O3. Para a pressão de 2 × 10-3 mbar, os autores
observaram um ligeiro deslocamento para ângulos de difração inferiores
(34,32°), o que poderia indicar um aumento no estresse residual dessa camada
(Tseng et al., 2011). A maior intensidade foi observada a uma pressão de
deposição de 3 × 10-3 mbar e a menor intensidade de pico foi observada a uma
pressão de deposição de 5 × 10-3 mbar para ambos os picos. Os autores
explicaram que está intensidade está relacionada ao crescimento preferencial ao
longo do eixo c, e correlaciona-se com as medidas do tamanho do grão. O filme
crescido a uma pressão de trabalho de 3 × 10-3mbar apresenta o maior tamanho
de grão (34,9 nm) associado aos valores mais baixos de FWHM o que indica a
orientação mais forte do eixo c. Quando a pressão aumenta de 3 × 10 -3 mbar
para 7 × 10-3 mbar, o tamanho do grão diminui até 27,7 nm.
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Figura 15: Resultados do (a) DRX padrão dos filmes de AZO e (b) a magnitude do pico (004) para
diferentes pressões de trabalho.

Fonte: Traduzido de G-Berasategui et al., 2015.

O maior tamanho de grão coincidiu com o máximo da taxa de deposição de
17 nm/min para as camadas crescidas a 3 × 10-3 mbar. A taxa de deposição
aumenta quando a pressão muda de 2 × 10-3 mbar para 3 × 10-3 mbar e apenas
diminui a pressão aumenta de 3 para 7 × 10-3mbar, a taxa de crescimento
diminui, indicando que a quantidade de partículas pulverizadas que chegam aos
substratos se reduz. A energia destas partículas também diminui devido aos
efeitos de blindagem das partículas de gás (Ar) entre o alvo e o substrato
(diminuição do livre caminho médio) (Kappertz et al., 2005). Este crescimento
lento diminui a rugosidade da superfície do filme observada a partir dos estudos
AFM, como mostra a figura 16.
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Figura 16: Resultados da evolução de FWHM do pico (002) para as quatro pressões de trabalho.

Fonte: Traduzido de G-Berasategui et al., 2015

A baixa pressão, 2 × 10-3mbar, o caminho livre médio das partículas
pulverizadas é elevado e as partículas colidem com o substrato com grandes
energias. Se a energia é muito alta, poderia induzir um re-sputtering das
partículas (Kappertz et al., 2005). Sendo assim iria reduzir a taxa de crescimento
dos filmes e degradar a cristalinidade do filme como mostrado na figura 17, em
que a baixa taxa de deposição correlaciona-se com um pequeno tamanho de
grão.
Devido à redução do livre caminho médio com a diminuição da energia das
múltiplas colisões de espécies pulverizadas, observou-se que a rugosidade das
camadas diminui com o aumento da pressão. Além disso, é possível ver que a
morfologia das camadas é alterada com a pressão. Para uma pressão de
processo menor do que 7 × 10-3 mbar, os grãos em forma de V são
uniformemente empilhados e totalmente compactos, de modo que não há limites
de grão claramente visíveis (figuras 17a, b e c). Para a maior pressão, 7 × 10 3mbar,

os grãos começam a crescer frouxamente e são claramente observados

(Fig. 16d).
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Figura 17: Resultados de AFM e MEV dos filmes de AZO em função da pressão.

Fonte: Traduzido de G-Berasategui et al., 2015

A tabela 1 mostra que a composição da amostra é muito próxima da
estequiométrica (teor de oxigênio ~ 50%). O teor de Al diminui com a pressão,
como já foi relatado por outros autores (Kappertz et al., 2005), e pode ser devido
à alteração da direção, energia, momento e mobilidade da espécie pulverizada
como resultado da diminuição da média livre.
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Tabela 1: Resultados da composição das amostras em diferentes pressões estudadas.

Fonte: Traduzido de G-Berasategui et al., 2015.

A figura 18 mostra que a diminuição na resistividade é observada com o
aumento da pressão de trabalho na faixa de 2 × 10-3mbar a 3 × 10-3mbar. Um
valor mínimo claro de 6,8 × 10-4 Ω.cm é observado para a pressão de processo
de 3 × 10-3mbar e depois se eleva com o aumento da pressão. A concentração
do transportador apresenta o comportamento oposto com um valor máximo de
4,76 x 1020 cm-3 para 3 x 10-3 mbar e diminui ainda mais com o aumento da
pressão. Os transportadores livres nos filmes AZO são principalmente fornecidos
por vacâncias de oxigênio, intersticiais de zinco e agentes de dopagem de Al. O
aumento da pressão do processo diminui a energia cinética dos átomos
dopantes. Isto reduz a difusão superficial e diminui a quantidade de dopantes
ativos e subsequentemente a concentração da portadora (Hsu et al., 2013). Além
disso, a redução da concentração do transportador com a pressão poderia ser
explicada em termos de segregação do teor de Al nos limites dos grãos.
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Figura 18: Resultados da análise da resistividade, mobilidade hall e concentração de portadores
para as pressões estudadas.

Fonte: Traduzido de G-Berasategui et al., 2015.

Analisa-se também que o tamanho do grão diminui e os limites de grão se
eleva com o aumento da pressão do processo para valores superiores a
3 × 10-3 mbar. Assim, o Al se segrega nos limites dos grãos, tornando-o
eletricamente inativo, causando essa redução na concentração do portador e,
portanto, o aumento da resistividade (Lupan et al., 2009).
Observa-se um comportamento semelhante à concentração de portadores
para a mobilidade Hall, embora o seu valor máximo de 35,1 cm 2V/s seja obtido
para a pressão de trabalho de 5 × 10-3 mbar. A diminuição da resistividade é mais
dominada pela concentração de portadores do que pela mobilidade de Hall.
Mostra também que o mínimo em resistividade ocorre com uma taxa de
deposição máxima de 17 nm/min. Nesse sentido, tem sido comprovado que a
deficiência de oxigênio aumenta com o aumento da taxa, contribuindo assim para
o aumento observado da concentração de portadores devido à criação de vazios
de oxigênio e, portanto, à diminuição da resistividade (Jeong e Boo, 2004).
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A figura 19 mostra que todos os filmes mostram valores de transmitância
na gama visível superior a 85%, incluindo o substrato de vidro O gap de banda
de filmes AZO é maior que o de filmes ZnO (3,37 eV). De acordo com os autores
esse aumento está relacionado ao deslocamento de Burstein-Moss; A borda de
absorção desloca-se para uma energia mais alta com um aumento da densidade
da portadora (Burstein, 1954).

Figura 19: Resultados de transmitância e energia de band gap para filmes de AZO nas pressões
estudadas.

Fonte: Traduzido de G-Berasategui et al., 2015.

Para investigar a resposta eletroquímica dos filmes na presença de meios
de cloreto corrosivo, os autores realizaram um estudo de corrosão eletroquímica
em substratos de wafer revestidos de silício. Uma vez que condições
atmosféricas, as células solares podem ser expostas a concentrações de
cloretos e alta umidade, especialmente nos locais mais próximos da costa ou em
áreas industriais. Os revestimentos crescidos a pressões mais baixas (2 e 3 ×
10-3 mbar) foram estáveis desde o início da imersão sugerindo uma estabilização
mais rápida destas superfícies. As amostras cultivadas a pressões mais baixas
exibem potenciais mais elevados. De acordo com os autores do estudo a
presença de maiores quantidades de alumínio (Tabela 1) na estrutura do filme
pode levar a maiores potenciais de circuito aberto.
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Outro estudo sobre filmes finos de AZO foi o realizado por Chen e Ma (2016)
ao depositarem filmes de AZO a partir de um alvo de Zn de elevada pureza
(99,9999%, 60 mm de diâmetro) utilizando um magnetron sputtering reativo por
rádio frequência RF. O filme cresceu numa pressão de 2 Pa, com fluxo de gás
Ar a 18 cm3/min e gás O2 a 10 cm3/min. Os parâmetros utilizados durante o
crescimento da camada tampão foram os seguintes: temperatura do substrato
de 300 ° C, potência RF de 60 W e pressão de 1 Pa. O filme AZO sem camada
tampão foi depositado sob como condições similares para efeitos de
comparação. Posteriormente, quatro filmes AZO idênticos com camada tampão
de ZnO e filmes finos AZO depositados sobre substrato não tamponado foram
subsequentemente recozidos em vácuo ou oxigênio a uma temperatura de 400
°C e 500 °C durante 1 h, respectivamente. Os autores investigaram a
microestrutura dos filmes finos de AZO por DRX, a morfologia da superfície
através de observações de MEV.
Os resultados de MEV demonstram que os filmes de AZO podem ser
crescidos com sucessos em substrato de Si com camada tampão de ZnO, como
mostra a figura 20. Percebe-se que os filmes finos AZO são compostos de
inúmeros grãos de ZnO e a superfície dos filmes finos AZO é áspera. O filme fino
de AZO crescido em substrato de Si com camada tampão de ZnO apresenta
uma característica de crescimento granular mais clara e um tamanho de grão
maior do que na amostra sem camada tampão (figura 20 b).
Figura 20: Resultados de MEV dos filmes finos de AZO depositados em (a) substrato de Si e (b)
substrato tampão de ZnO.

Fonte: Traduzido de Chen e Ma, 2016.
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Na figura 21a) é possível observar o padrão EDS típico de um filme fino de
para a concentração de dopagem de Al é de cerca de 2,36 at%. Já a figura 21(b)
apresenta os padrões de DRX dos dois filmes finos AZO. Os resultados indicam
que os filmes AZO depositados na camada tampão têm uma melhor orientação
preferencial ao longo do eixo c. Comparando com o filme AZO crescidos em
substrato não tamponado, o pico de difração (002) do filme AZO crescido sobre
o substrato tamponado estreito, indicando que o tamanho do cristalito se torna
maior. Além disso, 2θ para pico de filme AZO (002) crescido em substrato
tamponado tem um desvio ligeiramente à direita. Esse resultado também foi
observado por (Ri et al., 2011) e é atribuído ao estresse compressivo. Os
tamanhos médios de grãos do filme fino de AZO crescido nos substratos não
tamponados e tamponados com ZnO são estimados em cerca de 13,4 nm e 18,4
nm, respectivamente. Os resultados sugerem que a qualidade cristalina do filme
AZO pode ser melhorada muito devido à introdução da camada tampão ZnO em
conformidade. A camada tampão de ZnO pode relaxar o esforço parcial induzido
por uma malha de rede cristalina grande e descompasso térmico entre o filme
fino de AZO e o substrato de Si. Além disso, o aumento no tamanho do cristalito
pode reduzir a dispersão dos limites de grãos e leva a uma diminuição da
rugosidade da superfície (Tseng et al., 2010). A baixa rugosidade da superfície
aumenta a transmitância do filme fino de AZO, resultando em menos dispersão
de luz. A cristalinidade do filme fino de AZO crescidos nos substratos
tamponados com ZnO foi melhor do que a da não-tamponada.
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Figura 21: a) Espectro de EDS dos filmes finos depositados em substrato tampão, (b) padrões de
DRX depositadas em filmes finos em substratos não-tampão ou tampão de ZnO.

Fonte: Traduzido de Chen e Ma, 2016.

A figura 22 mostra os DRX dos filmes finos de AZO recozidas em atmosferas
de vácuo e oxigênio a diferentes temperaturas de recozimento. A natureza
policristalina da amostra é confirmada e os filmes finos apresentaram uma
orientação preferencialmente de eixo c. Todos os picos de difração coincidem
bem com o perfil de dados padrão da fase de wurtzite hexagonal de ZnO (JCPDS
N ° 36-1451).
Figura 22: Resultados de DRX de filmes finos de AZO recozidos (a) 400 °C em oxigênio, (b) 500 °C
em oxigênio, (c) 400 °C em vácuo e a (d) 500 °C em vácuo.

Fonte: Traduzido de Chen e Ma, 2016.
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A figura 23 mostra os resultados de fotoluminescência (PL) dos filmes de
ZnO sobre substrato tamponado. Observam-se dois picos assimétricos
(395 nm e 468 nm) que foram divididos em quatro componentes Gaussianas:
uma emissão da borda da banda de ZnO (NBE) a 387 nm, um pico violeta
localizado em 424 nm, um pico azul localizado a 463 nm e um pico verde
localizado em 506 nm. A intensidade do pico de UV NBE aumenta com o
aumento da temperatura de recozimento tanto para recozida em oxigênio quer
por vácuo, tal como ilustrado na figura 23(b) e (d). Os autores recorrem a
explicação a (Zeng et al., 2010) que relaciona o aumento da emissão de UV com
a cristalinidade de partículas de ZnO.
Figura 23: Resultados de PL de filmes finos de AZO recozido (a) a 400 °C em oxigênio, (b) 500 °C
em oxigênio, (c) 400 °C em vácuo e (d) 500 °C em vácuo.

Fonte: Chen e Ma, 2016

A intensidade do pico violeta diminui com o aumento da temperatura de
recozimento para os filmes de AZO recozidos em oxigênio ou vácuo. Para filmes
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AZO recozidos em oxigênio, a intensidade do pico azul/verde diminui com o
aumento da temperatura de recozimento. As intensidades das duas emissões
visíveis de filmes AZO recozidos em vácuo aumentam com o aumento da
temperatura de recozimento. As emissões visíveis (emissão violeta/azul/verde)
são universalmente consideradas associadas aos defeitos intrínsecos ou
extrínsecos em ZnO, tais como vacâncias de oxigênio (VO), vacâncias de zinco
(VZn), átomos de oxigênio na posição de zinco em redes cristalinas (O Zn) e Zn
intersticiais (Zni) (Yun et al., 2011). Os autores do estudo relataram armadilhas
de interface existentes nas regiões de depleção dos limites de grão de ZnO-ZnO
e o nível da armadilha de interface encontrado foi de cerca de 0,33 eV abaixo do
bordo da banda de condução concluindo assim que o pico violeta é
provavelmente devido a defeitos na formação de armadilha de interface induzida
por radiação.
Os resultados mostram também que os filmes AZO apresentaram fortes
picos de luminescência azul/verde que foi atribuída pelos autores a vacância de
oxigênio (Yun et al., 2011). A emissão azul origina-se da transição de níveis
baixos de doador de vacância de oxigênio para banda de valência, já a
luminescência verde foi causada pela transição de profundos níveis de doadores
de vagas de oxigênio para banda de valência. Os autores do estudo também
relatam resultados semelhantes na literatura (Wang et al., 2003; Kang et al.,
2004). Durante o processo de recozimento em oxigênio, a emissão azul/verde
diminuiu para a compensação dos defeitos de vacância de oxigênio pelo
ambiente conter oxigênio que pode ser absorvido pelo filme para preencher as
vacâncias de oxigênio, o que torna a concentração de vacância de oxigênio
menor e os filmes se aproximarem mais das proporções estequiométricas.
Chen e colaboradores (2016) analisaram sistematicamente parâmetros de
fabricação de filmes de AZO para otimizar e identificar os fatores mais
importantes para a deposição dos filmes. Os parâmetros foram previstos
empregando a análise estatística de relação sinal/ruído (S/N) e analise de
variância (ANOVA). Em seguida, os resultados da análise estatística foram
verificados pela deposição do filme nas condições prevista. A Tabela 2 mostra
os ajustes de fator e nível para os parâmetros de deposição. Bem como os
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parâmetros utilizados na deposição de uma camada compacta de TiO 2 sobre o
filme de AZO.
Tabela 2: Parâmetros de deposição para filmes de AZO e camada compacta de TiO2.
Substrato
Pressão base
Distância do alvo ao substrato
Rotação do substrato no eixo vertical
Filmes de AZO
Alvo
Gás
Símbolo
Fator de controle
A
Potência RF (W)
B
Pressão de trabalho (Pa)
C
Temperatura do substrato (°C)
D
Tempo de deposição (min)
Filme fino de TiO2
Alvo
Gás
Potência RF
Temperatura do substrato
Taxa de fluxo O2/(Ar + O2)
Pressão de trabalho
Tempo de deposição

Vidro soda-lime, 20 x 20 x 1 mm3
6 x 10-4Pa
90 mm
10 rpm

AZO (Pureza 99,99%, ZnO:97 wt%. Al2O3: 3 wt%)
Ar (Pureza 99,99%)
Nível 1
Nível 2
110
120
1,3
2,0
50
100
30
60

Nível 3
130
2,6
150
90

TiO2 (Pureza 99,99%)
Ar e O2 (Pureza (99,9 %)
100 W
100 °C
10 %
1 Pa
70, 122, 175, 262 e 350 min

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

Aplicou-se um filme poroso de TiO2 sobre o vidro/AZO/TiO2 compacto
utilizando uma mistura de pós de TiO2 (P-25, tamanho de partícula <25 nm,
99,5%) com o componente sol-gel TiO2 estudado em (Sung, 2013). O sol-gel
TiO2 foi misturado com 0,3 g de Degussa P-25 comercialmente disponível. Os
géis foram pré-secos durante 15 minutos a 50 °C e depois sinterizados (taxa de
aquecimento 10 °C/min) num forno a 450 °C (tempo de espera 30 min) no ar
ambiente, para produzir o elétrodo de TiO2 poroso que era usado para fabricar o
Células Solares Sensibilizadas por Corante (DSSC). Os filmes de TiO2 porosas
foram imersas numa solução corante (solução de corante N719 0,4 mM,
Solaronix, Suiça, cis-bis (isotiocianato) bis (2,2'-bipiridil-4,4'-dicarboxilato)ruténio de Di-tetrabutilamónio) por 24 h à temperatura ambiente (Chen et al.,
2009; Meng et al., 2010). O contra-elétrodo de Pt (30 nm de espessura) foi então
pulverizado sobre substratos de AZO/vidro, utilizando gás Ar puro e uma
potência CC de 30 W. O elétrodo de trabalho TiO2 com o corante absorvido e o
contra elétrodo foram montados numa célula tipo sanduíche e selado usando um
selante de fusão a quente, como mostrado no diagrama esquemático da figura
24. A fim de evitar a recombinação de carga entre o eletrólito e o TCO, os autores
utilizaram camadas densas de passivação de TiO2.
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Figura 24: Representação esquemática da montagem da DSSC com camada pulverizada de
TiO2/AZO/vidro.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

Os resultados experimentais e as razões S/N encontrados pelos autores
para a resistividade elétrica (na faixa de 3,8 a 66,0 × 10-3 Ω.cm) e a transmitância
óptica na região visível (na faixa de 80,0 a 88,7%) para filmes AZO depositados
em vidro. Quando a contribuição de cada parâmetro foi calculada pela ANOVA,
os resultados mostraram que o tempo de deposição tem o efeito mais
significativo na resistividade elétrica, com uma relação de contribuição de
42,58%, seguido da temperatura do substrato, com 28,04%. A temperatura do
substrato teve o efeito mais significativo na transmitância óptica, representando
uma razão de contribuição de 80,73%. Os autores reportam que este resultado
concorda com os resultados do estudo de (Kim et al., 2014), na medida em que
é mostrado que a melhora na transmitância óptica de filmes TCO à medida que
a temperatura do substrato aumenta é devido ao crescimento do grão nos filmes.
A figura 25 mostra um corte do filme de AZO e se observa que os filmes
são muito compactos e homogêneos, aderindo perfeitamente ao substrato. As
colunas são perpendiculares ao substrato demonstrando um padrão de
crescimento com uma orientação marcada do eixo c.
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Figura 25: Resultados da imagem de MEV da seção transversal do filme de AZO.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

Os

resultados

experimentais

comprobatórios

para

as

múltiplas

características de desempenho para filmes AZO do método de Taguchi baseado
na teoria Gray, utilizado pelos autores, mostram que a resistividade elétrica de
filmes AZO é reduzida de 6,2 para 3,4 × 10-3 Ω.cm e a transmitância óptica de
alcance visível é ligeiramente melhorada, de 88,7 para 88,8%.
Na figura 26 é mostrado os padrões de difração DRX para os filmes AZO
depositados. Os parâmetros para a previsão da teoria cinza dão picos de
difração mais acentuados (002), com uma largura total mais estreita na metade
máxima.

54
Figura 26: Resultados de DRX para a deposição de filmes de AZO depositados usando (a)
parâmetros da matriz ortogonal (A2B1C2D3) e (b) a concepção da previsão da teoria da cinza
(A2B2C2D3).

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

A figura 27 mostra os espectros de DRX para os filmes AZO que foram
depositados usando o desenho de previsão da teoria cinza (A2B2C2D3) e
recozidos sob vácuo (6 × 10-4 Pa), a temperaturas de 300 e 500 °C durante um
período de 25 min. As intensidades de pico (002) dos filmes de AZO aumentam
e tornam-se mais nítidas quando a temperatura de recozimento é aumentada.
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Figura 27: Resultados dos espectros de DRX para filmes de AZO, depositados usando a teoria
cinza (A2B2C2D3), depositado e recozido sob vácuo a temperaturas de 300 ° C e 500 ° C durante 25
min.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

A figura 28 mostra os resultados das micrografias do MEV para os filmes
AZO depositados na Fig. 24, para (a) os parâmetros de matriz ortogonais e (b) o
desenho de predição de teoria de cinza, e para aqueles na Fig. 26, recozido a
(c) 300 °C e (d) 500 °C. Verifica-se que o tamanho de grão dos filmes AZO
aumenta à medida que a temperatura de recozimento aumenta.
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Figura 28: Resultados de MEV para os filmes AZO depositados usando (a) os parâmetros de matriz
ortogonais e (b) o design de previsão de teoria de cinza recozido a (c) 300 ° C e (d) 500 ° C.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

A Tabela 3 mostra a posição e FWHM do pico (0 0 2), o tamanho do grão, a
resistividade, a mobilidade Hall, as concentrações de portadores e a
transmitância óptica para os filmes finos AZO, em função do recozimento. O pico
de difração de AZO ocorre a 34,36 ° (como depositado) até um ângulo mais
elevado de 34,40 ° (recozido a 500 ° C). O tamanho do grão é calculado usando
a fórmula de Scherrer. Há uma diminuição no valor da largura total na metade
do máximo (FWHM é reduzido de 0,284 para 0,277), o que indica uma melhoria
na cristalinidade dos filmes e um maior tamanho de cristalito. O efeito do
recozimento mostrado na Tabela 3, verificou-se que a resistividade foi ainda
diminuída de 3,31 para 1,72 x 10-3 Ω.cm e transmitância aumenta ligeiramente
evidenciando que o tratamento de recozimento tem um efeito positivo na
resistividade do filme AZO.
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Tabela 3: A posição e FWHM do pico (0 0 2), o tamanho do grão, a resistividade, a mobilidade Hall, as
concentrações de portadores e a transmitância óptica para os filmes finos AZO, em função do recozimento.

Depositado
Recozimento
a 300 °C
Recozimento
a 500 °C

FWHM
(°)

Posição do
pico (002)
(2θ°)

0,284

34,36

Tamanho
de
cristalito
(nm)
27,96

0,279

34,38

28,46

0,277

34,40

28,67

Resistividade
(mΩ.cm)

Mobilidade
Hall
(cm2/V-s)

Concentração
de portadores
(x 1020 cm-3)

Transmitância
óptica (%)

3,31

5,52

3,41

88,8

2,56

8,80

3,67

89,0

1,72

9,61

3,78

89,2

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

A figura 29 mostra os espectros de DRX para uma camada de TiO2 compacta
conseguida usando deposição por pulverização catódica com uma potência de
RF de 100 W, uma temperatura de substrato de 100 ° C, uma taxa de fluxo de
O2/(Ar + O2) de 10% e uma pressão de trabalho de 1 Pa. Os picos (101), (103),
(112) e (200) são característicos da fase cristalina anatase.
Figura 29: Resultado do DRX da camada compactada de TiO2.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.
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As micrografias MEV para a camada compacta de TiO2 são mostradas na
figura 30 e revelam uma superfície uniforme e uma estrutura altamente
compacta, com pequenos grãos colunares nos filmes.
Figura 30: Resultados de MEV para a camada compactada de TiO2: (a) superfície e (b) seção
transversal.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

Uma maior transmitância óptica corresponde a um aumento na absorbância
da luz, o que resulta num aumento do número de elétrons excitados e,
consequentemente, numa maior corrente, como mostra a figura 31. Em termos
de transmitância óptica, a espessura da camada compacta de TiO 2 deve ser
inferior a 100 nm, o que concorda com o resultado experimental reportado pelos
autores na literatura (Jeong et al., 2011).
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Figura 31: Resultados da transmitância óptica para diferentes espessuras de camada compactada
de TiO2.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

A figura 32 mostra a confirmação dos resultados da camada de TiO2
compactada em AZO/vidro apresentando uma estrutura tipo esponja para a
camada numa vista em corte transversal. Tal estrutura conduz a um pré-requisito
para um DSSC altamente eficiente (Hočevar et al., 2013).
Figura 32: Resultados de MEV da camada porosa de TiO2numa camada compacta de
TiO2/AZO/vidro, produzido utilizando o método sol-gel.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.
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A tabela 4 mostra os parâmetros fotovoltaico das DSSC fabricadas em
vidro/AZO/camada de TiO2 compacta/camada porosa de TiO2, com várias
espessuras de camada de TiO2 compacto (40-200 nm). Os filmes AZO foram
recozidos a 500 ° C (menor resistividade, maior concentração de portadores e
mobilidade Hall) e os géis porosos de TiO2 foram sinterizados num forno a 450 °
C (tempo de retenção 30 min) em ar ambiente.
Tabela 4: Parâmetros do desempenho das DSSC fabricada usando várias camadas de TiO 2
compactado.
VOC

JSC

Fator de

Eficiência

(V)

(mA/cm2)

Preenchimento

 (%)

AZO/Camada porosa/Pt

0,63

8,72

0,67

3,68

AZO/Camada compactada 40 nm/Camada porosa/Pt

0,60

10,85

0,70

4,56

AZO/Camada compactada 70 nm/Camada porosa/Pt

0,64

12,23

0,65

5,08

0,67

13,22

0,65

5,75

0,62

13,30

0,68

5,60

0,61

10,80

0,71

4,68

AZO/Camada

compactada

100

nm/Camada

compactada

150

nm/Camada

compactada

200

nm/Camada

porosa/Pt
AZO/Camada
porosa/Pt
AZO/Camada
porosa/Pt

Nota: O AZO foi recozido a 500 ºC e a camada porosa de TiO2sinterizada a 450 ºC (Mantendo o tempo de 30 min)

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.

Os resultados experimentais das DSSCs são mostrados na figura 33
pelas curvas características de tensão de corrente fotográfica (J-V) para
irradiação solar AM 1,5 com uma densidade de 100 mW/cm2. Observa-se que
tanto JSC como VOC aumentam à medida que a camada compacta de TiO 2 se
torna mais espessa até cerca de 100 nm. No entanto, quando a espessura da
camada compacta é superior 70 nm, a camada compacta irá bloquear alguma
transmissão óptica. A camada compacta de TiO2 resulta no impedimento da fuga
de elétrons para o eletrólito e também bloqueia a transmitância óptica. Deste
modo, a espessura ótima para a camada compacta de TiO 2 é de cerca de 100
nm e a característica fotovoltaica para a DSSC é sensível a esta espessura da
camada compacta de TiO2 para produzir o maior valor de eficiência de conversão
de energia (5,75%) devido ao aumento da densidade de fotocorrente. Um
comportamento semelhante foi reportado pelos autores do estudo em (Kim et
al., 2012).

61

Figura 33: Resultados das curvas características de J-V para DSSC's fabricados usando diferentes
camadas de TiO2 compactadas sob iluminação solar AM 1,5 com densidade de 100 mW/cm 2.

Fonte: Traduzido de Chen et al., 2016.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

A figura 34 mostra as etapas e caracterização realizadas nesta tese com
os filmes produzidos.
Figura 34: Organograma das etapas seguidas neste trabalho.

Fonte: O autor.

4.1 Limpeza do Substrato
Neste trabalho os filmes finos de AZO foram depositados sobre a superfície
de lâminas de vidros (substrato) para microscopia da marca global glass com
dimensões de 25,4 x 76,2 mm com espessura de 1,0 - 1,2 mm. Para facilitar as
caracterizações, as lâminas foram recortadas em dimensões de 25,4 x 15 mm.
O procedimento de limpeza dos substratos, antes da deposição, consistiu
de banhos ultrassônico com água destilada, álcool isopropílico e acetona,
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receptivamente. Cada banho teve duração de 10 minutos e entre os banhos
efetuava-se uma secagem da lâmina com secador à temperatura ambiente e era
aquecido depois até completa evaporação.

4.2.

Sistema de Deposição de Multicamadas

A deposição dos filmes finos de AZO e TiO2 foram realizadas utilizando um
sistema de Pulverização Catódica (magnetron sputtering) do Laboratório de
Plasma (Labplasma) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte detalhado
em (Nascimento, 2011). O sistema é composto de uma câmara cilíndrica de
borossilicato com dimensões de 300 mm de diâmetro e 40 mm de altura,
representado na figura 35.
Figura 35: Representação esquemática do sistema de deposição por Magnetron Sputtering.

Fonte: Nascimento, 2011

Para a deposição de AZO utilizou-se um alvo cerâmico de AZO (ZnO/Al2O3,
98:2% em peso) com diâmetro de 50,8 mm e espessura de 6,35 mm obtido
comercialmente de ACI ALLOYS. Já para a deposição da camada de TiO2
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empregou-se um alvo metálico de titânio (Ti), mesmo diâmetro do alvo de AZO
e espessura de 1 mm.

4.3.

Sistema de vácuo e alimentação de gases

A câmara de processos é conectada pelo flange inferior ao sistema de
vácuo. Ele é composto de uma bomba mecânica de palhetas rotativas (Modelo
E2M8) com velocidade volumétrica de 6 m3/h em série com bomba difusora
(Modelo Difstak) com velocidade volumétrica de 60 m3/h, ambas da Edwards®.
Esse sistema permite alcançar uma pressão de 1,0 x 10 -3 Pa na câmara de
processo e é monitorada por um sensor pennig.
A alimentação de gás argônio e oxigênio (pureza 99,99% - White-Martins®),
utilizado nos experimentos, foram controlados por fluxímetro modelo MKS247,
que possibilita um fluxo de 0 a 100 cm3/min.

4.4.

Fonte de tensão elétrica

A fonte de tensão elétrica contínua empregada neste trabalho possui com
tensão de saída (máxima de 1250 V) obtida por um sistema de retificação de
tensão de entrada da rede elétrica (200 V) e corrente de saída máxima de 2 A.A
corrente de saída é limitada por um varivolt (Variac) ligado em série com o
sistema magnetron sputtering.

4.5.

Deposição de Filme Finos de AZO e TiO2

O processo de deposição inicia-se com a limpeza da amostra já citado no
item 4.1. Posteriormente, os substratos são inseridos na porta amostra do
sistema de deposição e se evacua o sistema a uma pressão de 4 x 10-4 mbar
(0,04 Pa) empregando o sistema a vácuo. Posteriormente, cobrindo os
substratos com o shutter efetua-se uma descarga de 5 min em fluxo de 20
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cm3/min de Ar e pressão de 8 x 10-4 mbar (0,08 Pa). Com a estabilidade do
plasma atingida os substratos são direcionados para posição abaixo do
magnetron sputtering e produzidos os filmes de AZO com os parâmetros da
tabela 5. O valor do fluxo citado foi escolhido, pois observou-se a estabilização
da descarga elétrica obtendo-se assim os filmes finos de AZO.
Tabela 5: Parâmetros de deposição de filmes finos de AZO.

Distância do

Corrente

Fluxo de Ar

Pressão

(cm3/min)

(mbar)

5,0

20

1,0 x 10-1

0,3

30

7,3

20

1,0 x 10-1

0,3

30

11,4

20

1,0 x 10-1

0,3

30

substrato ao alvo
(cm)

elétrica
(A)

Tempo de
deposição (min)

Fonte: O autor

Após definido o parâmetro de posição, variou-se a corrente elétrica em 0,1
A, 0,2 A e 0,3 A para avaliar seu efeito nas propriedades dos filmes de AZO.
Com o resfriamento do sistema, trocou-se o alvo de AZO pelo de Titânio
para a deposição de filmes finos de TiO2 em substrato de vidro. Os parâmetros
da deposição de TiO2 são mostrados na tabela 6. Variou-se a corrente elétrica
de deposição nas propriedades morfológicas e ópticas.
Tabela 6: Parâmetros de deposição de filmes finos de TiO2.

Distância do
substrato ao
alvo (cm)

Fluxo de Ar
3

(cm /min)

Fluxo de

Pressão de

Tempo de

O2

trabalho

deposição

(cm3/min)

(mbar)

(min)

Corrente
Elétrica (A)
0,2

5,0

8,0

3,0

8x 10-4

60

0,4
0,6

Fonte: O autor

Depositou-se também uma camada de TiO2 sobre o filme de fino de AZO
(5,0 cm, 0,3 A e 30 min). Para isso, a deposição do filme fino de TiO2 empregouse o fluxo de 8 cm3/min de argônio e 3 cm3/min de oxigênio a 5 cm do alvo de Ti
por 90 min. A pressão de deposição do filme de TiO2 foi de 8 x 10-4 mbar
(0,08 Pa).
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4.6.

Caracterização de Filmes finos

As caracterizações dos filmes de AZO foram realizadas por Difração de
Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura com Campo de Emissão
(MEV-FEG) com Espectroscopia de Raios X por Dispersão de Energia (EDS)
acoplado, Microscopia de Força Atômica (AFM) e Espectrômetro Óptico UVVisível. Já o filme de AZO com a camada de TiO2 foi caracterizado pelas técnicas
de DRX e MEV-FEG.
Para análise das fases cristalinas dos filmes finos foi utilizado o difratômetro
de Raios-X BRUKER (modelo D2 PHASER) que utiliza radiação Kα de cobre (λ
= 0,1541 nm) com varredura 2θ entre 20° e 70° e passo angular de 0,02° para
determinação da estrutura cristalina dos filmes finos de AZO que foram obtidos.
O tamanho médio do cristalito (τ) foi determinado pela fórmula de Scherrer
utilizando um pico padrão de difração de Raios-X:

𝜏=

𝑐.𝜆
𝛽.𝑐𝑜𝑠𝜃

(3)

sendo c corresponde a um fator de forma, λé o comprimento de onda dos RaiosX, β é o valor da largura a meia altura do pico de difração de raios-X (FWHM) e
θ é o ângulo de Bragg. Geralmente o fator de forma tem valor típico de c = 0,9.
A superfície dos filmes foi caracterizada usando Microscópio Eletrônico de
Varredura com Campo de Emissão ZEISS AURIGA 40 com espectros de Energia
Dispersiva de Raios-X (EDS) acoplado ao FEG para uma análise semi-qualitativa
da composição química. Para determinação das espessuras dos filmes finos
foram realizadas as imagens de sua seção transversal. A espessura média é
obtida para média aritmética das medidas realizadas no filme em pontos
diferentes do mesmo filme.
As análises de AFM utilizou-se o Shimadzu SPM 9700.
A transmitância óptica dos filmes foi realizada pelo espectrofotômetro
Genesys 10uv, da marca Thermo Fisher Scientific. O coeficiente de absorção do
filme fino AZO foi calculado de acordo com a Eq. (4):
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𝛼=

1
𝑇

𝑙𝑛( )
𝑑

(4)

em que T é a transmitância e d é a espessura do filme. A energia do intervalo de
banda óptica do filme pode ser estimada assumindo uma transição direta entre
bandas de valência e de condução. O coeficiente de absorção (α) em função da
energia do fóton pode ser expresso como uma equação de Tauc de acordo com
a Eq. (5) (Tauc et al., 1966):
(𝛼ℎ𝑣)𝑛 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔 )

(5)

Onde Eg é a energia do fóton, A é uma constante, por exemplo, é a energia do
intervalo de banda e n é um índice que caracteriza o processo de absorção óptica
direta ou indireta. O valor da largura de banda (Eg) do filme pode ser obtido
extrapolando a parte linear da parcela relativa (h)n versus h para
h = 0.
Para realizar as medidas de resistividade elétrica empregou-se o método
quatro pontas utilizando o sistema desenvolvido no LABPLASMA. A técnica
consiste em distribuir quatro pontas (sondas) uniformemente sobre o filme, com
distâncias iguais entre elas, linearmente em um suporte. Aplica-se uma tensão
contínua (DC) às pontas externas e mede-se a corrente elétrica (i) que circula
entre as pontas com um amperímetro em série com a fonte de tensão. Ao mesmo
tempo, mede-se a tensão (V) gerada entre as pontas internas com um voltímetro,
como representado no esquema da figura 36.
Figura 36: Diagrama esquemático do método de quatro pontas.

A resistividade ρ para superfícies semi-infinitas, onde as pontas de prova
sofrem variação de espaço entre elas, é determinada por:
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𝑉

𝜌=

2𝜋 𝑖

(6)

1 1
1
1
+
−
−
𝑠1 𝑠2 𝑠1 +𝑠2 𝑠2 +𝑠3

Para amostras analisadas com as pontas de provas estejam distribuídas
de forma iguais, têm-se que:

𝑉

𝜌 = 2𝜋𝑠 .

(7)

𝑖

Quando as amostras apresentam dimensões que não são semi-infinitas um
fator de correção F deve ser incluído a equação (8) para correção do efeito das
bordas da amostra:
𝑉

𝜌 = 2𝜋𝑠 𝐹 ,

(8)

𝑖

sendo o fator F para filmes de AZO depositados sobre substratos isolantes com
dimensões retangulares é dado por:
𝜋

𝐹=
𝜋𝑠
𝑥

( )+𝑙𝑛(1−𝑒

4𝜋𝑠
2𝜋𝑠
−
−
𝑥 )−𝑙𝑛(1−𝑒 𝑥 )+

6𝜋𝑠
2𝜋𝑠
−
−
𝐿
2𝜋( 𝑠 −2)𝑠 (1−𝑒 𝑥 )(1−𝑒 𝑥 )
−
𝑥
𝑒
2𝜋𝐿
1+𝑒 𝑥

[

{

(

(9)

)]}

em que x representa a largura do substrato e L o comprimento do substrato.
A resistência superficial Rs é dada por

𝑅𝑠 =

𝜌
𝑑

onde d é a espessura do filme depositado.

(10)
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As medidas de espectroscopia Raman dos filmes de TiO2 foram realizadas
com o equipamento da marca Bruker, modelo Senterra, equipado com câmera
CCD. Um laser de radiação com comprimento de onda 785 nm foi utilizado para
excitação das amostras que foram focalizadas utilizando um microscópio óptico
Olympus acoplado ao espectrômetro Raman, com aumento de 20X, potência
incidente 10 mW e resolução de 3 cm-1, sendo realizadas 10 varreduras com 10
segundos de duração.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1.

Caracterização de Filme de AZO

5.1.1. Influência da distância do alvo ao substrato

A figura 37 mostra o espectro de DRX (JCPDS 36-1451) para o alvo, e para
amostras depositadas nas posições com 5,0 cm, 7,3 cm e 11,7 cm de distância
do alvo. Considerando o alvo, como sendo uma pastilha sólida de ZnO:Al esperase que os filmes a serem depositados apresentem planos cristalográficos
semelhantes ao do Alvo. Para todas as posições é possível observar a presença
do pico de difração referente aos planos (002) de ZnO, demonstrando assim um
crescimento de filme com orientação ao longo do eixo c, na direção [001] e é
perpendicular à superfície do substrato (Zhang et al., 2002; Kuchiyama et al.,
2011; Tang et al., 2013). Tal característica de crescimento ao longo eixo-c está
associada com a menor energia livre previsto para o plano (002) (Fujimura et al.,
1993). Entretanto, com a diminuição da distância, subsequente aumento de
temperatura durante a deposição, uma vez que o substrato estará mais próximo
do magnetron sputtering, evidencia-se o surgimento de picos dos planos (100),
(101) e (110) indicando uma maior identificação com o material do alvo,
podendo-se afirmar que o filme depositado é ZnO:Al. Além disso, tais picos
indicam a formação de um ZnO tipo hexagonal com uma formação de estrutura
cristalina em outras direções cristalográficas de ZnO (Sundaram e Khan, 1997).
Houve um pequeno deslocamento de pico em virtude da incorporação de
Al na estrutura cristalina do Zn devido às tensões residuais internas, que levam
alteração no parâmetro de rede indicando que o Al substitui o Zn mostra os
padrões de DRX dos filmes de AZO depositados para diferentes distâncias do
alvo.
Os resultados de DRX mostram que a distância do substrato ao alvo
influencia as características estruturais dos filmes de AZO obtidos nas posições
de 5,0 cm, 7,3 cm e 11,7 cm.
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Figura 37: Espectro de DRX de filmes de AZO depositados sobre o substrato de vidro variando a
posição em 5,0 cm, 7,3 cm e 11,7 cm.
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Fonte: O autor

A figura 38 mostra as imagens da superfície dos filmes de AZO obtidas para
as posições de 11,7 cm, 7,3 cm e 5 cm obtidas por MEV-FEG. Os filmes são
homogêneos e aderiu perfeitamente ao substrato. Os grãos mostrados são
domínios formados pela agregação de cristalitos em nanoescala. Verifica-se que
o tamanho de grão dos filmes de AZO aumenta à medida que a distância ao
substrato diminui devido ao aumento da espessura do filme depositado. Tal
morfologia superficial obtida a 5,0 cm melhora a captura de luz.
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Figura 38: Imagens da superfície do filme de AZO para as distâncias de a) 11,7 cm, b) 7,3 cm e c)
5,0 cm do substrato.

a)

b)

c)
Fonte: O autor

A tabela 7 mostra a composição química dos filmes de AZO realizada por
EDS. Tais composições são muito próximas da estequiométrica (teor de oxigênio
~50 %) (G-Berasategui et al., 2015) e revelam a presença de Zn, O, e Al nos
filmes.
Tabela 7: Composição das amostras em diferentes posições estudadas.

Distância

Zn (at %)

O (at %)

Al (at %)

5 cm

51,27

46,58

2,15

7,3 cm

47,53

50,62

1,85

11,7 cm

31,66

49,16

2,46

Fonte: O autor

A figura 39 mostra o espectro de EDS obtido para o filme de AZO a 5 cm.
Figura 39: Espectro de EDS do filme de AZO depositado em substrato de vidro a 5,0 cm.
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A influência da posição sobre a transmitância (300 – 1100 nm) dos filmes é
mostrado na figura 40. O substrato de vidro e os filmes obtidos a 11,7 cm e 7,3
cm apresentaram valores de transmitância na faixa do visível superiores a 70 %,
já o filme de AZO depositado a distância de 5cm apresenta valores de
transmitância na faixa do visível inferior, quando comparado com o substrato de
vidro (~35%). Tal diminuição está relacionada a uma espessura maior, um
possível aquecimento, devido a cor mais amarelada do filme.
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Figura 40: Transmitância óptica dos filmes de AZO para três posições, 11,7 cm, 7,3 cm e 5,0 cm.
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Fonte: O autor

A figura 41 mostra a curva (αhυ)2versus energia do fóton para os filmes de
AZO para as diferentes posições. Os valores do intervalo de banda de energia
diminuíram de 3,72 eV para 3,38 eV quando a distância diminui de 11,7cm para
5,0 cm, conforme a Tabela 8. A energia de gap do ZnO é igual a 3,3 eV e o
aumento dos valores de Eg obtidos neste trabalho deve-se ao efeito BursteinMoss, que é o aumento do nível Fermi na banda de condução dos
semicondutores devido ao aumento de portadores realizado com a dopagem
com alumínio (Urbach, 1953; Tauc et al., 1966).
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Figura 41: Curva (αhυ)2versus energia do fóton para os filmes de AZO para a diferentes posições a)
5,0 cm, b) 7,3 cm e c) 11,7 cm.
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A Tabela 8 mostra os valores de taxa de deposição, resistividade elétrica e
energia de gap para cada filme de AZO para as diferentes posições. É possível
observar uma diminuição da resistividade elétrica e da energia de banda gap
para a posição de 5,0 cm de distância em relação ao alvo. Tal fato deve-se a
melhoria da cristalinidade do filme e a temperatura do substrato mais elevada
quando está mais a posição do alvo, na medida que os filmes de AZO
apresentaram tamanhos de grãos maiores reduz a dispersão do limite de grãos
e aumenta a vida útil dos portadores de carga, levando a diminuição da
resistividade, porque existe uma maior concentração de portadores conforme
resultado experimental de Lv e colaboradores (2006). Dessa forma, escolheu-se
a utilização da posição 5,0 cm para verificar o efeito da corrente elétrica nas
propriedades estruturais, óptica e elétrica nos filmes de AZO obtidos sem a
necessidade de recozimento.
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Tabela 8: Valores de taxa de deposição, resistividade elétrica e energia de gap para cada posição.

Taxa de

Resistividade

deposição

elétrica

5 cm

38,1nm/min

2,18 x 101 Ω.cm

3,38 eV

7,3 cm

29,5 nm/min

4,2 x 102 Ω.cm

3,47 eV

11,7 cm

15,4 nm/min

5,86 x 105 Ω.cm

3,72 eV

Distância

Banda de energia
do gap

Fonte: O autor

5.1.2. Influência da corrente elétrica
A figura 42 mostra os espectros de DRX para os filmes de AZO que foram
depositados usando diferentes correntes elétricas para a posição de 5,0 cm e
com o tempo de deposição igual a 30 min. Além da temperatura do substrato
que foi mensurada durante as deposições, é possível observar o aumento da
intensidade dos picos das fases (101) e (110) com o aumento da corrente elétrica
como também as intensidades do pico da fase (002) dos filmes de AZO
aumentaram também com o aumento da corrente elétrica.
Figura 42: Espectros de DRX para filmes de AZO depositados sobre substrato de filme variando a
corrente elétrica.
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O tamanho de cristalito dos filmes de AZO foi avaliado a partir do FWHM
do pico (002) do padrão de DRX utilizando a fórmula de Scherrer (Cullity e
Weymouth, 1957) e mostrado na figura 43 para a corrente elétrica de 0,1 A, 0,2
A e 0,3 A. Houve uma diminuição do tamanho do cristalito de 0,1 A para 0,2 A e
depois um aumento do tamanho do cristalito de 0,2 A para 0,3 A diminuindo
assim o FWHM. Isso demonstra que as estruturas cristalinas dos filmes de AZO
são melhoradas com o aumento da corrente elétrica devido ao aumento da
temperatura do substrato e o aumento da taxa de deposição.
Figura 43: Variação do FWHM e do tamanho do cristalito para as correntes elétrica empregada
neste trabalho.
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Fonte: O autor

A figura 44 mostra as imagens da superfície dos filmes de AZO obtidas para
a posição de 5 cm para 0,1 A, 0,2 A e 0,3 A obtidas por MEV-FEG. Os filmes
continuaram homogêneos e aderidos perfeitamente ao substrato. Verifica-se que
os valores do tamanho de grão dos filmes de AZO aumentam à medida que a
corrente elétrica aumenta. Para correntes elétricas maiores, consequentemente,
maior potência, a energia cinética com que as partículas de ZnO atingem ao
substrato é maior, resultando em diferenças morfológicas nos filmes. De acordo

Tamanho do cristalito (nm)

18
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com (Lee, Sanghun et al., 2012), valores elevados de potência favorecem a
formação de filmes de ZnO mais densos e compactos, que são características
favoráveis à propriedade ópticas e elétricas, e relatam este efeito para o aumento
intencional da temperatura do substrato.
Os resultados apontam que o aumento da corrente elétrica culminou no
aumento da temperatura do substrato e obtenção de filmes de AZO com
tamanhos de grãos maiores. Trabalhos mostram que diminuição da temperatura
conduz a redução do tamanho de grão, pela baixa energia de difusão, dificulta a
reorganização dos átomos e leva a formação de pequenos cristalitos (Singh et
al., 2010; Yue et al., 2011).
Comparando as imagens de MEV-FEG e os espectros de DRX dos filmes
de AZO é possível verificar que as melhores propriedades cristalográficas são
encontradas para grãos maiores. De acordo (Tseng et al., 2012) o aumento do
tamanho de grão geralmente leva à menor contribuição dos contornos de grão
para o espalhamento de portadores. Com isso, grãos maiores favorecem o
aumento da condutividade elétrica. É possível notar diversas estruturas esféricas
menores, indicando que os grãos são clusters formado por diversos cristalitos.
Tal fato foi reportado na literatura e é causado principalmente por altas energias
de superfície (Bouderbala et al., 2008; Hu et al., 2009), características dos filmes
depositados com altas espessuras e potências.
As imagens de MEV-FEG das superfícies dos filmes de AZO obtidos sem
recozimento neste trabalho para 0,1 A assemelham-se as imagens de MEV-FEG
dos filmes de AZO obtidos por Chen et al., 2016 após recozimento a 300°C e a
500°C. Comprovando assim que este trabalho obteve êxito na obtenção de
filmes de AZO sem recozimento e mantendo propriedades microscópicas
semelhantes aos filmes com propriedades melhoradas após recozimento.
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Figura 44: Imagens de MEV-FEG da superfície do filme de AZO para as correntes de a) 0,1 A, b) 0,2
A e 0,3 A por 30 min de tempo de deposição

a)

b)

c)
Fonte: O autor

A figura 45 mostra as camadas de filmes de AZO obtidas por imagem de
MEV-FEG das seções transversais ao substrato. As imagens indicam um
crescimento colunar típico de uma estrutura policristalina para o AZO.
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Figura 45: Imagens de MEV-FEG do crescimento do filme de AZO para a) 0,1 A, b) 0,2 A e c) 0,3 A.

a)

b)

c)
Fonte: O autor

A tabela 9 mostra a composição química dos filmes de AZO realizada por
EDS revelam a presença de Zn, O e Al. A quantidade de Al obtida neste trabalho
para os filmes de AZO diminui com o aumento da corrente e da temperatura do
substrato e pode estar relacionado às alterações da direção, da energia, do
momento e da mobilidade das espécies pulverizadas (G-Berasategui et al.,
2015). Os valores de alumínio nos filmes de AZO deste trabalho (2,15 e 3,11%
em peso) são inferiores a quantidade de Alumínio obtida por Berasategui et al.,
2015 (3,3 e 4,1% em peso) para filmes de AZO com composição muito próxima
da estequiométrica.
Tabela 9: Composição semi-qualitativa do EDS dos filmes de AZO para as correntes elétricas.

Corrente elétrica

Zn (at %)

O (at %)

Al (at %)

0,1 A

11,81

85,08

3,11

0,2 A

44,00

53,54

2,46

0,3 A

51,27

46,58

2,15

Fonte: O autor
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O AFM é uma técnica versátil para uma avaliação superficial no nível
submicrômetro. Alterações nas topografias superficiais dos filmes de AZO com
o aumento da corrente foi subsequentemente investigado utilizado AFM e as
imagens superficiais resultantes são mostradas na figura 46 para as correntes
elétricas de 10, 20 e 30 min.
Observa-se um limite de grãos baixo para 0,1 A e os grãos cresceram com
o aumento da corrente elétrica. Os resultados da AFM revelaram que as
superfícies das amostras tornaram-se mais lisa quando a corrente elétrica
aumentou para 0,3 A, que é benéfico para a sua aplicação optoeletrônica em
camadas condutoras transparentes ou eletrodos transparentes (Kumar e Rao,
2015).
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Figura 46: Imagens de filmes finos de AZO para a) 0,1 A, b) 0,2 A e c) 0,3 A.

a)

b)

c)
Fonte: O autor
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A rugosidade superficial do filme fino desempenha um papel importante nas
aplicações ópticas (Eshaghi e Hajkarimi, 2014). Dessa forma, a partir das
imagens de AFM foi possível obter os dados de rugosidade média quadrática
(Rrms) e são mostrados na Tabela 10.
Observa-se um aumento da rugosidade dos filmes de AZO com o aumento
da corrente elétrica de 0,1 para 0,3 A. O aumento do tamanho de grão
corresponde a filmes com melhores cristalinidades e maiores valores de
rugosidades.
Para (Kim e Kim, 2011) o aumento na rugosidade, o tamanho do cristalito
e a melhoria na cristalinidade deve-se a redução do número de vacâncias de
oxigênio e do aumento no número de ligações O – Zn.
Os resultados de Berasategui (2015) mostraram que o aumento da pressão
levou a obtenção de filmes de AZO tanto com tamanhos de grãos menores
quanto valores de rugosidades. Neste trabalho, o aumento da corrente elétrica
de 0,1 A para 0,3 A levou ao aumento dos valores da rugosidade Rrms devido ao
aumento dos tamanhos grãos. Tal fato pode ser explicado através do modelo de
crescimento de filmes de AZO proposto por (Kluth et al., 2003). Este modelo
explica o crescimento da estrutura de grãos através de três zonas em função da
pressão da deposição e da temperatura do substrato.
O aumento da corrente de elétrica durante a deposição dos filmes de AZO
deste trabalho culminou no aumento da temperatura do substrato. Com isso, os
espaços vazios entre os cristalitos das estruturas vão sendo preenchidos pelo
aumento da difusão de átomos na superfície. A quantidade de grãos maiores vai
acrescentando pelo aumento da temperatura do substrato e pela situação
energética favorável, que é o seu crescimento à custa de grãos menores,
seguindo uma orientação preferencial. Dessa forma o filme formado sobre a
superfície do substrato apresenta uma estrutura colunar de cristais, conforme
mostra a figura 47 para a corrente elétrica de 0,2 A
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Tabela 10: Valores de rugosidade (Rrms) para as diferentes correntes elétricas.
Corrente elétrica

Rrms (nm)

0,1 A

4,997

0,2 A

18,490

0,3 A

158,884
Fonte: O autor

A figura 47 mostra o espectro de transmitância dos filmes de AZO para as
diferentes correntes elétricas. A transmitância no espectro visível é maior que 70
% para 0,1 e 0,2 A. O filme de 0,3 A ficou abaixo deste valor de transmitância.
Os resultados de transmitância mostram que a variação da corrente elétrica afeta
a transparente óptica dos mesmos para a região de comprimento de onda da luz
visível.
Figura 47: Transmitância de filmes finos de AZO a 5,0 cm e 0,1 A, 0,2 e 0,3 A.
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Fonte: O autor

A figura 48 mostra a curva (αhυ)2versus energia do fóton para os filmes de
AZO para as diferentes correntes elétricas. O valor do intervalo de energia gap
óptico diminui de 3,92 eV para 3,38 eV quando a corrente elétrica aumenta de
0,1 A para 0,3 A, conforme a Tabela 11. O deslocamento de energia gap óptico
está associado ao efeito Burstein-Moss.
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Figura 48: Curva (αhυ)2 versus energia do fóton para os filmes de AZO para a diferentes correntes
elétricas a) 0,1 A, b) 0,2 A e c) 0,3 A.
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A tabela 11 mostra os valores de taxa de deposição, resistividade elétrica
e energia de gap para cada filme de AZO para as diferentes correntes elétricas.
Observa-se uma diminuição da resistividade elétrica com o aumento da corrente
e consequentemente da temperatura do filme. Tal aumento da corrente elétrica
conduz a um aumento da taxa de deposição obtendo filmes mais cristalinos, o
efeito do aumento da corrente está diretamente relacionado com a espessura do
filme, a temperatura do substrato, e inversamente relacionada com a
transmitância, a resistividade e a energia de banda gap dos filmes.
Tabela 11: Valores de taxa de deposição, resistividade elétrica e energia de gap para cada posição.

Corrente
elétrica

Temperatura
final

Taxa de
deposição

Resistividade
elétrica

Energia de
banda gap

0,1 A

42 °C

3,5 nm/min

3,29 x 104 Ω.cm

3,92 eV

0,2 A

75 °C

14,2 nm/min

1,70 x 103 Ω.cm

3,46 eV

0,3 A

124 °C

38,1nm/min

2,18 x 101 Ω.cm

3,38 eV

Fonte: O autor
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5.2.

Caracterização do filme fino de TiO2
Os resultados de DRX dos filmes de TiO2 depositados em diferentes

correntes elétricas é mostrada na figura 49. Observa-se a presença de filmes
finos de picos de difração de TiO2 para todas as correntes elétricas. Os picos
referentes aos planos (101) e (004) são característicos de nanocristais de
anatase. Também é possível observar a presença da fase rutilo na orientação
(210).
Figura 49: Espectros de DRX dos filmes de TiO2 obtidos para 0,2 A, 0,4 A e 0,6 A.
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Fonte: O autor

Em todas as correntes elétricas utilizadas os filmes finos de TiO 2mostram
uma orientação preferida muito forte ao longo da orientação (210) e sua
intensidade é maior para o filme de 0,4 A. O aumento de corrente elétrica para
0,6 A levou ao surgimento dos picos referentes aos planos (101) (210) mais bem
definidos. Tal comportamento deve-se ao aumento de corrente que resulta no
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aumento da energia com que as partículas se chocam com o alvo de titânio e
atingem o substrato de vidro com energia suficiente para o crescimento dos
filmes finos de TiO2 mais cristalinos. Aumentando assim a taxa de deposição do
filme de TiO2. Além disso, para corrente elétrica de 0,6 A a temperatura do
substrato é maior obtendo assim filmes mais cristalinos de TiO2.
A microestrutura dos filmes finos depositados também foi investigada
usando a espectroscopia Raman. O dióxido de titânio pode existir em três
estruturas: brokite, anatase ou rutilo, das quais apenas os dois últimos
encontram amplas aplicações práticas na indústria (Mazur, 2017).
A figura 50 mostra o espectro Raman dos filmes de TiO2 depositados a 0,2,
0,4 e 0,6 A. Os picos 144 cm-1 e 386 cm-1 são característicos do modo de
vibração anatase representado por Eg e B1g, respectivamente. Estes picos
tornam-se mais fortes com o aumento da corrente elétrica, consequentemente
com o aumento da potência, devido a melhoria da cristalinidade do filme e
aumento da espessura. Um pico de vibração fraco 790 cm-1 é visível na figura 50
e pode estar relacionado aos defeitos de oxigênio (Liu et al., 2009).
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Figura 50: Espectro Raman para filmes de TiO2 para diferentes correntes elétricas.
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Fonte: O autor

As imagens de MEV-FEG das superfícies dos filmes finos de TiO2 em
diferentes correntes elétricas são mostradas na figura 51. Observa-se um
aumento do tamanho das partículas de TiO2 depositadas com o aumento da
corrente elétrica de 0,2 A para 0,6 A devido ao aumento da taxa de deposição
do filme.
O crescimento dos filmes finos de TiO2 pode ser explicada considerando o
modelo da zona de estrutura de Thornton (Toyozawa, 1976; Schreiber e
Toyozawa, 1982). Tal modelo é utilizado para descrever o crescimento de filmes
por sputtering de metais na dependência de dois parâmetros: a temperatura do
substrato e a pressão da deposição. De acordo com esse modelo, quando a
razão entre a temperatura do substrato e a temperatura de fusão do alvo é baixa
(< 0,3) é obtida uma estrutura colunar porosa que resulta da baixa mobilidade
dos átomos adsorvidos (adatoms) na superfície do filme em crescimento.
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É bem conhecido que, se a energia de interação entre átomos do substrato
e os depositados (adesão) é maior que a energia de interação entre os átomos
depositados (coesão), uma camada subsequente vai crescer após a camada
anterior estar concluída (crescimento da camada). Se a energia de coesão for
maior que a energia de adesão, ocorre um crescimento em ilha do filme fino (Pan
et al., 2005). Neste trabalho, o crescimento ilha deve dominar o processo de
crescimento do filme fino de TiO2 obtidos a 0,4 e 0,6 A depositado sobre o vidro,
como mostra a figura 51. Comportamento semelhante para o crescimento de
filmes de TiO2 foi obtido por (Meng et al., 2010) depositados por sputtering
reativo.
Figura 51: Imagens de MEV-FEG de filmes de TiO2 para a) 0,2 A, b) 0,4 A e c) 0,6 A.

a)

b)

c)
Fonte: O autor

Na figura 52 é possível observar o crescimento dos filmes finos sobre o
substrato de vidro para diferentes correntes elétricas. Todos os filmes
depositados crescem perpendiculares ao substrato de vidro e possui espessura
de 108,9 nm, 204,2 nm e 484,2 nm, respectivamente, para as correntes elétricas
0,2 A, 0,4 A e 0,6 A.
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Figura 52: Imagens de MEV-FEG da seção transversal dos filmes de TiO2 a) 0,2 A, b) 0,4 A e c) 0,6
A.

a)

b)

c)
Fonte: O autor.

A transmitância dos filmes finos de TiO2 preparados em diferentes
correntes elétrica são mostradas na figura 53. Na região visível, a transmitância
dos filmes obtidos a 0,4 A e 0,6 A estão acima de 70 %. Já a transmitância para
a corrente elétrica de 0,2 A diminui e não há a formação de franja de
interferência. Pelas imagens de DRX e MEV-FEG é possível observar que o
aumento da cristalinidade e das partículas de TiO2 levam ao aumento da
transmitância óptica e no aparecimento de franjas de interferência.
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Figura 53: Espectros de transmitância dos filmes de TiO2 para as diferentes correntes elétrica.
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Fonte: O autor

A figura 54 mostra a curva (αhυ)1/2 versus energia do fóton para os filmes de
TiO2 para as diferentes correntes elétricas. A reta tangente ao aos gráficos
(h)1/2 versus foto energia do fóton deu as estimativas do filme E g. Os valores
do intervalo de banda de energia diminuíram de 3,55 eV para 3,09 eV quando a
corrente elétrica aumenta de 0,1 A para 0,3 A.
Pode-se observar que a energia de banda de gap do filme de TiO2 diminui
com o aumento da corrente elétrica e consequentemente aumento da potência.
Resultado semelhante foi obtido também por (Liu et al., 2009). Para
0,2 A e 0,4 A o Eg é maior que 3,2 eV, enquanto o filme de TiO2 depositado
0,6 A estava abaixo de 0,2 A que é o valor da Eg da anatase (3,2 eV). Tal
comportamento está relacionado à melhoria da cristalinidade dos filmes finos de
TiO2, como mostrado na figura 49.
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Figura 54: Curva de (h)1/2 versus energia do fóton para as diferentes correntes elétrica.
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Fonte: O autor

5.3.

Caracterização de filme multicamada AZO +TiO2
Uma camada de TiO2 foi depositada por magnetron sputtering com uma

corrente de 0,2 A por 90 min, uma temperatura final no substrato de 233 °C, sob
fluxo de argônio de 8 cm3/min e oxigênio com 3 cm3/min e uma pressão de 0,8
Pa (8 x 10-3 mbar) sobre um substrato de AZO. A figura 55 mostra os padrões de
difração para um filme com AZO (0,3 A e 30 min) e a camada de TiO2 depositada
sobre o filme. É possível observar os picos (101) e (004) da fase cristalina
anatase e o pico (210) da fase rutilo.
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Figura 55: Espectro de DRX de filme multicamada (AZO + TiO2) e AZO
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Fonte: O autor

A figura 56 mostra a superfície do filme de TiO2 depositada sobre o filme
de AZO. A amostra tem uma superfície uniforme e compacta. Devido a estrutura
policristalina de AZO, a camada fina de TiO2 consegue recobrir a camada de
AZO.
Figura 56: Imagens de MEV-FEG do filme fino de TiO2 sobre filme de AZO.

Fonte: O autor
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6. CONCLUSÕES

As diretrizes propostas neste estudo objetivaram a pesquisa e análise da
deposição de filmes finos de óxido de zinco dopado com alumínio em pressão
elevada e sem pós-recozimento sobre o substrato de vidro. Em que foi realizada
com sucesso pela técnica magnetron sputtering DC, como também foi
depositado uma camada de TiO2 com a mesma técnica sobre o filme fino de AZO
para obtenção de multicamada para aplicações fotovoltaicas e sensores.
A partir das caracterizações realizadas conclui-se que:


A distância do alvo ao substrato e a corrente elétrica influenciam nas
propriedades dos filmes de AZO. Houve uma melhoria da cristalinidade
dos filmes de AZO com a diminuição da distância e aumento da corrente
elétrica devido ao aumento da temperatura do substrato e taxa de
deposição;



As imagens de MEV-FEG indicam um crescimento do tipo colunar para
os filmes de AZO típicos de uma estrutura policristalina;



As análises de AFM mostraram que as superfícies das amostras se
tornaram mais lisas quando a corrente elétrica aumentou para 0,3 A;



A menor resistividade elétrica (2,18 x 10-1 Ω.cm) foi obtida a 5,0 cm e
corrente elétrica de 0,3 A devido ao aumento da taxa de deposição;



O aumento de corrente elétrica para 0,6 A levou ao surgimento dos picos
referentes aos planos (101) e (004) característicos de nanocristais de
anatase de TiO2. Tal comportamento deve-se ao aumento da energia com
que as partículas se chocam com o alvo de titânio e atingem o substrato
de vidro com energia suficiente para o crescimento de filmes finos de TiO2
mais cristalinos;



Os filmes finos de TiO2 depositados sobre vidro apresentaram um
crescimento perpendicular ao substrato e de acordo com o modelo de
Thorntom o crescimento em ilha deve prevalecer.



O aumento da cristalinidade e das partículas dos filmes de TiO2 obtidos
pelo aumento da corrente elétrica resultaram no aumento da
transmitância e no aparamento de franjas de interferência;
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Devido a estrutura policristalina do filme de AZO obtido sem recozimento
e em alta pressão, uma camada fina de TiO2 permite recobrir a camada
de AZO.
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7. TRABALHOS FUTUROS



Aumentar a transmitância dos filmes de AZO;



Diminuir a resistividade dos filmes de AZO;



Avaliar os efeitos de eficiência de tais camadas em células solares
sensibilizadas por corante.
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8. ANEXO
8.1.

Influência do tempo de deposição para filme de AZO obtido a 0,3 A

A figura 57 mostra os espectros de DRX dos filmes de AZO para
deposições de 10, 20 e 30 min para a corrente elétrica de 0,3 A.

Figura 57: Espectros de DRX de filmes de AZO depositados por 10, 20 e 30 min para a corrente
elétrica de 0,3 A
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Fonte: O autor

A figura 58 mostra a variação do FWHM e do tamanho do cristalito da fase
(002) dos espectros de DRX dos filmes de AZO para deposições de 10, 20 e 30
min e com a corrente elétrica de 0,3 A.
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Figura 58: Variação do FWHM e do tamanho do cristalito em função do tempo de deposição para a
corrente elétrica de 0,3 A.
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Fonte: O autor

A figura 59 mostra a morfologia das amostras obtidas por MEV-FEG para
filmes de AZO obtidos a 5,0 cm, 0,3 A e diferentes tempos de deposição.
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Figura 59: Imagens de MEV-FEG dos filmes de AZO para uma corrente de 0,3 A para a) 10 min, b)
20 min e c) 30 min.

a)

b)

c)
Fonte: O autor

A figura 60 mostra as camadas de filmes de AZO obtidas por imagem de
MEV-FEG das seções transversais ao substrato.
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Figura 60: Imagens de MEV-FEG do crescimento dos filmes de AZO a 0,3 A por a) 10 min b) 20 min
e c) 30 min.

a)

b)

c)
Fonte: O autor

A tabela 12 mostra os resultados obtidos da análise de EDS para 0,3 A e
0,4 A em função do tempo.
Tabela 12: Composição semi-qualitativa do EDS dos filmes de AZO para os diferentes tempos de
deposições.

Corrente
elétrica

0,3 A

Tempo

Zn (at %)

O (at %)

Al (at %)

10 min

31,35

66,45

2,20

20 min

50,26

47,56

2,18

30 min

51,27

46,58

2,15

Fonte: O autor

A figura 61 mostra as imagens de AFM obtidas para a corrente elétrica de
0,3 A e os diferentes tempos de deposição.
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Figura 61: Imagens de AFM para 0,3 A a) 10 min, b) 20 min e c) 30 min.

a)

b)

c)
Fonte: O autor
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A tabela 13 apresenta os dados de rugosidade média quadrática (Rrms) para
diferentes tempos de deposição do filme de AZO.

Tabela 13: Valores de rugosidade (Rrms) para os filmes de AZO a 0,3 A e diferentes tempos de
deposição.
Tempo de deposição

Rrms (nm)

10 min

21,639

20 min

38,833

30 min

158,884
Fonte: O autor

A figura 62 mostra o espectro de transmitância para os filmes de AZO
obtidos para 0,3 A nos tempos de deposição de 10, 20 min e 30 min.

Figura 62: Transmitância de filmes finos de AZO a 5 cm, 0,3 A em função do tempo de deposição.

100

Transmitância (%)

80

10 min
20 min
30 min

60

40

20

0
300

400

500

600

700

800

Comprimento de onda (nm)

Fonte: O autor
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A figura 63 mostra a curva (αhυ)2versus energia do fóton para os filmes de
AZO para a diferentes correntes elétrica.

Figura 63: (h)2 versus Energia do Fóton para os filmes AZO obtidos a 03 A por 10 min, 20 min e
30 min.
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Fonte: O autor

A tabela 14 mostra os valores de taxa de deposição, resistividade elétrica
e energia de gap para cada tempo de deposição e corrente elétrica de 0,3 A.
Tabela 14: Valores de taxa de deposição, resistividade elétrica e energia de gap para cada tempo
de deposição e corrente de 0,3 A.

Tempo

Temperatura

Taxa de

Resistividade

Energia de

final

deposição

elétrica

banda gap

10 min

70 °C

30,9nm/min

6,46 x 102 Ω.cm

3,92 eV

20 min

100 °C

50,3nm/min

6,76 x 101 Ω.cm

3,46 eV

30 min

124 °C

38,1nm/min

2,18 x 101 Ω.cm

3,38 eV

Fonte: O autor
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8.2.

Influência do tempo de deposição para filme de AZO obtido a 0,4 A

A figura 64 mostra os espectros de DRX dos filmes de AZO para
deposições de 10, 20 e 30 min para a corrente elétrica de 0,3 A.
Figura 64: Espectros de DRX dos filmes de AZO obtidos a 0,4 A para 10 e 20 min.
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Fonte: O autor

A figura 65 mostra a variação do FWHM e do tamanho do cristalito da fase
(002) dos espectros de DRX dos filmes de AZO para deposições de 10 e 20 min
com a corrente elétrica de 0,4 A.
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Figura 65: Variação do FWHM, Tamanho do cristalito em função do tempo de deposição para 0,4 A.
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Fonte: O autor

A figura 66 mostra as imagens de MEV-FEG para 0,4 A e variando o tempo
de deposição.

Figura 66: Imagens de FEG dos filmes de AZO pra 0,4 A a) 10 min e b) 20 min.

a)

b)
Fonte: O autor

A figura 67 mostra as camadas de filmes de AZO obtidas por imagem de
MEV-FEG das seções transversais ao substrato.
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Figura 67: Imagens de MEV-FEG do crescimento dos filmes de AZO a 0,4 A por a) 10 min e b) 20
min.

a)

b)
Fonte: O autor

A tabela 15 mostra os resultados obtidos da análise de EDS para 0,3 A e
0,4 A em função do tempo.

Tabela 15: Composição semi-qualitativa do EDS para a distâncias do alvo.
Corrente
elétrica

Tempo

Zn (at %)

O (at %)

Al (at %)

10 min

48,40

49,33

2,27

20 min

51,51

46,35

2,13

0,4 A

A figura 68 mostra as imagens de AFM para 0,4 A e tempo de deposição
de 10 min e 20 min.
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Figura 68: Imagens de AFM para 0,4 A.

a)

b)
Fonte: O autor

A tabela 16 apresenta os dados de rugosidade média quadrática (Rrms) para
diferentes tempos de deposição do filme de AZO.
Tabela 16: Valores de rugosidade (Rrms) para os filmes de AZO a 0,4 A e diferentes tempos de
deposição.
Tempo de deposição

Rrms (nm)

10 min

47,197

20 min

55,461
Fonte: O autor
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Figura 69: Transmitância de filmes finos de AZO a 5 cm, 0,4 A em função do tempo de deposição.
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Fonte: O autor

A figura 70 mostra a energia de banda gap dos filmes de AZO obtidos para
uma corrente elétrica de 0,4 A e tempos de deposição de 10 e 20 min.
Figura 70: (h)2 versus Energia do Fóton para os filmes AZO obtidos a 0,4 A por 10 min e 20 min.
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A tabela 17 mostra os valores de taxa de deposição, resistividade elétrica
e energia de gap para cada tempo de deposição com corrente de 0,4 A.

Tabela 17: Valores de taxa de deposição, resistividade elétrica e energia de gap para os diferentes
tempos de deposição a 0,4 A.

Temperatura

Taxa de

Resistividade

final

deposição

elétrica

10 min

81 °C

46,6 nm/min

4,26 x 101 Ω.cm

3,64 eV

20 min

138 °C

62, 8 nm/min

2,70 x 101 Ω.cm

3,35 eV

Tempo

Fonte: O autor

Energia

de

banda gap
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