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Resumo

As pesquisas atuais tem buscado de forma incessante novos materiais que apresentem
respostas equivalentes aos semicondutores. Esses materiais possuem caráter multifuncional
com efeitos associados entre transparência óptica e condutividade elétrica. Nesse contexto,
os filmes finos TCOs são alternativas, que podem suprir determinadas demandas em
função da sua natureza óptica e elétrica. Este trabalho investigou de maneira teórica e
experimental a deposição de filmes finos de AZO (ZnO dopado com Al) e TAZO (ZnO
co-dopado com Al e Ti) depositados por magnetron sputtering e cátodo oco. A síntese dos
filmes foi executada com pressão parcial de oxigênio variando entre 0%, 15%, 25% e 50%,
respectivamente, em relação ao fluxo total de gases. Investigou-se a influência do gás na
dopagem, microestrutura e propriedades físicas dos filmes. As deposições por magnetron
sputtering foram realizadas a partir da confecção de um alvo sólido de AZO com 4% at de
Al e um alvo sólido de TAZO com 4% at e 2.5% at de dopagem de Al e Ti, respectivamente,
em atmosfera com fluxo máximo de 20 cm3/min, sob temperatura de 90 ◦C e tempo de 0.5
h. Os filmes de cátodo oco foram obtidos a partir do mesmo tipo de pó que deu origem aos
alvos usados no sputtering. As deposições por cátodo oco ocorreram com fluxo máximo de
20 cm3/min, sob temperatura de 200◦C e tempo de 0.5 h. A difração de raios X identificou
que todos os filmes apresentam estrutura wurtzita e sistema cristalino hexagonal de grupo
espacial P63mc. As técnicas de microscopia eletrônica e de força atômica permitiram a
observação das mudanças superficiais provocas pelo acréscimo de oxigênio na atmosfera
do processo, além de permitir mensurar a espessura dos filmes. Todos os filmes finos
produzidos neste trabalho apresentaram transmitância óptica acima dos 70% e valores de
resistividade elétrica que variaram entre 10−3 e 10−4 Ωcm. O cálculo de otimização da
geometria corrobora com os resultados experimentais de DRX, que mostram a distorção
nos sítios octaédricos dos íons Al3+ e Ti4+ originando uma rede cristalina assimétrica e
com baixa grau estequiométrico. A estrutura eletrônica de bandas possibilitou observar a
disposição das bandas de valência e condução em função do incremento de O na rede e o
estado semicondutor dos filmes, o quais apresentam valores de Eg próximos da estrutura
de ZnO puro e a natureza covalente das ligações ZnO (⊥ c).

Palavras-chave: Filmes finos, Magneton Sputtering, Cátodo Oco, AZO, TAZO, Cálculo ab
initio.



QUEIROZ, J. C. A.Comparative Study of AZO and TAZO Thin Films Deposited
by Magnetron Sputtering and Hollow Cathode. 2020. 239f. Thesis (Doctor in
Mechanical Engineering) - Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2020.

Abstract

Current research has continuously been looking for new materials that present responses
equivalent to semiconductors. These materials have a multifunctional character with
associated effects between optical transparency and electrical resistivity. In this context,
TCOs thin films are alternatives, which can meet specific demands due to their optical
and electrical nature. This work investigated in a theoretical and experimental way the
deposition of thin films of AZO (ZnO doped with Al) and TAZO (ZnO co-doped with Al
and Ti) deposited by magnetron sputtering and hollow cathode. The synthesis of the films
was performed with partial oxygen pressure varying between 0%, 15%, 25%, and 50%,
respectively, concerning the total gas flow. The influence of gas on doping, microstructure,
and physical properties of films was investigated. Magnetron sputtering depositions were
performed by making a solid AZO target with 4% at Al and a solid TAZO target with 4%
at and 2.5% at Al and Ti doping, respectively, in a flowing atmosphere with a maximum of
20 cm3/min, at a temperature of 90 ◦C and time of 0.5 h. The hollow cathode films were
obtained from the same type of powder that gave rise to the targets used in magnetron
sputtering. Hollow cathode depositions occurred with a maximum flow of 20 cm3/min,
under a temperature of 200 ◦C, and a time of 0.5 h. X-ray diffraction identified that all
films have a wurtzite structure and hexagonal crystalline system of the space group P63mc.
The techniques of electron microscopy and atomic force allowed the observation of surface
changes caused by the addition of oxygen to the treatment atmosphere, in addition to
allowing the measurement of film thickness. All thin films produced in this work showed
optical transmittance above 70% and electrical resistivity values that varied between 10−3

and 10−4 Ωcm. The calculation of geometry optimization corroborates the experimental
results of XRD, which show the distortion in the octahedral sites of the ions Al3+ and
Ti4+, giving rise to an asymmetric crystalline network with a low stoichiometric degree.
The electronic structure of the bands made it possible to observe the arrangement of the
valence and conduction bands as a function of the increase in oxygen in the network and
the semiconductor state of the films, which present values of Eg close to the structure of
pure ZnO and covalent nature of the ZnO (⊥ c).

Keywords: Thin films, Magneton Sputtering, Hollow Cathode, AZO, TAZO, ab initio
calculation.
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1 Introdução

1.1 Motivação
A pesquisa enquadrada no âmbito da presente tese de doutoramento foi desenvolvida

a partir de reflexões junto ao cenário de novos materiais e tecnologias, cuja a relação
entre síntese, propriedades e aplicações motivaram as escolhas tomadas neste trabalho.
Justificou-se os procedimentos teóricos e experimentais adotados neste trabalho, com o
objetivo de produzir um material que apresente um elevado desempenho.

O desafio de produzir novos materiais, por meio de processos de síntese e crescimento,
representa um grande background para os pesquisadores que, baseando-se em estudos
experimentais e teóricos, tentam viabilizar materiais que apresentem propriedades físicas e
químicas específicas a partir de alterações em sua microestrutura (HUBBE et al., 2017, p.
2158).

O interesse na utilização dos filmes finos deu-se com os avanços da indústria em
novas tecnologias baseadas em nanomateriais, que acarretaram em uma série de aplicações,
com o objetivo de melhorar o cotidiano das pessoas. Desta forma, a aplicação dos filmes
finos estende-se a aparelhos optoeletrônicos, revestimentos funcionais e na geração e
conservação de energia (MAURO et al., 2017, p. 48).

Apesar da quantidade de material que constitui um filme fino não ser muita, sua
qualidade deve ser excepcional, de outra forma o comportamento pretendido pode não ser
atingido. Por esta razão, tem-se incidido atenção sobre as tecnologias de vácuo e a formação
do ambiente da câmara de deposição. Existem vários métodos e técnicas sofisticadas que
foram desenvolvidas para produzir filmes finos a várias escalas e para as mais diversas
aplicações (LAURENTI et al., 2017, p. 166).

Nesse contexto, os filmes finos óxidos condutores transparentes (TCOs) são alterna-
tivas, que podem suprir determinadas demandas em função da sua natureza elétrica, onde
o mesmo pode apresentar condutividade do tipo p ou n, dependendo do dopante escolhido
para incorporar a rede do TCO (PANKRATOV; BULAEVA, 2013, p. 60). Assim como
sua alta transparência óptica, em relação a faixa do espectro visível (BOSCARINO et al.,
2014, p. 1289), (GRUNDMANN, 2016, p. 577), (ZHANG et al., 2016, p. 207).

Em função da busca incessante por novos materiais que apresentem respostas
equivalentes aos semicondutores, os filmes finos baseados em TCOs apresentam-se como
promissores para aplicação em dispositivos piezoeletrônicos e ópticos de última geração,
acionados por ambos os campos elétrico e magnético (ZHANG et al., 2018, p. 02). Tais
materiais possuem caráter multifuncional com resposta associada entre transparência óptica
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e condutividade elétrica, que podem ser aplicados em eletrodos condutores e superfícies de
células solares e entre outros (BOSCARINO et al., 2014, p. 1290), (GRUNDMANN, 2016,
p. 578).

Os óxidos transparentes que vem recebendo maior atenção são ZnO:Al (AZO),
ZnO:Ti (TZO) e o SnO2:F (FTO), devido a suas propriedades elétricas e ópticas (RAYER-
FRANCIS et al., 2017, p. 33), (KANG et al., 2015, p. 03). O AZO é constituído por
elementos do grupo II - VI da tabela periódica, apresenta amplo gap direto (3.34 eV),
estrutura wurtzita e tem sido aplicado com sucesso, também, em função das suas proprie-
dades fotocatalíticas (NASIRI; ROZATI, 2018, p. 39), (DUAN et al., 2017, p. 8670). Além
disso, a elevada condutividade elétrica e a baixa toxicidade do ZnO atraem a atenção dos
pesquisadores para esse óxido (RAYERFRANCIS et al., 2017, p. 33), (NASIRI; ROZATI,
2018, p. 40), (ECHENDU; DEJENE; DHARMADASA, 2017, p. 18867).

O ZnO com dopagem do tipo n tem sido estudado intensamente na forma de filmes
finos, pois apresenta uma baixa resistividade elétrica associada a uma elevada transmitância
óptica (AYADI et al., 2014, p. 124), (GHORANNEVIS et al., 2016, p. 64). Esses materiais
em forma de filmes finos geralmente são sintetizados por reações de pulverização no estado
sólido. As condições de síntese é o fator de maior importância para a formação da estrutura
cristalina do ZnO, passando de wurtzita (P63mc) a rocha de sal (Fm3m) por meio de
síntese em pressões elevadas ou a blenda de zinco (F43m) devido a síntese por crescimento
epitaxial em substrato com estrutura cristalina cúbica (MORKOÇ; ÖZGÜR, 2008, p. 78).

Estudos atuais sobre filmes finos de ZnO degenerados com diferentes elementos
químicos concentram-se na verificação de regras que possam reger os processos de dopagem
e síntese, visando obter um material semicondutor e transparente (APRILIA et al.,
2018, p. 03). As condições de síntese determinam a ordem atômica da sub-rede e como
resultado, essas afetam também, as propriedades elétricas e ópticas dos filmes finos de
AZO (MALLICK; BASAK, 2018, p. 92).

Para o caso dos filmes finos de ZnO dopados com Al ou Ti, quando os íons Al3+

ou Ti4+ substituem os íons de Zn2+, os sítios pertencentes a estrutura da wurtzita se
contraem, pois a ligação AlO e TiO é mais forte que a ligação ZnO. Resultando, em
um íon com raio atômico menor, fortemente ligado a rede, forçando a contração do sítio e
promovendo a diminuição dos parâmetros de rede a e c (MALLICK; BASAK, 2017, p.
544).

Portanto, nesse contexto, o estudo a respeito de um novo processo de formação dos
filmes finos de AZO (ZnO:Al) e TAZO (AZO:Ti), assim como a elaboração de um modelo
teórico que possa viabilizar a compreensão do mecanismo de dopagem e da melhora nas
propriedades físicas se faz necessário. Justificando-se na busca por resultados experimentais
que possam respaldar, de forma quantitativa e qualitativa, os mecanismos físicos envolvidos
na formação da microestrutura. E assim, permitindo a síntese dos filmes finos de AZO e
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TAZO com uma maior eficiência.

1.2 Contexto Histórico
A implementação de tecnologias baseadas em materiais inorgânicos convencionais

continua restrita por reagentes de elevado valor econômico, assim como limitações de
fabricação, tornando-os uma proposta menos atraente em relação as tecnologias de energia
baseadas em hidrocarbonetos mais tradicionais (REMEIKA et al., 2017, p. 5710).

Mas a busca por materiais capazes de substituir as tecnologias tradicionais, apre-
sentando números superiores em termos de eficiência e boa relação custo benefícios, motiva
os pesquisadores a estudarem as mais variadas combinações de elementos químicos e as
formas de obtenção desses materiais a partir dos processos de sínteses conhecidos na
literatura (LOOK, 2001, p. 385).

Baseado nas possibilidades presentes na natureza, que o óxido de zinco tem recebido
muita atenção nos últimos anos em função de suas propriedades, que podem variar,
dependendo do nível de dopagem (JANOTTI; WALLE, 2009, p. 03).

O ZnO pode apresentar resposta elétrica que o permite ser classificado como isolante
ou condutor e alta transparência óptica na região do UV-Visível. Comporta-se como um
material piezoelétrico e apresenta uma natureza semicondutora. A temperatura ambiente
apresenta-se como um material ferromagnético e boa estabilidade química (LOOK, 2001,
p. 384), (ÖZGÜR et al., 2005, p. 06), (MORKOÇ; ÖZGÜR, 2008, p. 02-04), (PEARTON
et al., 2003, p. 05), (KLINGSHIRN, 2007, p. 785).

O interesse renovado sobre o óxido de zinco, a partir dos anos 90, foi impulsionado
pelo sucesso comercial dos dispositivos optoeletrônicos e eletrônicos baseados em tecnologias
a base de nitreto de gálio (QI et al., 2017, p. 794).

A partir da década de 2000 as atenções das pesquisas sobre o óxido de zinco
convergiram para a compreensão da estrutura atômica e eletrônica do mesmo, tanto de
maneira teórica como experimental (JANOTTI; WALLE, 2007, p. 18) , (KOHAN et al.,
2000, p. 08), (SELIM et al., 2007, p. 04), (MCCLUSKEY; JOKELA, 2009, p. 09), (VIDYA
et al., 2011, p. 10), (MEYER et al., 2004, p. 239), (KAPPERS et al., 2008, p. 2955),
(TUOMISTO et al., 2003, p. 03).

No entanto, não existe um modelo suficientemente fundamentado aceito, que
permita elucidar integralmente as dúvidas sobre esse óxido (ONG; NG; MOHAMMAD,
2018, p. 547).

A Figura 1.1 mostra o número de publicações relacionadas ao ZnO por ano, de
1920 a 2011. Pode ser visto que o nascimento da pesquisa acerca do ZnO começou em
meados da década de 1990. Mais de 5000 publicações contendo o termo óxido de zinco
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no título, resumo ou palavras-chave foram publicadas em 2009 e números de publicações
ainda maiores em 2010 foram registrados.

Figura 1.1 – Publicações por ano para o ZnO.

Fonte: Adaptado de (FAN et al., 2013, p. 877).

Atualmente, mesmo com todos os TCOs produzidos, incluindo os compostos binário,
ternários e quartenário, os valores de resistividade elétrica e transmissão óptica do ITO
ainda são considerados os ideais para muitas aplicações (HAMID; TEH; LAI, 2017, p. 52).

Uma questão recente, no tocante a esse material, recai sobre a escassez e o alto
valor econômico do índio (In), elemento químico necessário para composição do ITO. Esse
cenário, composto por fatores que abordam uma série de dificuldade para produção do
ITO, o TCO mais popular, estimulou pesquisas visando encontrar um substituto viável na
natureza e que apresente propriedades físicas e químicas interessantes como as do ITO
(TYNELL; KARPPINEN, 2014, p. 18).

1.3 O Estado da Arte
A classe de materiais TCOs apresenta relevante destaque, em função do equilíbrio

entre as propriedades ópticas e elétricas. Uma vez que, metais altamente condutores são
opacos à luz visível devido a alta densidade de portadores livres e os materiais transparentes
a luz visível (elevado valor de band gap) são eletricamente isolantes, os materiais óxidos
condutores transparentes apresentam alta performance óptica e elétrica (MALLICK;
BASAK, 2018, p. 87).

De acordo com Chen et al. (2015, p. 195), a boa combinação entre condutividade
e transparência apresentada pelos óxidos TCOs, geralmente não é viável em óxidos
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estequiométricos, devido a alta resistividade (ρ > 1010 Ω.cm) e ao largo intervalo de
bandas (> 3 eV) que separa a banda de valência (BV) da banda de condução (BC).

Entretanto, muitas pesquisas sobre os TCOs foram impulsionadas em virtude
dos estudos sobre a microestrutura desses materiais. Onde pode-se atribuir uma elevada
condutividade elétrica alterando o grau estequiométrico da rede ou induzindo dopantes
apropriados (KIM; LEE; KIM, 2019, p. 1792).

Existem muitos estudos sobre filmes finos a base de TCOs. A Figura 1.2 mostra
o número de artigos de pesquisa e revisão publicados em periódicos especializados na
última década, com o termo filmes finos TCO presente no título, segundo Web of Science
(Clarivate Analytics).

Figura 1.2 – Publicações por ano para filmes finos TCOs. Para 2020, apenas artigos
publicados antes de 7 de agosto são considerados.

Fonte: (CLARIVATE ANALYTICS, 2020).

É possível observar no gráfico da figura acima que, com o decorre do tempo, o tema
despertou uma tendência de estudos assim como o interesse dos pesquisadores. Sendo
assim, o número de publicações sobre filmes finos TCOs obteve uma crescente considerável,
no início da década. Desta forma, filmes finos TCOs tornou-se um tema consolidado
na literatura, apresentando um número de publicações constante no decorre dos anos.
Entretanto, nenhuma revisão sistemática e específica sobre o progresso recente de filmes
finos de AZO foi publicada na literatura.

Portanto, acredita-se que uma revisão detalhada sobre filmes finos de AZO seria
uma contribuição relevante para a comunidade acadêmica, em particular, para os estudos
específicos sobre o desenvolvimento e aplicações de óxidos condutores transparentes.
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A partir dos estudos sobre filmes finos óxidos condutores transparentes, pode-se
convergir para os trabalhos que abordam, especificamente, os filmes finos de AZO. Que,
assim como outros TCOs (ITO, FTO, GZO e outros), apresentam uma elevada quantidade
de estudos na literatura. Abordando desde suas propriedades estruturais as suas respostas
óptica e elétrica, quando submetidos a determinadas aplicações.

A Figura 1.3 apresenta o número de artigos de pesquisa e revisão publicados em
periódicos científicos que constam no título o termo filmes finos de AZO, na última década,
de acordo com Web of Science (Clarivate Analytics).

Figura 1.3 – Publicações por ano para filmes finos de AZO. Para 2020, apenas artigos
publicados antes de 7 de agosto são considerados.

Fonte: (CLARIVATE ANALYTICS, 2020).

O gráfico presente na Figura 1.3 revela uma queda nas publicações sobre os filmes
finos de AZO. Ravichandran et al. (2016, p. 1417) previam essa diminuição nas publicações
a cerca de filmes finos em geral para os próximos anos, em virtude do elevado número de
resultados já propostos na literatura. Todavia, esse cenário passou a exigir dos pesquisadores
um repertório mais completo em relação as técnicas de caracterizações, que permitam
resultados inovadores, possibilitando as pesquisas sobre filmes finos cruzarem a fronteira
do conhecimento.

Portanto, a obtenção de resultados inovadores pode ser considerado um processo
complexo, que atua como um filtro e influencia o tempo de publicação dos trabalhos de
natureza acadêmica.

Mallick e Basak (2018, p. 89) apresentaram um estudo onde fazem uma revisão
sobre as propriedades elétrica e óptica de filmes finos de ZnO, dopados como TCOs do tipo
n. O objetivo do trabalho, além de uma breve descrição sobre materiais TCOs, era discutir
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resultados da literatura sobre processos de co-dopagem do ZnO. Ou seja, apresentar o
comportamento óptico e elétrico de filmes finos de ZnO dopados com dois elementos. Uma
prática inovadora, até então.

Os autores chamam a atenção para o processo de dopagem com dois elementos quí-
micos em forma de cátions, que resulta em uma ampla gama de concentração de portadores
de carga elétrica e valores de resistividade baixo, devido à substituição competitiva do Zn
por dois cátions diferentes, simultaneamente. Os autores fazem uso do diagrama ternário,
presente no trabalho de Kirby e Dover (2009, p. 1959) para confirmar uma melhora na
condutividade elétrica, na concentração de portadores de caga e na mobilidade desses
portadores, para os filme ZnO co-dopado com alumínio e índio. Como mostra a Figura 1.4.

Figura 1.4 – Propriedades elétricas da composição do ZnO. Os dados obtidos das amos-
tras Zn1−xAlxOy e Zn1−xInxOy são plotados nas linhas de ligação ZnO-
AlO1.5 e ZnO-InO1.5. A condutividade (Ω−1cm−1), a concentração de por-
tadores (cm−3) e a mobilidade (cm2/ Vs) são plotadas nos diagramas
ternários convencionais de composição (a), (b) e (c), respectivamente. Con-
tornos foram adicionados para mostrar a interpretação dos autores sobre
as tendências

Fonte: Adaptado de (KIRBY; DOVER, 2009, p. 1959).

Como abordado por Mallick e Basak (2018, p. 89), existem pesquisas recentes
tratando da co-dopagem do ZnO na forma de filme fino, com um segundo elemento químico.
Dentre esses pode-se destacar estudos que buscam investigar a influência de elementos
como Ga, Ni e Cu, conforme listado na Tabela 1.1.
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Tabela 1.1 – Elementos químicos usados como co-dopantes do ZnO.

Filmes Dopante % de dopagem ρ (Ωcm) %T Deposição Referências
GFZO Ga/F 3.0 wt% 0.6x10−3 92 Magnetron Wang et al. (2018)
AGZO Al/Ga x 5.7x10−3 90 Spray Jay et al. (2019)
FAZO Al/F 1 wt% 3.53x10−4 80 Magnetron Ji et al. (2019)
CAZO Al/Co 1 - 3 wt% x 88 Magnetron Sun et al. (2019)
CNZO Cu/Ni 1 e 5 wt% 1.5x10−4 x Sol-gel Guler et al. (2019)
BGZO Ga/B 0.2 a 1.8 wt% 2.6x10−3 85 Magnetron Huang et al. (2019)
ZAZO Al/Zr 2 wt% 2.2x10−3 80 Magnetron Bayram et al. (2019)
GMZO Ga/Mg 2 wt% x 89 Magnetron Kang et al. (2018)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Com relação a aplicação em células solares fotovoltaicas baseadas em tecnologia de
filmes finos, o AZO pode exercer várias funções. Em células solares CIGS (Cobre-Índio-
Gálio-Selênio), o AZO pode ser empregado como eletrodo transparente. Onde deposita-se
a camada de AZO sobre a camada ativa do dispositivo. Tendo também uma camada de
óxido de zinco com a função de evitar correntes de curto circuito e, assim, aumentar a
eficiência da célula (SHEN et al., 2018, p. 252).

Demircioglu et al. (2018, p. 1414), apresentaram um estudo onde filmes finos de
AZO tinham a textura da superfície alterada no processo de deposição, para aumentar
o espalhamento e a absorção da luz dentro da célula solar. Demonstrando que o filme
fino com textura superficial adequada pode reduzir a reflexão da luz, quando o filme é
usado como eletrodo frontal e elevar a refletividade no eletrodo posterior. Esse processo de
texturização, classificado como in situ, permite melhorias no valor econômico das células
solares, pois reduz o tempo de processamento industrial e colabora para o aumento da
eficiência.

Portando, consultar o estado da arte sobre os filmes finos de AZO tem um caráter
norteador, pois indica quais são os objetivos a serem contemplados pelos estudos atuais.
Situando o leitor junto aos limites do conhecimento, a cerca do tema investigado.

1.4 Organização da Tese
A presente tese de doutorado está estruturada da seguinte maneira: O primeiro

capítulo corresponde a uma breve introdução, onde aborda-se a motivação para o de-
senvolvimento do trabalho. O contexto histórico ao qual está inserido o ZnO dopado.
Posteriormente, o estado da arte onde apresenta-se pesquisas e estudos relacionadas ao
que está sendo feito em relação aos filmes finos de ZnO dopados e co-dopados. O capítulo
dois corresponde aos objetivos da tese. O capítulo três é composto por uma revisão da
literatura, formada por tópicos relativos aos filmes finos, óxidos condutores transparentes
(TCOs) e ao óxido de zinco dopado. Também menciona-se uma breve revisão sobre a
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teoria de sólidos e modelagem presente na literatura. No capítulo quatro são explicados os
materiais e métodos usados no desenvolvimento do trabalho. O capítulo cinco é dedicado a
discussão dos resultados experimentais e teóricos obtidos. Por fim, o capítulo seis apresenta
a conclusão do trabalho, baseada na discussão dos resultados permitindo assim atingir os
objetivos.



32

2 Objetivos Gerais e Específicos

Este trabalho abordou como objetivo principal propor um estudo comparativo entre
técnicas de deposição a plasma, visando: síntese, análise e entendimento experimental e
teórico das propriedades estruturais, elétricas e ópticas dos filmes finos de AZO e TAZO.
Para isto, os respectivos objetivos específicos foram formulados, na ordem em que seguem:

i Sintetizar os filmes finos de AZO e TAZO via método PVD pormagnetron sputtering e
cátodo oco e estudar suas características físicas e estruturais, objetivando à aplicação
dos mesmos na manufatura de dispositivos optoeletrônicos;

ii Avaliar a influência da dopagem dos filmes finos por meio da inclusão de gás ao
processo de síntese por magnetron sputtering e cátodo oco;

iii Analisar as estruturas cristalinas, a morfologia e a resposta óptica e elétrica dos
filmes finos de AZO e TAZO e fazer uma associação com as informações oriundas
dos cálculos teóricos baseados na DFT;

iv Validar um método teórico de previsão das propriedades físicas e estruturais de
filmes finos depositados por plasma via cálculo ab initio no estado sólido.
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3 Revisão Bibliográfica

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica seguida neste trabalho. Aborda-se
o procedimento experimental de formação e deposição de filmes finos, assim como alguns
estudos relativos as propriedades físicas e químicas dos filmes associadas as possíveis
aplicações. Também realizou-se uma busca na literatura sobre o histórico dos materiais
TCOs, convergindo para filmes finos de óxido de zinco dopados com alumínio. Apresentou-
se o problema de muitos corpos na abordagem da Teoria do Funcional de Densidade (DFT),
as abordagens de cálculo para o sistema de all electron e de pseudopotenciais, e o esquema
da supercélula e célula unitária. Por fim, alguns resultados de modelagem de estruturas
cristalinas de filmes finos, usando a teoria do funcional de densidade foram abordados.

3.1 Óxidos Condutores Transparentes - TCOs
Materiais óxidos condutores e transparentes, como o próprio nome sugere, corres-

ponde a uma classe de materiais que apresentam propriedades de transmissão óptica e
condutividade elétrica concomitante. Com relação a esses materiais, existe uma preferên-
cia de uso na forma de filmes finos (CAPPER; KASAP; WILLOUGHBY, 2011, p. 30).
Variam de semicondutores com energia de gap moderada, passando por filmes metálicos,
poliméricos, orgânicos e inorgânicos dopados e por fim apresentando-se na natureza como
materiais de estrutura amorfa (CALLAHAN et al., 2011, p. 191).

Como a utilidade dos filmes finos TCOs depende de suas propriedades ópticas e
elétricas, ambos os parâmetros devem ser considerados em paralelo com a estabilidade
ambiental, resistência à abrasão, função trabalho dos elétrons e compatibilidade com o
substrato (WANG; CHANG, 2016, p. 84).

Os valores de resistividade elétrica (ρ) desses materiais são relativamente baixos,
próximo de 10−4 Ωcm, e seu coeficiente de extinção k, na faixa do espectro visível, apresenta
valores com ordem de grandeza igual a 10−5, devido ao largo band gap (NUNES et al.,
2002, p. 282).

Desta maneira, Tiron, Sirghi e Popa (2012, p. 4308), apresentaram um estudo que
estimou um valor mínimo de resistividade elétrica para filmes finos de AZO, em função
do percentual atômico do alumínio na rede do ZnO. O gráfico, presente na Figura 3.1,
aponta 3.6x10−3 Ωcm como valor mínimo de resistividade elétrica para dopagem de 1.5 at
% de alumínio. O autor chama a atenção para o fato de não ser possível determinar se a
porcentagem de alumínio é proporcional a quantidade de átomos metálicos. De acordo com
o trabalho de Cornelius et al. (2009, p. 03), entende-se que essa relação seja correspondente
a todos os átomos que constitui o filme, cujo o valor equivale a 3 at % de alumínio utilizado
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em seu trabalho.

Figura 3.1 – Valor mínimo de resistividade elétrica em função do percentual atômico de
alumínio.

Fonte: Adaptado de (TIRON; SIRGHI; POPA, 2012, p. 4308).

Segundo Mwema et al. (2018, p. 308), é comum estudantes e pesquisadores, iniciantes
neste tema, classificarem qualquer material óxido como sendo um TCO. Uma vez que,
poucos óxidos estequiométricos como ZnO, SnO2, CdO, In2O3 e GaO podem ser intitulados
TCOs. Grande parte dos materiais óxidos tidos como TCOs passaram pelo processo de
dopagem, com o objetivo de promover uma natureza não estequiométrica ao material e
assim melhorar sua resposta óptica e elétrica.

ZnO dopado com Al (AZO), In2O3 dopado com Sn (ITO) e SnO2 dopado com
Sb ou F (ATO e FTO), estão entre os filmes finos de TCO mais utilizados na tecnologia
moderna. Na Tabela 3.1, pode-se observar algumas ligas TCOs e seus respectivos dopantes,
além de valores de resistividade elétrica e band gap (MÜLLER et al., 2004, p. 920).
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Tabela 3.1 – Aspectos gerais dos TCOs mais importantes.

TCO Dopante Resistividade
(10−4 Ω.cm)

Band gap1

(eV)
SnO2 Sb, F, As, Nb, Ta 3-8 3.6
ZnO Al, Ga, B, In, F, Ti 1-8 3.3
In2O3 Sn, Mo, Ti, F, Zr, Nb 1-3 3.7
CdO In, Sn 0.5-20 2.4
Ta2O Nb, N 2-3 2.1
GaInO3 Sn, Ge, Si 2002-106 4.9
CdSb2O3 Y 1.2-10 3.1
Fonte: Adaptado de (LUQUE; HEGEDUS, 2011, p. 719).

As espécies químicas ionizadas que atuam como dopantes, descritos na Tabela 3.1,
devem apresentar valores de valência adequada (quantidade de portadores de carga elétrica
na banda de valência) para atuarem como doadores efetivos de elétrons, em um processo
de dopagem do tipo n (VINNICHENKO et al., 2010, p. 03).

Outro objetivo do recente esforço para desenvolver novos materiais TCOs consiste
na síntese de filmes finos do tipo p. A maioria dos TCOs são semicondutores do tipo n,
mas os materiais TCO do tipo p são necessários para o desenvolvimento de lasers sólidos.
Esses TCOs do tipo p incluem: filmes finos de ZnO:Mg, ZnO:N, ZnO:In, NiO, NiO:Li,
CuAlO2, Cu2SrO2 e CuGaO2 (BEYER; HÜPKES; STIEBIG, 2007, p. 148).

As propriedades ópticas dos filmes finos TCOs: (T) transmissão, (R) reflexão
e (A) absorção são mensuradas em função das constantes ópticas do filme fino: índice
de refração (n), coeficiente de extinção (k), coeficiente de absorbância (α) e energia de
band gap (Eg) e da sua geometria. A geometria do filme pode ser classificada como um
aspecto estrutural, que inclui espessura, uniformidade de espessura e rugosidade (ZOPPEL;
HUBER; REIDER, 2007, p. 162).

Filmes finos a base de óxidos condutores transparentes são amplamente utilizados
em display de LED ou LCD. Esses filmes também podem ser utilizados em células solares
de silício, substituindo a camada de prata, e atuando como uma superfície coletora de
corrente elétrica mais eficaz, uma vez que pode revestir toda a área que sofre incidência
da luz solar. Com a transparência óptica elevada para um vasto número de comprimentos
de onda, a perca de luz solar por refletância ou absorbância é minimizada. Sendo assim,
uma realidade a otimização de células solares por intermédio desses filmes (GAO et al.,
2016, p. 562).

Outra aplicação corresponde ao revestimento de óculos funcionais. Em janelas
eletrocrômicas, uma camada de filme TCO reveste a superfície de absorção, que escurece
1 Valores de energia para TCOs não dopados.
2 Valores conseguido para o GaInO3 em forma de grãos.
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ou torna-se opaca após ser submetida a uma tensão, oriunda da incidência de luz do Sol
(MORALES-MASIS et al., 2017, p. 08). A luz solar desencadeia uma série de fenômenos
quânticos, a nível eletrônico, que promove o processo de conversão de luz em energia
elétrica. O leque de aplicações, relativo aos materiais transparentes condutores é vasto, e
pode ser usado em vários setores da sociedade proporcionando melhorias (FENG, 2012, p.
132).

3.1.1 História e Desenvolvimento
Os materiais óxidos condutores transparentes, conhecidos na literatura como TCOs,

começaram a ser estudados, de fato, no começo dos anos 1900, quando Badeker relata em
suas observações à oxidação de um filme fino de cádmio, quando exposto ao ambiente e logo
em seguida tornando-se transparente, conservando suas propriedades elétricas (BADEKER,
1907, p. 752).

Fatores como morfologia, estabilidade mecânica, baixo custo de produção, abun-
dância dos elementos primários na natureza e entre outros, fizeram com que esses materiais
fossem otimizados cada vez mais em seus campos de aplicação (GINLEY; PERKINS,
2011a, p. 12).

A Figura 3.2 apresenta um hexaedro, representando o espaço de composição dos
TCOs. O mesmo pode ser interpretado da seguinte forma, os óxidos individuais estão
localizados nos extremos, as linhas, ou bordas, que unem esses óxidos simbolizam a mistura
entre dois óxidos, formando sistemas binários e as faces da figura são áreas de misturas
entre óxidos que formam sistemas ternários.

Figura 3.2 – Espaço de composição dos TCOs.

Fonte: Adaptado de (PASQUARELLI; GINLEY; RYAN, 2011, p. 5409).
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Os óxidos condutores e transparentes podem ser compostos por sistemas binários
ou ternários e esses sistemas classificados como sendo do tipo n ou do tipo p, em fun-
ção do mecanismo de transporte eletrônico entre as bandas (elétrons livres ou buracos)
(PANKRATOV; BULAEVA, 2013, p. 62).

Na Tabela 3.2 é possível observar o histórico dos óxidos transparentes e sua evolução
estrutural ao longo do tempo, com compostos formados por dois e três elementos, além do
dopante.

Tabela 3.2 – Linha evolutivas dos Óxidos Condutores Transparentes.

Ano Material Processo Referência
1835 Ag Redução Química Liebig (1835)
1907 CdO Oxidação Térmica Badeker (1907)
1947 SnO2:Sb Spray Pyrolysis Mochel (1951)
1947 SnO2:Cl Spray Pyrolysis Mcmaster (1947)
1951 SnO2:F Spray Pyrolysis Junge e Lytle (1951)
1952 CdO Sputtering Helwig (1952)
1955 In2O3:Sn Sputtering Holland e Siddall (1955)
1967 SnO2:Sb Deposição Química de Vapor Davis (1967)
1974 Cd2SnO4 Sputtering Nozik e Kaplan (1974)
1976 Cd2SnO4 Spray Pyrolysis Nozik e Haacke (1976)
1979 SnO2:F Deposição Química de Vapor Fricke (1980)
1981 a-CdSnO Sputtering Smith e Lyu (1981)
1984 ZnO:In Spray Pyrolysis Major, Banerjee e Chopra (1984)
1984 ZnO:Al Sputtering Minami, Nanto e Takata (1984)
1987 ZnO:In Sputtering Qiu, Qiu e Shih (1987)
1990 ZnO:Ga Sputtering Choi et al. (1990)
1991 ZnO:F Deposição Química de Vapor Hu e Gordon (1991)
1992 Zn2SnO4 Sputtering Enoki, Nakayama e Echigoya (1992)
1994 ZnSnO3 Sputtering Minami et al. (1994)
1995 Cd2SnO4 Deposição de Laser Pulsado Mcgraw et al. (1995)
1995 Zn2In2O5 Sputtering Minami et al. (1995)
1999 In2O3:Ti Sputtering Safi e Howson (1999)
2001 a-InGaZnO Deposição de Laser Pulsado Orita et al. (2001)
2001 In2O3:Mo Evaporação Reativa Térmica Meng et al. (2001)
2004 a-ZnSnO Sputtering Moriga et al. (2004)
2005 TiO2:Nb Deposição de Laser Pulsado Furubayashi et al. (2005)
2005 In2O3:Mo Spray Pyrolysis Seo e Park (2005)
2009 InGaZnO Spin Coating Kim et al. (2009)
2010 In2O3:Ti Spray Pyrolysis Martin et al. (2010)
2014 ZnO:Mg Sputtering Tian et al. (2014)

Fonte: Adaptado de (PASQUARELLI; GINLEY; RYAN, 2011, p. 5407).

O nível de importância desses materiais, tanto na academia como na indústria, pode
ser refletido nas inúmeras publicações em periódicos especializados. Artigos que apresentam
estudos relativos a temas como: melhoras no desempenho junto a aplicações (ZHANG et al.,
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2016, p. 206), otimização das propriedades (ECHENDU; DEJENE; DHARMADASA, 2017,
p. 18866), processos eficientes de dopagem (CHANDRA et al., 2017, p. 40), processos de
formação e sínteses (CHAVARRÍA-CASTILLO et al., 2016, p. 98), simulação da resposta
óptica e elétrica (BENHAOUA et al., 2015, p. 81) e entre outros mostram a convergência
das pesquisas em relação a esse tema.

Mas de acordo com Minami (2009, p. 1768) e Leenheer et al. (2008, p. 3), apesar
do longo período de estudos intensivos sobre os materiais TCOs, ainda não foi possível
formular um modelo teórico confiável e representativo, capaz de, por exemplo, estimar
de maneira confiável o nível de qualidade das propriedades de novos materiais óxidos
transparentes.

Mesmo diante desse panorama, os estudos a respeito desses materiais cresceram de
forma acentuada, o que reforça a tese de que modelos teóricos que representem o sistema
TCO, de forma confiável, com uma margem de precisão elevada serem uma questão de
tempo.

3.2 Óxido de Zinco
Óxido de zinco, ou zincita como também é conhecido na literatura, é um composto

mineral que pode adaptar-se a diferentes tipo de estruturas ou fases cristalinas, para
determinadas condições de temperatura e pressão. O mineral zincita foi descoberto em
1810 pelo geólogo norte-americano Jonh Bruce no distrito de Franklin, localizado no estado
americano de Nova Jérsei (WYCKOFF, 1963, p. 94), (YAMAMOTO et al., 2004, p. 941).

A zincita, forma mineral do óxido de zinco, apresenta-se na natureza variando sua
coloração entre tons de vermelho e laranja, como mostra a Figura 3.3. Após passar por
processo de purificação torna-se um pó de cor branca. Pode ser obtido pela queima do
mineral zincita ao ar, por calcinação do hidróxido de zinco, carbonato de zinco ou nitrato
de zinco.

A estrutura cristalina rocha de sal (rocksalt) é formada sob condições de pressões
elevadas, enquanto que a estrutura blenda de zinco (zinc blende) é obtida por crescimento
epitaxial em substratos com estruturas cristalina cúbica. E a estrutura wurtzita (wurtzite)
que compõe a forma mais, termodinamicamente, estável do ZnO pode ser encontrada a
temperatura ambiente (MORKOÇ; ÖZGÜR, 2008, p. 02-04).
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Figura 3.3 – (a) Cristal de zincita natural e (b) Cristal de zincita sintético.

Fonte: (a) Coleção Rob Lavinsky, www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Zinkit e (b)
www.gc.maricopa.edu/earthsci/imagearchive/zincite755.jpg

As estruturas rocha de sal, blenda de zinco e wurtzita (ver Figura 3.4) podem estar
presentes em qualquer material composto por óxido de zinco (KLINGSHIRN, 2007, p.
3032).

Figura 3.4 – Estruturas dos cristais de ZnO. (a) rocha de sal cúbica (rocksalt), (b) blenda
de zinco cúbica (zinc blende) e (c) wurtzita hexagonal (wurtzite). Esferas
cinza e preta representam os átomos de Zn e O, respectivamente.

Fonte: Adaptado de (MORKOÇ; ÖZGÜR, 2008, p. 02).

Como mencionado anteriormente, a estrutura wurtzita do ZnO pertence ao grupo
espacial P63mc, que é formada por duas subredes hexagonais compactas de Zn e O, ligadas
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mutuamente.

Esta estrutura é composta por íons de Zn2+ e O2− que proporcionam a formação
de planos coordenados tetraédricos e orientados em uma direção, como mostrado na parte
superior da Figura 3.5 (YAMAMOTO et al., 2004, p. 939).

Na parte inferior da Figura 3.5 os parâmetros de rede da estrutura cristalina
wurtzita são a = 0.3250 nm (a=b) e c = 0.5207 nm, cuja a razão entre os parâmetros de
rede c/a é igual a 1.6021. Valor que permite estimar a formação de uma célula hexagonal,
já que a mesma apresenta valor teórico de 1.60 (KLEIN et al., 2010).

Figura 3.5 – Parte superior: Rede cristalina do ZnO. Parte inferior: Parâmetros estrutu-
rais da célula unitária da estrutura wurtzita.

Fonte: Adaptado de (TABASSUM, 2015, p. 09).

Enquanto o parâmetro de rede c é perpendicular ao parâmetro a, os dois últimos
vetores incluem um ângulo de γ = 120◦. Cada átomo do elemento A (zinco ou oxigênio)
no cristal é circundado por quatro átomos tetraedrais coordenados do outro elemento B
(oxigênio ou zinco, respectivamente).

As ligações químicas, que formam a estrutura do ZnO, apresentam natureza
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covalente em conjunto com um elevado grau de polaridade negativa em função da eletro-
negatividade do oxigênio (ARBIOL; XIONG, 2015, p. 06).

O cristal estequiométrico de ZnO, ou seja, não dopado, comporta-se como um
material isolante à temperatura ambiente, apresentando uma concentração de portadores
de carga da ordem de 1013 - 1014 cm−3 (KLEIN et al., 2010).

Segundo Pearton et al. (2005, p. 295), devido a diferença de tamanho, estes íons
ocupam apenas 44% do volume da célula unitária, deixando espaços vazios da ordem de
0.095 nm na rede cristalina.

A coordenação tetraédrica faz com que o ZnO apresente uma configuração assimé-
trica, resultando em um óxido com natureza dual de piezoeletricidade e piroeletricidade
(FERREIRA, 2008, p. 28).

A Tabela 3.3 apresenta o perfil estrutural e físico-químico do ZnO. Onde pode-se
consultar alguns valores quantitativos associados a determinadas propriedades.

Tabela 3.3 – Propriedades do ZnO.

Mineral Zincita
Sistema cristalino Hexagonal
Estrutura cristalina Wurtzite
Grupo espacial P63mc
Parâmetros de rede em 300 K a=b=0.325 nm, c=0.5207nm
Ponto de fusão 2248 K
Energia de ligação 60 meV
Condutividade térmica 0.46-1.67 W/cm.K (Bulk)
Tipo de band gap direto
Massa efetiva dos elétrons m∗e/me 0.28
Densidade (ρ) 5.67 g.cm−3

Índice de refração (n) 2.029‖2.008⊥
Comportamento magnético piezoeletrônico
Função trabalho (ϕ) 4.5 eV
Coeficiente de expansão (α) 2.92‖4.75⊥

Fonte: Adaptado de (LUQUE; HEGEDUS, 2011, p. 723).

3.2.1 Dopagem do ZnO
Em função da estrutura aberta do óxido de zinco, é possível ocorrer a incorporação

de outros elementos como átomos e íons, também chamados de impurezas ou elementos
dopantes. Esses dopantes atribuem a rede cristalina defeitos, devido ao deslocamento de
átomos do próprio composto para os interstícios da estrutura cristalina. Promovendo ao
material defeitos intrínsecos (ÖZGÜR et al., 2005, p. 08).

Em virtude desse tipo de defeito, em sua estrutura cristalina, o ZnO apresenta um
caráter semicondutor do tipo n juntamente com uma energia de gap aproximada na faixa
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de 3.1 a 3.5 eV (SANDEEP; BHAT; DHARMAPRAKASH, 2018, p. 148).

O ZnO dopado deixa de ser um composto estequiométrico, uma vez que pode
ocorre a perda de oxigênio da sua estrutura, originando vacâncias de oxigênio (V◦) ou
migração de átomos de zinco para o interstício do retículo cristalino (KENNEDY et al.,
2018, p. 1385).

A presença de doadores intrínsecos oriundo de defeitos dentro da estrutura cristalina
ou dopagem com outros materiais pode aumentar a condutividade elétrica, consequente-
mente aumentando a densidade de portadores livres o suficiente para mover o nível de
Fermi para a banda de condução.

Na Figura 3.6, Chaves (2018) ilustra os defeitos intersticiais e as possíveis vacâncias
(V◦) que ocorrem na estrutura cristalina do ZnO.

Figura 3.6 – Formação de defeitos intersticiais e vacâncias na estrutura do AZO. Os
valores dos raios iônicos do elementos em destaque são: O2−=1.40 Å,
Zn2+=0.74 Å e Al3+=0.54 Å.

Fonte: Adaptado de (CHAVES, 2014, p. 21).

A dopagem do ZnO por átomos de Al, ocorre pela substituição de um átomo de Zn
por um átomo de Al em sua rede hexagonal ou pela migração desse dopante para regiões
não cristalinas do contorno de grão formando ligações entre AlO. A substituição dos íons
Zn2+ por íons Al3+, na rede cristalina, tem como consequência promover um elétron livre
na banda de condução por cada átomo de alumínio (YU et al., 2005, p. 479). Entretanto,
deve-se conhecer o limite de solubilidade dos íons na rede cristalina do ZnO, pois possíveis
formações de fases secundárias podem influenciar nas propriedades físico-químicas do
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mesmo.

Desta forma, o limite de solubilidade do alumínio na rede cristalina do óxido de
zinco é detalhado por diversos pesquisadores. De acordo com Serier, Gaudon e Ménétrier
(2009, p. 1193), o limite de solubilidade de qualquer íon, introduzido a uma rede cristalina,
varia em função da metodologia adotada no processo de síntese do material.

Chaves et al. (2019) produziram filmes finos de AZO, por magnetron sputtering
de rádio frequência (RF), a partir de uma alvo metálico ZnAl (5% em peso atômico) a
temperatura ambiente. Os resultados de difração de raios X mostraram picos característicos
da estrutura wurtzita, com orientação preferencial ao longo do plano cristalográfico (002).
A concentração de alumínio na rede cristalina apresentou um valor máximo de 13% em
peso atômico, indicando a presença de íons dopantes na rede do ZnO. Além disse, para
todas as amostras, a concentração de alumínio é maior do que a encontrada no alvo usado
como precursor.

Dejam et al. (2016) prepararam filmes finos de ZnO e ZnO:Al (AZO) por pul-
verização reativa de rádio frequência, em substrato de vidro a uma pressão parcial de
oxigênio constante. Os filmes foram recozidos a diferentes temperaturas em atmosfera
de argônio, para estudar as suas várias propriedades estruturais e ópticas. Diante dos
resultados de difração de raios X, entendeu-se que a introdução do Al na estrutura do ZnO
afetou visivelmente a estrutura do mesmo. Uma vez que, a inclusão de Al na estrutura de
ZnO proporcionou melhora significativa tanto na cristalinidade quanto no tamanho das
partículas.

Kraya et al. (2018) relataram a produção pelo método sol-gel de filmes finos de
ZnO, dopados com Al a 1% em peso atômico. Os filmes foram preparados pela deposição
de camadas sucessivas, com aplicação de tratamento térmico de 0.5 horas. Por fim, os
filmes passaram por recozimento com temperatura igual a 300 ◦C. Os filmes apresentaram
baixa resistividade elétrica, em função a alta densidade de dopante na microestrutura,
devido ao tratamento térmico.

Shewale et al. (2015) descreveram a síntese de filmes finos de ZnO dopados com
Ti3+ pelo método de spray pirólise. As amostras foram preparadas com concentração de
2% do íon dopante, sob temperatura de substrato igual a 375◦C. Os autores estudaram a
influência do Ti nas propriedades dos filmes. Observou-se uma solubilidade de saturação
de 2% do dopante na rede cristalina do ZnO, revelando uma natureza policristalina dos
filmes com estrutura wurtzita hexagonal. Promovendo uma melhora na cristalinidade, na
transmitância óptica (∼96% em 550 nm) e na energia de gap (∼3.29 eV) dos filmes.
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3.2.2 Propriedades Elétricas
Os TCOs, como mencionado, destacam-se dos demais materiais por sua boa resposta

elétrica, quando submetido a um campo elétrico e pela elevada transmitância óptica, no
espectro do visível. Esses materiais, com estrutura estequiométrica e considerável energia
de band gap, podem mostrar-se muito resistivos ao fluxo de corrente elétrica, quando
à temperatura ambiente (ZHU et al., 2017, p. 10285). Para tornarem-se condutores
é necessário o desequilíbrio estequiométrico, por meio da inclusão de impurezas que
proporcionam ao mesmo excesso ou ausência de elétrons.

Considerando-se que os TCOs podem ser intitulados de semicondutores degenerados
(KAWASHIMA; MATSUI; TANABE, 2003, p. 242), é importante a compreensão do
mecanismo de condução por elétrons juntamente com a influência da banda de energia,
uma vez que isso pode resultar em modelos teóricos que podem direcionar a produção
desses materiais.

A condutividade elétrica (σ) de um material pode ser relacionada a parâmetros
microscópicos associados ao movimento de elétrons ou buracos (FERNÁNDEZ et al., 2019,
p. 253). Tal propriedade poder ser usada para definir a natureza elétrica do material
(BOURAS et al., 2016, p. 136). De acordo com a física básica, essa grandeza é o inverso
da resistividade elétrica (ρ)1 (SHANKAR, 2012, p. 122), ou seja,

σ = 1
ρ

(3.1)

que correspondente a capacidade do material de permitir a movimentação de
elétrons por sua estrutura.

A condutividade elétrica de um material, definida em unidades de (Ω ·m)−1, pode
ser mensurada pela Equação 3.2:

σ =N |e|µ (3.2)

onde N é o número de elétrons livres ou de condução por unidade de volume (m3 ou
cm3), |e| corresponde a intensidade absoluta da carga elétrica de um elétron (1.6x10−19C)
e µ2 sendo a constante de proporcionalidade, chamada de mobilidade eletrônica; com
unidade igual a (m2/ Vs).
1 A resistividade elétrica ρ pode ser representada pela expressão ρ= R.A

l , com R sendo a resistência do
material, através do qual a corrente está passando, A é a área de seção transversal perpendicular à
direção da corrente e l como sendo a distância entre os dois pontos onde a ddp está sendo medida.

2 A contante µ corresponde a expressão
eτ

m∗

onde τ é o tempo a cada colisão e m∗ representa a massa efetiva dos elétrons presentes na rede.
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O número de partículas livre portadoras de carga elétrica por unidade de volume
corresponde a densidade de portadores livre (N ) no filme fino. Segundo Lu et al. (2009, p.
2778), como os filmes finos de AZO apresentam características de semicondutor tipo n, os
portadores livres de carga elétrica são os elétron. Para os filmes de AZO, a densidade de
portadores livres reportados na literatura são da ordem de 1021 cm−3.

Os valores de mobilidade eletrônica dos filmes de AZO são, relativamente baixos,
em relação aos filmes de ZnO intrínsecos. A literatura reporta, para os filmes de AZO,
valores de mobilidade eletrônica na faixa de 20 a 300 cm2/ Vs (KUMAR et al., 2018a, p.
895).

Estudos de Ghosh et al. (2018, p. 820), indicam que a baixa mobilidade desempe-
nhada pelos filmes de AZO pode ser atribuída aos defeitos na rede cristalina: contorno
de grão, vacâncias e a inclusão dos átomos de alumínio. Tais defeitos proporcionam o
aprisionamento de elétrons e/ou agem como centros espalhadores.

De acordo com a regra de Hummel (2005, p. 191), representada na Equação 3.3,
resistividade elétrica em materiais cristalinos é influenciada por processos de formação
de núcleos de dispersão independentes e que ocorrem simultaneamente, como a dispersão
devido a impurezas, defeitos e tamanho de grãos3:

1
µtotal

= 1
µimpurezas

+ 1
µdefeitos

+ 1
µgrão

(3.3)

Uma estratégia para otimizar a condutividade de filmes finos de AZO passa por
adequar a concentração de portadores de cargas, aumentando a inclusão do elemento
dopante até o limite de saturação da rede melhorando a mobilidade eletrônica µ (JIA et
al., 2012, p. 05).

Mas de acordo com Zhou et al. (2012, p. 391), a dopagem em excesso pode ocasionar
queda de desempenho nas propriedades do filme fino, como: baixa mobilidade eletrônica
devido os átomos dopantes atuarem como núcleos dispersivos; divisão de fases em função
do limite solubilidade excedido pela grande concentração de dopante. Uma vez que, a alta
densidade de elétrons resultaria na diminuição da transmissão óptica da luz, para valores
elevados de comprimentos de onda. Indica-se elevar a condutividade elétrica favorecendo a
mobilidade eletrônica entre bandas (YUE et al., 2011, p. 5578).

3.2.3 Propriedades Ópticas
Pasquarelli et al. (2010, p. 5427) propõem que, um material para ser classificado

como um óxido condutor transparente, primeiramente deve apresentar-se como transpa-
3 A dispersão, em função do tamanho de grão, é significante quando os grãos são menores do que o

caminho livre médio do elétron.
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rente, quando submetido a radiações na faixa do visível λ = 400 - 800 nm (hν = 3.1 a 1.7
eV).

Pasquarelli, Ginley e Ryan (2011, p. 5412) definem o perfil óptico de um filme
fino de AZO, por meio da resposta do material, resultante da interação da radiação com
os elétrons e também com a estrutura cristalina do filme. Portanto, para que um TCO
apresente uma boa resposta óptica é necessário reduzir a interação radiação-matéria e
assim aumentar a transmitância da luz na faixa do espectro visível.

A Figura 3.7 mostra o gráfico de transmitância óptica característico de um filme
fino de AZO. O mesmo é composto por três regiões: (I) região de alta absorção, devido as
transições eletrônicas entre as bandas de energia; (II) região de alta transmitância, com
formação de franjas de interferências; (III) região de alta refletância para comprimentos
de onda mais longos, em função da presença de elétrons livres na banda de condução. Nas
regiões (I) e (II) os filmes de TCOs atuam como materiais dielétricos e na região (III) o
filme TCO comporta-se como um material metálico.

Figura 3.7 – Espectro de transmissão, reflexão e absorção óptica de um TCO.

Fonte: Adaptado de (PASQUARELLI; GINLEY; RYAN, 2011, p. 5411).

Para comprimentos de ondas curtos (λ < 350 nm), menores que 3.5 eV, nota-se
uma queda na transmissão, em contra partida é registrado um aumento na absorção
óptica. Isso justifica-se pelo fato de radiações com energia acima do intervalo de banda
serem absorvidas, promovendo transição de elétrons entre bandas. No extremo oposto, do
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espectro, ocorre uma segunda baixa na transmissão e um aumento na reflexão, para λ
mais longos.

Pasquarelli, Ginley e Ryan (2011, p. 5415) ainda destacam o comprimento de onda
do plasma ωp, que corresponde a frequência da radiação igual a frequência de oscilação
dos elétrons presentes na rede. Smith (2001, p. 02) fazendo uso da teoria clássica de Drude,
relaciona a frequência do plasma pela Equação 3.4:

ω2
p = Ne2

ε∞ε0m∗
−γ2 (3.4)

onde ε∞ é a constante dielétrica de alta frequência. γ corresponde ao fator de
amortecimento e pode ser calculado como sendo γ = e/m∗µ.

Seguindo a tese de Brett (1985, p. 102), considerando um filme de AZO com ε∞

assumindo o valor de 3.73 e uma densidade de portadores de carga igual a 6.0x1020 cm−3,
a qual corresponde teoricamente a uma mobilidade máxima de 50 cm2/Vs, o valor da
frequência de plasma seria obtido segundo a Equação 3.5, presente no trabalho (CHAVES,
2018, p. 45) .

ω2
p = 6.0x1026(1.6x10−19)2

3.73x8.85−12x0.38x9.11x10−31 −
(

1.6x10−19

0.38x9.11x10−31.5.0x10−3

)2
(3.5)

Tendo como resultado:

ω2
p = 1.147x1015rad/s

Desta maneira, tendo ωp = 2πc/λp o valor do comprimento de onda do plasma λp,
para uma densidade igual a 6x1020 cm−3, é igual a 1.6 µm.

Para obter a coexistência dessas propriedades, faz-se necessário que o TCO tenha
o valor da energia de gap Eg maior que a energia do fóton Eφ (λ = 400 nm) = 3.1 eV,
no limite da faixa do visível. Sendo assim, para aplicações ópticas, na faixa do visível,
indica-se utilizar TCOs cuja a energia de gap seja maior que 3.0 eV (VOLINTIRU et al.,
2006, p. 350).

As propriedades ópticas de um material dielétrico, como é o caso dos filmes finos
de AZO, são descritas pelo índice de refração complexo (ver Equação 3.6)

ñ = n− ik (3.6)

onde n é o índice de refração (real) e k é o coeficiente de extinção (parte imaginária
que descreve a absorção da luz num meio dielétrico), que está relacionado com o coeficiente
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de absorção (α). A parte real n corresponde ao termo que descreve a relação refletância/
transmitância na interface entre o meio material e outro (no caso o ar). Geralmente, o
valor de n varia com o comprimento de onda da radiação incidente.

Considerando que, a maioria dos estudos sobre filmes finos de AZO reportam o
substrato utilizado como sendo uma lâmina de vidro, pode-se definir a transmitância
óptica pela Equação 3.7 (SWANEPOEL, 1983, p. 01):

Ts = (1−R)2

1−R2 (3.7)

onde R (refletância) e dado por:

R =
[
n2−1
n2 + 1

]2
(3.8)

Caso o substrato de vidro apresente uma espessura uniforme, quando o mesmo
for submetido a incidência de radiação eletromagnética ocorrerá a formação de franjas
de interferência, em uma região do espectro de transmitância do filme AZO. Essa região
marcada pelas presença das franjas é necessária para a determinação das constantes ópticas
dos filmes finos (SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2006, p. 6015).

A radiação que incide sobre o substrato, pode interagir com o mesmo produzindo
uma resposta óptica de interferência construtiva (mesma fase, ou seja, pico+pico ou
vale+vale) ou destrutiva (180◦ de deslocamento entre as fases, ou seja, pico+vale ou
vale+pico). Esse comportamento resulta em um espectro com franjas de pontos máximos
e mínimos (PEREIRA, 2012, p. 29).

De acordo com Trindade (2015, p. 59), as múltiplas reflexões que dão origem as
franjas de interferências ocorrem devido a alguns fatores, tais como: comprimento de onda
(λ), índice de refração do filme (n1), índice de refração do substrato (n2) e a espessura do
filme (d). O autor ainda ressalta que, um substrato com espessura adequada pode reduzir
as múltiplas reflexões internas.

A transmitância óptica caracteriza-se por ser uma função que depende do compor-
tamento de algumas variáveis como o comprimento de onda da radiação incidente (λ),
índice de refração do substrato (n) e do filmes (s), coeficiente de absorção do filme (α) e a
espessura do filmes (d), que é constante. Considerando a região transparente com k = 0 a
transmitância pode ser estimada com o uso da Equação 3.9 (SWANEPOEL, 1983, p. 03):

T = Ax

B−Cxcosφ+Dx2 (3.9)
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onde as constantes A, B, C e D podem ser definidas por:

A= 16n2
1n2 (3.10)

B = (n1 + 1)3(n1 +n2
2) (3.11)

C = 2(n2
1−1)(n2

1−n2
2) (3.12)

D = (n1 + 1)3(n1 +n2
2) (3.13)

φ= 4πh
λ

(3.14)

x= exp(−αh) (3.15)

Na Figura 3.8, pode-se observar um espectro de transmitância óptica, característico
de filmes finos de AZO, com tempo de deposição específico para cada filme. Composto por
uma região de franjas de interferência (região 1), na qual pode-se extrair a parte real do
índice de refração, o valor da espessura do filme e o coeficiente de extinção, esse gráfico
tem importância relevante na caracterização óptica de filmes finos(TRINDADE, 2015, p.
60).

A região 2 é chamada de borda de absorção, e pode ser usada para o cálculo do
coeficiente de absorção (α) e do band gap (Eg) (GÜRAKAR; SERIN; SERIN, 2015, p. 20).

Como resultado da interação entre a luz (com comprimento de onda variando
linearmente com tempo) e a microestrutura dos filmes finos, surgem sinais de máximos e
mínimos, que são regidos pela Equação 3.16 (TRINDADE, 2015, p. 61):

mπ = 4πn1h

λm
(3.16)

Onde m assume os valores de números inteiros, que representam as ordens de
interferências e n1 representa o índice de refração do filme e pode ser determinado pelos
máximos ou mínimos de interferência (PEREIRA, 2012, p. 49):

m∼=
λm+1

λm−λm+1
(3.17)

Considerando λm+1 e λm como sendo dois extremos consecutivos de comprimento
de onda que aparecem nas franjas de interferência.
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Figura 3.8 – Espectro de transmitância óptica de filmes finos de AZO, para diferentes
tempos de deposição.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para m igual a uma ordem de interferência par ou ímpar a transmitância óptica
pode ser definida como sendo:

Tpar = 2n0n2
n2

0 +n2
2

(3.18)

Tímpar = 4n0n2
1n

2
2

(n2
0 +n2

1)(n2
1 +n2

2) (3.19)

Aplicando a Equação 3.18 para m igual a par e n0 = 1 (ar) juntamente com o valor
Tpar adquirido através de analise experimental, pode-se calcular o índice de refração do
substrato (n2). Em seguida, substituindo-se o valor de n2 já conhecido, na Equação 3.19
obtêm-se o valor do índice de refração do filme (n1).

Utilizando o valor de n1 e das distâncias entre as franjas de interferência (máximos
e mínimos), pode-se extrair a espessura do filme fino, por meio da Equação 3.16.

Para filmes transparentes, a faixa do espectro visível deve apresentar um valor
relativamente baixo de absorção. Para que a luz incidente sobre um material possa ser
absorvida, como mostra a Figura 3.7. Na região de absorção o comprimento de onda do
fóton tem que ser menor ou igual ao comprimento de onda do gap (CHAVES, 2018, p. 42).

Para o comprimento de onda limite, relativo a região de alta absorbância na
Figura 3.7, o valor de transmitância é nulo. Na borda de absorção o coeficiente de absorção
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(α) pode ser estimado pela Equação 3.20 (VINODKUMAR et al., 2010, p. 711):

αhν =B(hν−Eg)1/2 (3.20)

onde B representa a constante que depende do índice de refração do material, da
velocidade da luz no vácuo e da massa efetiva do elétron. O termo hν é a energia que o
fóton possui e Eg = hc

λg
consiste na energia da banda proibida para transições diretas, no

caso do ZnO.

Fazendo uso da espectroscopia óptica pode-se obter valores de band gap de filmes
finos de AZO utilizando a Equação 3.20. Ao plotar um gráfico de [α(hν)]2 em função
da energia hν, pode-se realizar uma regressão linear na região com coeficiente angular
constante, da curva [α(hν)]2 x hν, e assim extrapolar a região linear até o eixo que indica
os valores de energia, no qual o valor do α é igual a zero e consequentemente indica o
valor do gap óptico.

A Figura 3.9 apresenta um gráfico de [α(hν)]2 x hν onde é possível, por meio da
extrapolação da região linear da curva, estimar a energia de gap, para um filme fino de
ZnO deposita por magnetron sputtering, com tempo de 0.5 horas.

Figura 3.9 – Curva [α(hν)]2 versus hν para um filme fino de ZnO, depositado com valor
de pressão igual a 10 mTorr com gás argônio.

Fonte: Elaborada pelo autor.

O método de estimativa da energia de band gap presente na Figura 3.9 tem
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apresentado resultados coerentes com trabalhos experimentais e teóricos, sendo assim o
método mais utilizado na literatura, para determinação da energia de gap (TRINDADE,
2015, p. 66).

Outro método reportado pela literatura consiste em verificar para quais valores de
energia o coeficiente de absorção óptica (α) atinge o valor de 104 cm−1. A Figura 3.10
apresenta, a partir do um espectro de transmitância do ZnO, o método E04, que é utilizado
como um bom valor do gap óptico de materiais semicondutores, com estrutura cristalina
quanto amorfo (LEITE, 2007, p. 40).

Figura 3.10 – Gráfico composto pelos valores de α em função da energia (hν) para
aplicação do método E04.

Fonte: (LEITE, 2007, p. 41).

Para os óxidos semicondutores com alto teor de dopagem, observa-se um alarga-
mento da banda óptica proibida para valores elevado de energia, em função do número
de portadores de carga elétrica (SINGH; SRINIVASA; MAJOR, 2007, p. 8720). Burstein
(1954, p. 89) classificou esse efeito como Burstein-Moss.

Este efeito considera uma variação na energia de Fermi, em que ocorre um deslo-
camento para dentro da banda de condução devido a um aumento da concentração de
portadores. E os níveis mais baixos da banda de condução são ocupados (BURSTEIN,
1954, p. 192).

Para que um elétron possa transitar da banda de valência (BV) para a banda de
condução (BC), o mesmo deve ter uma quantidade de energia que permita-o superar o
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nível de Fermi (SAKURAI; NAPOLITANO, 2017, p. 122).

Chaves (2018, p. 44) apresenta, na Figura 3.11, um modelo de bandas de energia
para o ZnO, o qual compara a estrutura eletrônica entre filmes intrínseco (a) e dopado
com alumínio (b).

Figura 3.11 – Modelo de estrutura de bandas de energia para o ZnO. ZnO não dopado
(a) e AZO em (b). A região azul indica estados ocupados.

Fonte: (CHAVES, 2018, p. 44).

Muitos grupos de pesquisa têm estudado o deslocamento da energia de Fermi e
a renormalização de bandas em semicondutores do grupo IV (exemplo: Si, Ge e SiC) e
grupo III-V, (exemplo: GaAs, InP e GaN). Entretanto, há poucos estudos sobre os efeitos
nos materiais de grupo II-IV, como exemplo o semicondutor ZnO aqui estudado (LU et
al., 2007, p. 02).

3.3 Filmes Finos
Os filmes finos apresentam um histórico de uso de longa data, na literatura. Tendo

registros que datam mais de quatro milênios. De acordo com historiadores, a civilização
egípcia foi a primeira a desenvolver uma tecnologia baseada na produção de filmes finos
orgânicos e inorgânicos. Um exemplo são as folhas de ouro com espessura inferior a 0.3
µm, para proteção contra processos corrosivos (HASHIMOTO; IRIE; FUJISHIMA, 2005,
p. 8270).
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Garbuny (1965, p. 126), definiu o estado sólido denominado de filme fino pela
primeira vez, como sendo um sistema formado pelo estado de agregação de materiais,
de forma periódica e organizada, em uma ou mais camadas contínuas. O autor estima
que, durante o processo de formação e compactação das camadas, os componentes que
originam o filme apresentam orientações preferenciais durante o processo de revestimento,
influenciando nas propriedades do filme.

O desenvolvimento das tecnologias em sistema de vácuo, contribuiu para a melhora
dos resultados das técnicas de deposição de materiais em substratos metálicos, amorfos,
isolantes ou semicondutores, com espessura e geometria variada. Alguns autores levam em
consideração a razão entre a espessura do revestimento e a espessura do substrato para
classificar o sistema como um filme fino (LAURENTI et al., 2017, p. 157).

Os filmes finos podem ser desenvolvidos em muitas orientações e com condições
de contorno diferentes, dependendo da técnica de deposição adotada para o crescimento
do filme. Ambas definindo as propriedades do filme, de modo que a compreensão dos
efeitos de simetria e das restrições impostas pelo acoplamento dos átomos e íons tornam-se
essencial (DAMJANOVIC, 1998, p. 1269).

A Figura 3.12 apresenta um sistema formado pela junção de um substrato e uma
camada de óxido de zinco, depositada por magnetron sputtering RF, onde o autor estuda
a influência da pressão no processo de formação da estrutura dos filmes finos, juntamente
com as propriedades magnéticas.

Figura 3.12 – Micrografia de microscopia eletrônica de varredura, do perfil de espessura
de uma filme fino de ZnO com orientação (002).

Fonte: Adaptado de (DAMJANOVIC, 1998, p. 1275).

A notória importância e aceitação dos filmes finos em diferentes ramos da sociedade,
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proporcionou o desencadear de pesquisas para produção de novos filmes e em paralelo o
surgimento de novas tecnologias, associadas a expectativa de uso desses novos materiais
(BHAT et al., 2018, p. 1099).

3.3.1 Síntese e Propriedades
Os filmes finos apresentam uma variedade microestrutural que pode ser associada

a alguns fatores, tais como: tamanho do grão, orientação cristalográfica, defeitos de rede,
composição de fases e morfologia (FERREIRA, 2008, p. 12).

Segundo Wasa, Kitabatake e Adachi (2004, p. 134), o processo inicial de formação
de filmes finos é o mesmo, para qualquer que seja o procedimento de deposição adotado.
Ocorre o processo de nucleação aleatória seguida pelas etapas de nucleação e crescimento
de estruturas mais complexas. Considera-se o processo de deposição como sendo gradual e
compreendido como o posicionamento individual dos átomos.

Para filmes finos crescidos em atmosfera de plasma, Wang e Chang (2016, p. 85)
afirmam que a formação da estrutura de grãos, assim como, a morfologia durante o
crescimento dos filmes finos são determinadas por processos físicos de superfície, tais como,
bombardeamento na superfície substrato/filme, adsorção dos átomos na colisão e difusão
dos átomos na superfície dos filmes.

O processo de crescimento dos filmes finos sofre influência de parâmetros como,
por exemplo, a interação física e química oriunda dos átomos na superfície substrato/filme.
Como também pela absorção da energia em função das colisões, temperatura do substrato,
rugosidade da superfície, taxa de deposição, ângulo de incidência do fluxo de evaporação
e a pressão do gás, que influenciam na difusão dos átomos (FERREIRA, 2008, p. 18),
(ALMEIDA, 2008, p. 47).

Em decorrência desses fenômenos, responsáveis pela correlação entre a estrutura
de grãos e a morfologia dos filmes crescidos, que Movchan e Demchishin (1969, p. 61)
introduziram o conceito de modelo de zona de estrutura, que descreveu a influência da
temperatura do substrato (representada pela razão entre a temperatura de superfície
do substrato (Ts) e a temperatura do ponto de fusão do material depositado (Tm))
na morfologia do filme. O modelo presente na Figura 3.13, é composto por três zonas
delimitadas pela relação entre as temperatura (Ts) e (Tm).

A Tabela 3.4 apresenta a relação entre as temperaturas Ts e Tm, que definem os
limites das zonas 1, 2 e 3, com os fenômenos que ocorrem na superfície do substrato e que
dão origem a morfologia dos filmes.

Complementando o modelo de zona de estrutura, Thornton (1974, p. 668) adicionou
um eixo com o objetivo de representar a pulverização do gás argônio. Alterando o modelo
bidimensional de zona de estrutura para um diagrama em três dimensões, mostrando os
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Figura 3.13 – Modelo de estrutura de zona, mostrando a influência da temperatura do
substrato na microestrutura de filmes evaporados.

Fonte: Adaptado de (MOVCHAN; DEMCHISHIN, 1969, p. 63).

efeitos de temperatura e pressão do gás. Os autores também introduziram uma nova zona,
denominada de zona de transição “T”, entre as zonas 1 e 2.

Considerando que o modelo de zonas de estrutura proposto por Thornton tenha
sido desenvolvido com o objetivo de explicar o crescimento de metais, através da técnica
de deposição sputtering, o modelo é usualmente empregado no auxílio e explicação do
crescimento de filmes finos compostos por outros tipos de materiais, sintetizados pela
mesma técnica.

Sabendo-se que os materiais TCOs apresentam características diferentes dos mate-
riais metálicos, como por exemplo, o ZnO, cujo o ponto de fusão corresponde a 1975◦C
(MORKOÇ; ÖZGÜR, 2008, p. 77), valor elevado quando comparado aos metais. Espera-se
que a razão Ts/Tm apresente um valor, relativamente, baixo quando comparado com os
valores de Ts, na faixa de 80 a 400 ◦C para o modelo de Thornton (GINLEY; PERKINS,
2011b).

Kluth et al. (2003, p. 83) propuseram um modelo de Thornton para filmes finos
TCOs, em função dos valores resultantes da razão Ts/Tm serem baixos, sendo este modelo
usado apenas em função da temperatura do substrato.

O modelo de Kluth et al. (2003), visto na Figura 3.14, é composto por três zonas
de crescimento que desenvolvem-se em função da pressão de trabalho e da temperatura de
substrato Ts. Vale salientar que, a zona 3 (correspondente ao processo de recristalização
dos grãos), presente no modelo de Thornton referente aos metais, não está presente neste
novo modelo, pois o ZnO apresenta um ponto de fusão elevado. E como sabe-se, o processo
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Tabela 3.4 – Relação entre a temperatura do substrato e a formação dos filmes finos
evaporados.

Zonas Ts/Tm Ocorrência

Zona 1 Ts/Tm<0.3

A difusão de átomos não é suficiente para preencher
os espaços vazios, resultando numa estrutura de coluna
com baixa densidade. As colunas individuais são
policristalinas e, normalmente, com tamanho de pequenos
grãos.

Zona 2 0.3<Ts/Tm<0.5

A difusão domina e a estrutura de coluna consiste em
grãos maiores com limites de densidade mais altos entre
colunas. A morfologia de superfície do material, neste
estágio, é, geralmente, mais regular que no estágio anterior,
com aparência lisa.

Zona 3 0.8<Ts/Tm<1

Surgimento de grãos quebrados com uma superfície
luminosa. A difusão da propriedade do material e
recristalização domina nessa zona. A estrutura e
propriedades são similares a um metal completamente
recozido.

Fonte: Adaptado de (ALMEIDA, 2008, p. 48).

de recristalização de grãos somente ocorre em elevadas temperaturas do substrato.

O modelo de estrutura de zonas criado por Kluth et al. (2003), mantem inter-
pretações do modelo original de Thornton (1974), como a relação entre o aumento da
temperatura do substrato e a diminuição da pressão de trabalho, acarretando em um
aumento do grau de compactação e densidade da estrutura.

As micrografias apresentadas na Figura 3.14 (a), (b) e (c) correspondem a filmes
finos de ZnO:Al depositados por magnetron sputtering RF em substrato de vidro, com
diferentes valores de temperaturas e pressão. Na deposição ilustrada na micrografia da
Figura 3.14 (a), o processo foi mantido a pressão de 30 mTorr, com ausência de aquecimento.
Para a síntese da micrografia da Figura 3.14 (b), tem-se os valores de pressão e temperatura
iguais a 1.8 mTorr e 150◦C. E o filmes na Figura 3.14 (c) foi depositado a uma pressão de
0.3 mTorr e temperatura de 270◦C (KLUTH et al., 2003, p. 84).

De acordo com Thornton (1974, p. 669), o aumento da pressão do gás argônio
provoca a diminuição da energia cinética das partículas que interagem com superfície do
substrato/filme. O autor atribui esse comportamento ao aumento do número de colisões
que os átomos de argônio sofrem, e que por consequência reduz o livre caminho médio
das partículas. Este processo influência a diminuição da difusão superficial. Portanto, o
aumento da temperatura de transição entre as zonas 1, T e 2 sofre influência direta da
pressão do gás argônio.

Dessa forma, os filmes finos de AZO produzidos pela técnica de sputtering, geral-
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Figura 3.14 – Modelo de estrutura de zona de Thornton para filmes finos de AZO. As
imagens de microscopia eletrônica de varredura a esquerda indicam as
zonas de crescimento e suas morfologias

Fonte: Adaptado de (KLUTH et al., 2003, p. 84).

mente, apresentam uma estrutura policristalina e grãos com orientação preferencial ao
longo do eixo c, na direção do plano cristalográfico (002). Esta orientação preferencial,
pode ser explicada pelo “modelo dos mais rápidos”, oriundo do estudo de Yu et al. (2005,
p. 478). Neste modelo, os núcleos com o eixo c paralelo ao substrato apresentam maior
taxa de crescimento.

3.4 Crescimento de Filmes Finos de AZO
Processos de deposição que envolvem a síntese de estruturas ou superfícies, que

variam desde alguns milímetros até poucos nanômetros, são um desafio antigo para os
cientistas e engenheiros, devido ao controle da espessura desejada. A dificuldade de obter
estruturas com espessura pré-determinada impulsionou o desenvolvimento de várias técnicas
de deposição (DAS; SINGH, 2007, p. 32).

Os filmes finos de AZO podem ser obtidos através de vários processos, que variam
entre deposição PVD e CVD . As propriedades físicas e químicas dos filmes de AZO estão
intrinsecamente ligadas ao processo de síntese escolhido, podendo uma técnica de deposição
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apresentar filmes com qualidade superior ao de outra técnica (PIEGARI; FLORY, 2018, p.
129).

A Tabela 3.5 apresenta alguns estudos sobre as propriedades ópticas e elétricas de
filmes finos de AZO, indicando a técnica de produção do filme e os valores do percentual
de transmissão óptica (%T) e resistividade elétrica (ρ).

Tabela 3.5 – Técnicas de deposição usuais de filmes finos de AZO.

Autor Técnica de Deposição %T ρ (Ω cm)
Ozório et al. (2019) Spray Pirólise 94 4.40x10−3

Cosme et al. (2019) Magnetron Sputtering RF 93 2.48x10−4

Wen et al. (2019) Magnetron Sputtering DC 89 5.20x10−3

Zhao et al. (2017) Camada Atômica (ALD) 95 2.81x10−5

Kumar et al. (2018b) Banho Químico 87 8.53x10−3

Kumar et al. (2019) Revestimento por Rotação 82 9.06x10−3

Takeda et al. (2009) Cátodo Oco 80 5.20x10−4

Kek et al. (2020) Laser Pulsado 90 5.90x10−4

Fonte: Elaborada pelo autor.

Comparando-se os valores de %T e ρ informados na tabela acima, pode-se perceber
que os filmes finos de AZO produzidos por técnicas de deposição, que fazem uso de
tecnologia de vácuo, apresentam propriedades físicas com maior grau de qualidade quando
comparado aos filmes produzidos por técnicas executadas a pressão atmosférica.

Desta forma, pode-se perceber a vantagem de usar técnicas de deposição como
magnetron sputterin, cátodo oco ou laser pulsado, para produzir filmes finos de AZO com
valores de transparência óptica e resistividade elétrica adequados.

3.4.1 Magnetron Sputtering
De acordo com Laurenti et al. (2017, p. 157), a deposição por magnetron sputtering

é o método mais usual na preparação de filmes finos de AZO.

Embora o processo de sputtering seja conhecido e utilizado há muito anos, é o
desenvolvimento do magnetron e sua incorporação em sistemas de campo fechado que foram
responsáveis pelo aumento da importância dessa técnica. A pulverização por magnetron é
uma técnica excepcionalmente versátil para a deposição de filmes finos de alta qualidade
(KIM; YEOM, 2019, p. 133).

Uma explanação a cerca do processo de magnetron sputtering foi contemplada no
estudo de Rickerby e Matthews (1991, p. 122). Os autores caracterizam o fenômeno de
sputtering a partir do modelo teórico plasma-alvo. Esse modelo consiste em idealizar um
íon presente no plasma sendo acelerado, pela influência do campo elétrico, em direção ao
cátodo, também denominado de alvo. Considerando o grau de energia do íon e a natureza
do alvo, o autor faz algumas possíveis previsões sobre o resultado da interação íon-alvo:
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• O íon é refletido e neutralizado pelo alvo;

• A transferência de momento do íon para o alvo proporciona a ejeção de elétron do
mesmo, os quais são chamados de elétron secundários;

• O íon penetra no alvo (implantação iônica);

• A colisão do íon pode promover um rearranjo na estrutura atômica do material
(mudança na posição de átomos, criação de vacâncias e defeitos);

• O impacto do íon pode promover colisões entre os átomos do alvo e, possivelmente,
ejetar algumas espécies químicas (a ejeção dessas espécies químicas configura o
processo de sputtering).

Após o modelo íon-alvo ser aperfeiçoado com o passar dos anos, durante o decorrer
dos estudos sobre a síntese de superfícies nanométricas, o fenômeno de sputtering ganhou
novas interpretações a medida que novos fenômenos no plasma eram descobertos (ARBIOL;
XIONG, 2015, p. 222).

Atualmente, o magnetron sputtering consiste de uma descarga em gases, onde o
cátodo é o alvo da descarga. O equipamento tem nos campos magnéticos, oriundos dos imãs
(ver Figura 3.15), seu princípio de funcionamento. Os campos magnéticos, posicionados de
maneira estratégica nas proximidades do alvo, são responsáveis por aprisionar os elétrons
secundários em uma região limitada, bem próximo a superfícies do cátodo. A retenção de
elétrons promove significativa elevação da taxa de ionização no plasma e, consequentemente,
a quantidade de átomos arrancados do alvo por sputtering (BRÄUER et al., 2010, p. 1354).

Para alvos condutores, utiliza-se uma diferença de potencial (ddp) entre o ânodo e
o cátodo com corrente contínua DC. Para o caso de alvos não condutores, aplica-se uma
corrente elétrica alternada com frequência (RF), a fim de evitar o acumulo de cargas na
superfície do alvo. Os átomos do gás que compõe o plasma são ionizados devido a aplicação
da ddp, dando origem a uma descarga. O alvo atua como o cátodo da descarga, atraindo os
íons formados anteriormente, que por sua vez arrancam aglomerados de átomos, moléculas
e/ ou íons. Essas espécies químicas, removidas do alvo, são transferidas para o substrato,
dando origem ao crescimento do filme fino (LIBORIO, 2020, p. 33).

Em 2019, Cosme et al. (2019), realizaram a deposição de filmes finos de AZO
em substrato de vidro usando a técnica de magnetron sputtering RF, numa atmosfera
composta por Ar (12 cm3/min). Neste trabalho, o substrato móvel passa várias vezes
pela zona de descarga, configurando o processo de deposição por múltiplos estágios de
nucleação/ crescimento. Um alvo de ZnO dopado com Al em 2% em peso foi usado como
material de origem.
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Figura 3.15 – Esquema do reator de deposição por magnetron sputtering.

Fonte: (LIBORIO, 2020, p. 33).

Os autores investigaram a formação dos planos cristalográficos com orientação
(103) (associado ao crescimento lateral) e (002) (associado ao crescimento vertical). O
DRX dos filmes de AZO apresenta a formação dos planos cristalinos (002) em 34.42◦ e
(103) em 62.86◦, em função da diferença de temperatura (Figura 3.16).

Figura 3.16 – Difratograma de raios X com incidência rasante dos filmes finos de AZO,
depositados em diferentes temperaturas.

Fonte: Adaptado de (COSME et al., 2019, p. 444).
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Os autores atribuem a formação do pico (103) a vários fatores: estrutura cristalina,
crescimento lateral, deformação da estrutura cristalina e a variação da textura da camada
superficial. Esses processos são fortemente influenciados pela temperatura de deposição e
resultam em filmes policristalinos de AZO.

A Figura 3.17a ilustra os nanocristais com orientação (103) que formam colunas
verticais em todo o bulk do filme.

A Figura 3.17b apresenta os valores de concentração, resistividade e mobilidade de
Hall em função da temperatura de deposição dos filmes de AZO. A resistividade dos filmes
diminui com o aumento da temperatura de deposição, onde o valor mínimo da resistividade
obtida foi igual a ρ=2.7x10−4 Ω cm a uma temperatura de deposição Td=175◦.

Figura 3.17 – a) Esquema estrutural dos nanocristais que compõem o plano (103) em
filmes finos de AZO; imagens transversais (Td=100◦ e 175◦) e MEV
superficiais do filme fino de AZO depositado a 175◦. b) Características
elétricas dos filmes finos de AZO depositados em diferentes temperaturas.
c) Espectro de transmitância óptica dos filmes de AZO.

Fonte: Adaptado de (COSME et al., 2019, p. 446-448).

O melhore valores de transmissão óptica ocorrem para as temperaturas de deposição
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acima de 150◦ (Figura 3.17c). A temperatura de deposição ideal, indicada pelos autores,
foi de 175◦, devido aos melhor valor de transmitância óptica (93.8%).

Anteriormente, em 2012, Liu et al. (2012) investigaram os efeitos das diferentes
concentrações do Ti na microestrutura e propriedades ópticas de filmes finos de ZnO,
depositados por magnetron sputtering RF.

As medidas de difração de raios X, presentes na Figura 3.18, mostraram que os
filmes de ZnO dopados com titânio tinham estrutura hexagonal do tipo wurtzita, ou seja,
a incorporação do dopante Ti não modificou o tipo da microestrutura dos filmes de ZnO.

Figura 3.18 – Difratograma de raios X dos filmes finos de ZnO:Ti, com diferentes teores
de Ti.

Fonte: Adaptado de (LIU et al., 2012, p. 767).

Os autores verificaram que, a concentração de Ti tem uma grande influência na
estrutura da superfície dos filmes de ZnO. As morfologias dos filmes finos de ZnO:Ti são
contínuas e densas (Figura 3.19), e o tamanho dos grãos foi alterado pela dopagem do Ti.
À medida que a concentração do Ti aumenta, a superfície do filme fino de ZnO:Ti torna-se
mais densa e agrupada, o que segundo os autores estava de acordo com a deformação do
grão.
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Figura 3.19 – Imagens de MEV dos filmes de ZnO:Ti: (a) 0%, (b) 1%, (c) 2%, (d) 3%.

Fonte: Adaptado de (LIU et al., 2012, p. 769).

Por fim, os autores concluíram que todos os filmes são altamente transparentes na
região do espectro visível, com uma transmitância média acima de 90% (Ver Figura 3.20).

Figura 3.20 – Espectro de transmissão dos filmes de ZnO:Ti com diferentes concentrações
de dopagem: (a) 0%, (b) 1%, (c) 2%, (d) 3%.

Fonte: Adaptado de (LIU et al., 2012, p. 770).

Tendo em vista a importância da técnica de magnetron sputtering para a deposição
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de filmes finos de vários tipos, em especial filmes de AZO, é comum encontrar na literatura
estudos que tratam dos mais variados aspectos de deposição e formação dos filmes.
Trabalhos com resultados relevantes e amparados em investigações que abordam um leque
variado de tópicos são mostrados na Tabela 3.6.

Tabela 3.6 – Estudos com diferentes temas de investigação sobre filmes finos de AZO
depositados por magnetron sputtering. Apenas os melhores resultados apon-
tados pelos autores.

Análise do Estudo %T Eg [eV] ρ [Ωcm] Referência
Correlação das Propriedades 93 3.22 2.48x10−4 Cosme et al. (2019)
Temperatura de Deposição 89 3.25 5.20x10−3 Wen et al. (2019)
Variação da Pressão 80 3.20 2.5x10−3 Rayerfrancis et al. (2017)
Tempo de Deposição 85 3.33 8x10−4 Ba et al. (2019)
Frequência de Pulso 85 3.27 9x10−3 Sarma et al. (2019)
Tempo de Recozimento 86 3.23 5.75x10−4 Challali et al. (2020)
Influência do Substrato 78 3.27 4.5x10−4 Poddar e Mukherjee (2019)
Atmosfera de Recozimento 82 3.40 2.67x10−3 Dalouji et al. (2019)
Influência da Dopagem 83 3.26 - Chan et al. (2019)
Distância Alvo-Substrato 80 3.26 - Toma et al. (2019)

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.4.2 Cátodo Oco
Comparando a descarga de cátodo oco com outros processos de descarga lumi-

nescente, a descarga por CO apresenta maior grau de ionização das espécies químicas
presentes no plasma. Esta técnica ainda tem como vantagem uma menor tensão de ruptura,
juntamente com corrente elétrica com maior intensidade. Proporcionando assim, síntese
de superfícies com maior eficiência e menor tempo de processo (PEREKRESTOV et al.,
2016, p. 125).

Segundo Fu et al. (2017, p. 02-04), em uma descarga por cátodo oco é possível
observar três fenômenos principais: elétrons confinados entre as paredes da cavidade, queda
da ddp sobre a bainha catódica e elétrons causando processos de ionização, melhorando a
taxa de ionização da bainha catódica.

Feitor (2010, p. 59) complementa a descrição a cerca da descarga por cátodo oco,
indicando que esses fenômenos tem influência positiva nas propriedades físicas e químicas
da superfície do cátodo. Proporcionando, por exemplo, o fenômeno de pulverização, ou
seja, favorece a liberação de átomos neutros do cátodo (em seu estado fundamental). Os
íons positivos, criados na descarga, são acelerados pelo potencial da bainha e bombardeiam
a superfície do cátodo (Ver Figura 3.21). Os átomos arrancados das paredes do cátodo
passam a compor a nuvem da descarga, e assim serem exitados/ ionizados por colisões de
elétrons ou átomos excitados.
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Figura 3.21 – Efeito de cátodo oco no interior de um cilindro oco.

Fonte: (FEITOR, 2010, p. 59).

A configuração de cátodo oco pode assumir diferentes tipos de geometrias (placas
planas paralelas, cilindro oco, cilindro concêntrico e entre outras) (FU; VERBONCOEUR;
CHRISTLIEB, 2017, p. 03). Com relação ao uso de cátodos cilíndricos, vários grupos
de pesquisa mostraram que o comprimento do cátodo também desempenha um papel
importante nas características de descarga (KORTSHAGEN; TSENDIN, 1998, p. 85),
(MIHAILOVA et al., 2012, p. 05), (GRECHANYI; METEL’, 1982, p. 284), (GAVRILOV;
EMLIN, 2017, p. 1751).

Em 2010, um estudo mostrou que, para um cátodo de 4.0 mm de diâmetro operando
com uma pressão igual a 2.3 kPa, o comprimento ideal do cátodo para uma densidade
uniforme de átomos excitados (densidade plasmática) era de 20.0 mm. Para cátodos mais
longos, uma baixa uniformidade axial na densidade plasmática foi encontrado com dois
máximos próximos à saída de cada extremidade do cátodo e um mínimo na região central
(MIHAILOVA et al., 2010, p. 03-06).
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Chin e Wong (2003, p. 108) relataram que, a razão entre o comprimento e o raio do
cátodo não deve exceder um valor igual a 14, enquanto que Oks (2006, p. 04) sugeriu um
valor variando entre 7 e 10 para essa razão. Grechanyi e Metel’ (1982, p. 285) relataram
que a perda relativa de elétrons rápidos através da abertura do cátodo aumentava à medida
que o comprimento do cátodo era reduzido e que essa perda aumentava o limite mínimo
de pressão no qual a descarga de cátodo oco podia ser estabelecida.

Recentemente, em 2019, Olejníček et al. (2019) realizaram um estudo comparativo
entre filmes finos de Co3O4 depositados por descarga de cátodo oco e por magnetron
sputtering, com o objetivo de investigar as propriedades físicas dos filmes produzidos pelas
duas técnicas.

A maior taxa de deposição foi alcançada para a pulverização por cátodo oco. Os
filmes de Co3O4 preparados por CO apresentaram topografia extremamente porosa, quando
comparado com os filmes depositados por magnetron sputtering. A Figura 3.22 ilustra a
diferença de textura das superfícies dos filmes de Co3O4, depositados por cátodo oco e
magnetron sputtering.

Figura 3.22 – (a) Filmes de Co3O4 preparado por cátodo oco e (b) Filmes de Co3O4
preparado por magnetron sputtering.

Fonte: Adaptado de (OLEJNÍČEK et al., 2019, p. 303).

Com relação a deposição por cátodo oco, os autores relatam que a desvantagem
da técnica está na baixa homogeneidade apresentada pelo filmes pulverizados, e que esse
fator esta relacionado com a distância de deposição e da pressão de trabalho.

Os autores investigaram essa limitação, depositando filmes usando vários cátodos,
conforme mostra a Figura 3.23. Como resultado, a espessura da camada é de várias dezenas
de centímetros. A taxa máxima de deposição do cátodo oco pode ser aumentada com
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a elevação da temperatura do cátodo, o que resulta em uma densidade plasmática alta
gerada no mesmo. Nesse caso, a taxa de deposição é dada não apenas pela pulverização
do material do cátodo, mas também por sua evaporação.

Figura 3.23 – Descargas de cátodo oco com 4 bicos quentes independentes e perfil
correspondente do filme depositado. Distância = 8 cm abaixo dos bicos.

Fonte: Adaptado de (OLEJNÍČEK et al., 2019, p. 306).

Mesmo com uma série de vantagens em relação a outras técnicas de síntese de
superfícies por plasma, a deposição por cátodo oco apresenta números bem menores de
trabalhos e citações na literatura, comparado com técnicas já consolidadas, como é o
caso do magnetron sputtering. Contudo, uma breve consulta a literatura permite observar
que a presença de estudos que tratam da deposição de filmes TCOs por cátodo oco vem
tornando-se um tema cada vez mais presente na literatura, conforme indica a Tabela 3.7.

Tabela 3.7 – Estudos sobre filmes finos TCOs depositados por cátodo oco. Apenas os
melhores resultados apontados pelos autores.

Filmes Finos Cátodo Oco %T ρ [Ωcm] Referência
AZO e ITO Metálico 87 1.9x10−4 Delahoy et al. (2004)
ZnO e AZO Cerâmico 80 1.6x10−4 Delahoy e Guo (2005)
AZO e TZO Cerâmico/Metálico 88 5.5x10−4 Delahoy et al. (2011)
AZO e GaZO Cerâmico 85 3.2x10−3 Delahoy et al. (2016)
ZnO:B Cerâmico/Metálico 85 3.42x10−4 Delahoy et al. (2017)
AZO, ITO e FTO Metálico 90 3.3x10−4 Delahoy et al. (2017)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Entre os estudo contemplados na Tabela 3.7 destaca-se a contribuição de DE-
LAHOY, que ao longo dos anos vem usando a deposição por cátodo oco para produzir
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filmes óxidos condutores transparantes, tonando-se um pioneiro na área de semicondutores
transparentes obtidos por cátodo oco.

3.5 Cálculos de Primeiros Princípios
Os cálculos teóricos de primeiros princípios tem tornado-se uma ferramenta de

importância singular no campo da pesquisa de materiais. Uma vez que, limitações tecnoló-
gicas ou financeiras impedem que o experimento ideal ocorra; nesse caso, os cálculo teóricos
podem fornecer informações acerca da origem de algumas propriedades em determinados
materiais Filho (2016, p. 26).

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) é o método de cálculo teórico mais
usual na literatura atual, onde é possível identificar a densidade eletrônica e determinar as
propriedades do estado fundamental de um sólido ou molécula, permitindo assim convergir
o problema de muitos corpos em um problema de partícula única com potencial efetivo e
incluir efeitos de correlação eletrônica (SAXENA et al., 2020, p. 08).

Estudos recentes sobre as propriedades eletrônica e magnética de TCOs a base de
ZnO mostram que eles podem ser classificados como sistemas ferromagnéticos, quando
dopados com metais de transição (WANG; BRISTOWE, 2017, p. 116), (WANG et al.,
2015, p. 0.7). Em outro caso, cálculos de DFT foram realizados para mostrar que as
nanoestruturas de ZnO dopadas com Al são a melhor escolha para a detecção de gás,
quando comparadas com amostras de ZnO não dopadas (HADIPOUR; PEYGHAN;
SOLEYMANABADI, 2015, p. 6399).

Bazzani et al. (2011) realizaram cálculos teórico com base na DFT, com o objetivo
de avaliar o desempenho do AZO como composto de óxido condutor transparente por
incorporação de Al substituindo o Zn na rede cristalina. Mais tarde, os autores tiveram seus
resultados reforçados por T-Thienprasert et al. (2013), que usando cálculos de primeiros
princípios mostraram que é energeticamente favorável para o Al substituir o Zn, formando
um Al(Zn) doador.

Além das propriedades elétricas, as propriedades magnéticas e a resposta térmica
do ZnO dopado também foram previstas usando cálculos de DFT (WU et al., 2016, p. 05),
(GALLEGOS et al., 2019, p. 257).

Diante do quadro crescente de estudo com base na DFT, em função dos avanços
tecnológicos no campo da computação quântica, os cálculos de primeiros princípios tendem
a ser o ponto de partida para determinar uma nova propriedade ou até mesmo um novo
material, caso necessário. Pois, esse sistema de equações fornece uma maneira de prever
propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas de um determinado material sob condições
aplicadas.

Em um estudo recente, Jiang et al. (2020) relatam a análise da condutividade de
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filmes finos de ZnO dopados com V ( x = 0, 0.01, 0.03, 0.04 e 0.06)4, influenciada por
elétrons presentes nos orbitais d. Os filmes depositados por laser pulsado apresentaram
resistividade iguala 2.2x10−3 Ωcm a temperatura ambiente e transmitância óptica acima
de 85% na região do visível.

Os cálculos de primeiros princípios baseado na DFT confirmaram que os elétrons
d, provenientes da valência do íon V4+, desempenham um papel crítico na condutividade
elétrica dos filmes Zn1−xVxO. Os autores construíram uma supercelula 2x2x3 de ZnO,
com a substituição de um átomo de Zn por um átomo de V, que corresponde a 4.17% de
V, como mostra a Figura 3.24a.

Figura 3.24 – (a) Estrutura cristalina de ZnO dopado com V e (b) DOS total e parcial
calculado (O-2p, Zn-3d e V-3d) de ZnO dopado com V. O nível de Fermi
(linha tracejada vertical laranja) foi ajustado para 0 eV.

Fonte: Adaptado de (JIANG et al., 2020, p. 05).

O diagrama de densidade dos estados (DOS) do ZnO:V (Figura 3.24b) indica que
ZnO:V é um semicondutor do tipo n no qual o nível de Fermi cruza os estados da banda
de condução, o que está de acordo com os resultados experimentais, também realizados
neste mesmo estudo.

Além disso, os filmes de Zn1−xVxO apresentam natureza ferromagnética à tempe-
ratura ambiente. Por fim, os autores chamam a atenção para as características únicas dos
elétrons d com spin local, que podem levar a novas aplicações.

Horzum et al. (2016) apresentaram um estudo experimental e teórico relativo aos
filmes finos de ZnO dopados com Cu. Os cálculos ab initio são aplicados na investigação
4 Os autores não especificam se o processo de dopagem foi realizado em termos de porcentagem atômica

(at%) ou porcentagem em peso (wt%).
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sobre as mudanças nas propriedades estruturais, eletrônicas e ópticas que ocorrem em
função da inclusão de Cu na microestruturas dos filmes.

Os filmes de ZnO:Cu produzidos por sol-gel foram dopados seguindo a razão Cu/Zn
de 1 e 5 at%. O valor do gap óptico dos filmes finos diminuem linearmente de 3.25 para
3.20 eV com dopagem de 5%. Além disso, os cálculos revelam que os defeitos eletrônicos
derivados de átomos de Cu não são opticamente ativos.

Para investigar a influência dos átomos de Cu na microestrutura dos filmes, os
autores construíram três modelos teóricos de supercelulas otimizadas, considerando as
seguintes situações: duas configurações intersticiais, com sítios tetraédricos e octaédricos e
uma dopagem substitucional de um átomo de Zn por Cu (Ver Figura 3.25).

Figura 3.25 – (a) átomo de Cu substituído um átomo de Zn (b) átomo de Cu no espaço
intersticial octaédrico, (c) átomo de Cu no espaço intersticial tetraédrico e
(d) Espectros de XRD de filmes finos de ZnO dopados com Cu. Os átomos
cinza, vermelho e azul são átomos de Zn, O e Cu, respectivamente.

Fonte: Adaptado de (HORZUM et al., 2016, p. 1749).

Os autores revelam que, para os três modelos construídos a dopagem com o Cu induz
um aumento nos parâmetros da rede, de 6.26 Å para 6.29 Å devido ao maior comprimento
de ligação CuO e CuZn. Também ocorre uma diminuição no gap eletrônico aliado ao
surgimento de um momento magnético na célula unitária que está localizado no íon de
Cu2+. Entretanto, os autores mencionam que o momento magnético local apresentados
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pelos filmes apenas podem ser mensurados em ambiente com temperatura baixa e, portanto,
esse caráter magnético não desempenha um papel significativo nas propriedades físicas.

Apesar do elevado número de autores com pesquisas experimentais relativas as
propriedades dos TCOs, ainda são escassos resultados experimentais sobre a relação da
estrutura de bandas eletrônica e a estimação da energia do band gap, assim como, estudos
que envolvam cálculos teóricos ab initio (BAI et al., 2012, p. 699).
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4 Materiais e Métodos

Este capítulo trata do procedimento experimental, bem como da descrição dos
métodos de caracterização, utilizados para mensurar as propriedades dos filmes finos.
A Figura 4.1, apresenta o organograma que contempla, de forma objetiva, os detalhes
experimentais adotados desde a obtenção dos filmes até a caracterização.

Figura 4.1 – Organograma das etapas experimentais executadas neste trabalho.
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MEV
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Band gap

Efeito Hall 

Preparo dos pós
(AZO + TAZO)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.1 Preparação e Limpeza do Substrato
O substrato utilizado neste trabalho, para a produção dos filmes finos, foi a lâmina

para microscopia, composta por vidro de soda-cal. O mesmo é composto por material
transparente, com geometria retangular e livre de imperfeições superficiais em escala
macrométrica. Tendo o substrato as seguintes dimensões: 26.0 x 76.0 mm (largura x
comprimento) e espessura variando entre 1.0 e 1.2 mm.

Em função dos variados tamanhos e geometrias dos porta amostras contidos nos
equipamentos de caracterização, ocorreu a necessidade de adaptação das dimensões do
substrato, por meio de corte em diamante. Resultando em um subtrato com dimensão de
2.0 mm2 de área. Suficiente para a caracterização em todos os equipamentos.

O substrato deve apresentar superfície limpa, livre de qualquer tipo de impureza
ou contaminação. Pois as mesmas podem dificultar ou influenciar o crescimento uniforme
do filme fino. Ficando evidenciado a importância do processo de limpeza para a obtenção
de um filme fino com alto grau de pureza e boa adesão (SABINO, 2007, p. 41).

Desta forma, os substratos foram limpos por uma sequência de banhos com agitação
ultrassônica. Onde, o banho por ultrassom promove a formação de bolhas de vapor que
implodem ao retornarem ao estado líquido e ocasionam ondas de choques na superfície do
substrato1, capazes de remover as partículas indesejáveis.

Os líquidos usados no processo de limpeza foram, respectivamente, detergente
enzimático, álcool isopropílico, acetona e água destilada. Cada banho teve duração de
cinco minutos. Entre a mudança de líquido, era realizado um aquecimento com jato de
ar quente, com o objetivo de evaporar o líquido usado anteriormente e posterior imersão
do substrato, com superfície isenta de resíduos, em um novo líquido. Os substratos foram
armazenados em dessecadores até serem inseridos no reator de deposição.

4.2 Preparação do pó e Construção do Alvo e Cátodo
Oco

O processo de construção dos alvos cerâmicos, usados no magntron sputtering e
dos cátodos ocos, foram fundamentados nos conceitos básicos da metalurgia do pó.

A Figura 4.2 apresenta o fluxograma que aborda a sequência metodológica realizada
neste trabalho, para a construção dos alvos e dos cátodos ocos.

1 Fenômeno denominado de cavitação acústica.
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Figura 4.2 – Fluxograma com as etapas de construção dos alvos cerâmicos e dos cátodos
ocos.

ZnO Al2O3 ZnO Al2O3 TiO2

Pesagem do
pó de AZO

Pesagem do
pó de TAZO

Moagem/
Mistura

Sinterização
(1200 °C)

Classificação
Granulométrica

(400 mesh)

Compactação

Recozimento
(500°C)

Obtenção dos alvos de
Magnetron Sputtering

(AZO+TAZO)

Obtenção dos
Cátodos Ocos
(AZO+TAZO)

Fonte: Elaborado pelo autor.

O óxido de zinco (ZnO - ISOFAR, 99.9%) foi adquirido em forma de pó, com
tamanho médio de partícula igual a 0.85 µm e composição química descrita na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1 – Composição química do pó de ZnO.

Composição %
Cloreto (Cl) 0.001
Nitrato (NO3) 0.003
Compostos sulfurosos (como SO4) 0.01
Cálcio (Ca) 0.0005
Ferro (Fe) 0.001
Chumbo (Pb) 0.005
Magnésio (Mg) 0.005
Manganês (Mn) 5 ppm
Potássio (K) 0.01
Sódio (Na) 0.05

Fonte: ISOFAR Indútria e Comércio de Produtos Químicosr. Disponível em <http:
//isofar.com.br/site/index.php>.

Os reagentes usados como dopantes junto ao óxido de zinco foram, o óxido de
alumínio (Al2O3 - Aldrich, 98.9%) e o óxido de titânio (TiO2 - Aldrich, 99.5%). Ambos
adquiridos em forma de pó, com tamanho médio de partícula igual a 0.60 nm e 0.80 nm,
respectivamente.

As proporções para composição dos pós de AZO e TAZO foram: 0.8 g de Al2O3/ 20
g de ZnO e 0.8 g de Al2O3/ 0.5 g de TiO2/ 20 g de ZnO, respectivamente. A composição,
em termos de massa de pó, que constituiu os pós precursores de AZO e TAZO estão
indicados na Equação 4.1 e Equação 4.2, respectivamente:

AZO→ ZnO+Al2O3 (4.1)

TAZO→ ZnO+Al2O3 +TiO2 (4.2)

O percentual de dopagem do alumínio e do titânio, presentes nos pós precursores
dos filmes finos de AZO e TAZO estão indicados na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 – Percentual dos elementos dopante na composição dos pós de AZO e TAZO.

(at %) Al (at %) Ti
AZO 4.0 -
TAZO 4.0 2.5
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para garantir a homogeneidade da mistura dos pós precursores de AZO e TAZO,
foi realizada uma moagem em moinho planetário do tipo Puverissete 7, com cadinho de
metal duto e bolas de mesmo material (2 gramas cada bola). Foi utilizado um total de 24

http://isofar.com.br/site/index.php
http://isofar.com.br/site/index.php
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gramas de bolas, ou seja, 12 bolas. O tempo de moagem dos pós corresponde a quatro
horas.

O processo de sinterização dos pós de AZO e TAZO ocorreu em forno de atmosfera
controlada, a temperatura de 1200 ◦C, com taxa de aquecimento igual a 10 ◦C/min e
patamar isotérmico com duração de 2 horas. Durante o aquecimento foi utilizada atmosfera
de argônio. O resfriamento foi realizado com as amostras de pó no interior do forno.

Após a sinterização, os pós foram macerados e submetidos ao processo de classifi-
cação granulométrica em malha de 400 mesh. A Figura 4.3a apresenta o perfil do pó de
AZO após a sinterização. Na Figura 4.3b pode-se visualizar o pó de AZO após o processo
de classificação.

Figura 4.3 – Perfil granulométrico do pó de AZO antes (4.3a) e após (4.3b) o processo
de peneiragem.

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A etapa seguinte ao processo de classificação granulométrica corresponde a com-
pactação dos pós de AZO e TAZO.

4.2.1 Construção do Alvo
A compactação dos alvos cerâmicos usados na configuração de magnetron sputtering

ocorreu com o auxílio de uma matriz de compactação (ver Figura 4.4), construída com
aço 1045.

Para facilitar o processo de compactação, foi adicionado ao pó algumas gotas
de etilenoglicol, com o objetivo de que o mesmo exercesse o papel de ligante, junto ao
particulado do pó.
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Figura 4.4 – Matriz de compactação usada na confecção dos alvos do magnetron sputte-
ring.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram adicionados ao interior da matriz 10 gramas de pó, em seguida a mesma foi
posicionada em uma prensa hidráulica e submetida a uma carga de 15 toneladas.

Nesta condições os alvos cerâmicos de AZO e TAZO apresentaram as seguintes
dimensões: 60 mm de diâmetro e 2.5 mm de espessura. Em seguida os alvos passaram
por um processo de tratamento térmico em forno mufla de atmosfera aberta, onde foram
submetidos a uma temperatura de 700 ◦C durante um período de 2 horas.

O tratamento térmico teve como objetivo eliminar cargas orgânicas atribuídas aos
alvos pelo reagente usado como ligante.

A Figura 4.5 apresenta os alvos cerâmicos de AZO e TAZO após o processo de
compactação e tratamento térmico.
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Figura 4.5 – Alvo cerâmico de AZO (4.5a) e TAZO (4.5b) após o processo de compacta-
ção.

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após a confecção dos alvos cerâmicos os mesmo foram introduzidos no sistema
de magnetron sputtering, para que o processo de deposição por plasma tivesse início. A
Figura 4.6 apresenta o alvo cerâmico de AZO acoplado ao sistema de magnetron.

Figura 4.6 – Visão geral (4.6a) e detalhada (4.6b) do alvo cerâmico acoplado ao sistema
de magnetron sputtering.

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.2.2 Construção do Cátodo Oco
Os cátodos ocos usados neste trabalho, para a produção dos filmes finos de AZO e

TAZO, foram produzidos a partir de uma base de aço inoxidável AISI 316. Os cátodos
apresentam geometria cilíndrica, como visto na Figura 4.7a. A Figura 4.7b aborda a
representação esquemática do cátodo oco cilíndrico, usado nas deposições dos filmes finos
de AZO e TAZO.

Figura 4.7 – Cátodo oco cilíndrico (4.7a) e sua representação esquemática (4.7b).

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.

Semelhante aos alvos usados no magnetron sputteinrg, a produção dos cátodos
ocos também passou por uma etapa de compactação do pó com auxílio de uma prensa
hidráulica.

Para a compactação do pó na região reservada junto ao cátodo oco, usou-se um
dispositivo denominado nesse trabalho de "rolha", projetado, também a partir de uma
base de aço inoxidável, com o objetivo de compactar o pó preservando a continuidade do
canal que permite a passagem do gás.

A Figura 4.8a apresenta a rolha usada na compactação dos pós, juntamente com
os cátodos ocos. Na Figura 4.8b é possível visualizar como a rolha atua na compactação
do pó tendo em vista seu posicionamento no cátodo.
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Figura 4.8 – Conjunto cátodo oco e rolha separados (4.8a) e acoplados (4.8b).

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A pressão de compactação usada nos pós de AZO e TAZO foi de 20 MPa. O canal
que garante a passagem do gás entre o cátodo e o pó compactado tem 2.4 milímetros de
diâmetro.

Após a compactação os cátodos foram submetidos ao tratamento térmico em forno
mufla de atmosfera aberta, com temperatura igual a 700 ◦C durante 2 horas.

A Figura 4.9 apresenta os catodos ocos finalizados, com o pó cerâmico compactado
e sinterizado.
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Figura 4.9 – Cátodos ocos preparados para deposição dos filmes finos de AZO e TAZO.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após o processo de construção do cátodo oco, o mesmo é adicionado ao sistema
de deposição de filmes finos, composto pelo flange superior do reator de deposição, como
mostra a Figura 4.10.

4.3 Configuração do Reator de Deposição e Sistema
de Vácuo

A síntese dos filmes finos de AZO e TAZO, sobre substrato de vidro, foi realizada
utilizando um reator de deposição por plasma. O reator foi projetado e construído no
âmbito do Laboratório de Processamento de Materiais por Plasma (LabPlasma), que
integra o Departamento de Engenharia Mecânica (DEPEM) da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN).

Seguindo a descrição de Feitor (2010, p. 63-65), o equipamento subdividi-se nas
seguintes partes: câmara de vácuo, conjunto de bombeamento, sistema de alimentação de
gases, fonte de tensão DC, sensores de pressão e flanges, superior e inferior.

A câmara de vácuo, onde ocorre o processo de deposição, como detalhada na Fi-
gura 4.11, tem uma forma cilíndrica composta por borosilicato, com as seguintes dimensões:
30.0 cm de diâmetro por 40.0 cm de comprimento e 3.0 cm de espessura de parede.

A escolha do vidro como material constituinte da câmara de vácuo deve-se ao fato
do mesmo proporcionar uma visão completa do processo.
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Figura 4.10 – Visão geral (4.10a) e detalhada (4.10b) do sistema de deposição de filmes
finos por cátodo oco.

(a) (b)

Fonte: Elaborada pelo autor.

O sistema de refrigeração promove a circulação de água na estrutura do cátodo
oco e da bomba difusora, simultaneamente, em circuito aberto evitando que a elevada
temperatura, oriunda da corrente elétrica presente na estrutura do cátodo oco, danifique o
sistema. As vedações que garantem o sistema em vácuo são feitas com gaxetas e anéis de
viton. O flange inferior dispõe de conexões para os sensores de pressão, entrada de gás,
abertura para o sistema de vácuo e conexão para manuseio do porta amostra.

A câmara de deposição está conectada a um sistema de vácuo, formado por uma
bomba mecânica (Edwards - Modelo E2M5) de duplo estágio de palhetas rotativas e vácuo
máximo de 1.0x10−3 mbar, para atingir a pressão de base, igual a 3.0x10−2 mbar e uma
bomba difusora (Edwards - Modelo 63/150M) de vácuo máximo igual a 7.0x10−6 mbar,
para desempenhar uma pressão de base equivalente a 8.0x10−6 mbar.

A pressão no interior da câmara de deposição é medida com o auxílio de dois
sensores de pressão, um sensor Pirani (Edwards - Modelo PRE10K), que opera na faixa de
pressão compreendida entre 3.75 a 7.5x10−4 Torr e um sensor Penning (Edwards - Modelo
CP25EK) que trabalha na faixa de pressão entre 7.5x10−3 e 3.75x10−8 Torr.

A Figura 4.12 apresenta, de maneira detalhada, o sistema de vácuo utilizado na
deposição dos filmes finos.
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Figura 4.11 – Representação esquemática do sistema de deposição por magnetron sput-
tering.

Fonte: (NASCIMENTO, 2011, p. 53).

As especificações dos componentes que formam o sistema de vácuo do reator de
deposição por cátodo oco são:

1 Sensor de pressão Pirani;

2 Válvula de admissão manual Edwards modelo AV5A;

3 Válvula de passagem de operação manual Edwards modelo BRV25K, com três
estágios: bomba mecânica, câmara e bomba difusora;

4 Bomba mecânica;

5 Sensor de pressão Penning;

6 Válvula borboleta de passagem da bomba difusora para a câmara de vácuo;

7 Bomba difusora;

8 Chave liga e desliga da bomba difusora;

9 Chave liga e desliga da bomba mecânica;
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Figura 4.12 – Identificação dos componentes do sistema de vácuo Edwards.

Fonte: (NASCIMENTO, 2011, p. 57).

10 Visor de pressão com cabo de alimentação Edwards modelo D395-01-000 e modelo
D024-28-000.

A pressão do gás de trabalho tem influência direta sobre o livre caminho médio
(λ) dos elétrons e dos íons do gás. Pois, de acordo com a Equação 4.3, quanto maior for o
número de átomos/ moléculas por unidade de volume, menor será o livre caminho.

λ= 1√
2

1
nσ

(4.3)

onde n é o número de átomos/ moléculas por unidade de volume (n=N
V
), σ

corresponde a seção de choque das espécies ativas presentes no gás (σ=π(2R)2) e o termo
1√
2
é um fator numérico de aproximação, introduzido pelo modelo de gases ideais que

considera todas as partículas (elétron, íons e outros) em movimento.

Desta maneira, para um processo eficiente de deposição de filmes finos é importante
que se tenha um sistema eficiente de vácuo. Entretanto, um sistema de vácuo que atinge
uma pressão da ordem de 1.0x10−7 mbar proporciona uma atmosfera dentro da câmara
de deposição livre de impurezas que possam contaminar o filme, tornando o processo de
deposição o mais adequado possível, preservando os padrões de homogeneidade.
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O sistema de alimentação de gás é formado por cilindros de gases, que são conectados
através de uma tubulação de cobre até os fluxímetros (MKS - Modelo 1179), que são
operados pelo controlador de fluxo digital (MKS - Modelo 247).

Na Figura 4.13, pode-se observar o sistema de gás que está conectado ao reator de
deposição, com destaque para uma visão frontal do controlador de fluxo.

Figura 4.13 – Visão geral do sistema de gás (4.13a) e vista frontal do controlador de
fluxo (4.13b).

Fonte: Elaborada pelo autor.

A fonte de tensão, que fornece a potencia necessária para que ocorra o processo
de descarga, foi construída no LabPlasma/ UFRN . A mesma converte a tensão da rede
elétrica, corrente alternada, em corrente continua, por meio de um processo de retificação.
A tensão de entrada (220 V) é controlada por um variac, que ajusta o funcionamento da
fonte de alta tensão CC, a tensão de saída máxima igual a 1200 V.

As especificações da fonte de alta tensão segue na listagem abaixo:

� Tensão de entrada: 220 V/ 4 x 280 V 60 Hz ± 10%;
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� Corrente de entrada máxima: 5.0 A;

� Tensão de saída máxima (sem descarga): 1200 V;

� Corrente de saída máxima: 2.0 A;

� Fonte de ondulação (“rippler”): < 1%;

A corrente de saída é controlada por um variac ligado em série com o reator de
plasma. A tensão e a corrente são monitoradas com uso de multímetro digital. Segue as
especificações:

� Entrada: 220 V;

� Saída: 0 - 240 V;

� Frequência: 60 Hz;

� Tipo Vm - 215 N◦4945;

� Corrente Máxima: 6 - 3 A;

� KVA Máximo: 1.5.

4.4 Produção dos Filmes Finos
4.4.1 Magnetron Sputtering

O sistema de magnetron sputtering, usado nesse trabalho, foi produzido em alumínio
com o objetivo de facilitar a troca de calor entre o sistema de deposição e o ambiente.
Tratando-se de um equipamento de fácil manuseio, o mesmo oferece bastante versatilidade,
permitindo o uso de alvos constituídos por vários matérias, tais como: Al, Cu, Fe, Mo, Ti
e ligas metálicas com determinado grau de pureza.

Vale salientar que, existe a possibilidade de trabalhar com alvos variando a compo-
sição química e a sua espessura.

A Figura 4.14 apresenta um esquema detalhado dos componentes e da montagem
do equipamento.
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Figura 4.14 – Visualização esquemática do sistema de magnetron sputtering.

Fonte: (NASCIMENTO, 2011, p. 54).

As especificações do sistema de deposição de filmes finos, apresentado na figura
anterior, são:

1 Conjunto mola o-ring e pistão para entrada e saída rápida;

2 Conector engate rápido fêmea para entrada e saída de agua;

3 Anilha de nylon do conector engate rápido fêmea;

4 Porca de latão do conector engate rápido fêmea;

5 Capa protetora para o conector de tensão elétrica;

6 Capa protetora superior de teflon;
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7 Mangueira Parflex PE 1
2 ;

8 Anilha de nylon do conector macho 68C;

9 Conector de latão macho 68C;

10 Conector para tensão elétrica;

11 Tampa de ferro carbono do porta ímãs;

12 O-ring de vedação da água;

13 Molas para fixar os ímãs;

14 Ímãs de neodímio (Nd2Fe14B);

15 O-ring de vedação para vácuo;

16 Corpo do magnetron sputteringem alumínio;

17 Porta ímãs em alumínio

18 Alvo de titânio;

19 Porta alvo em aço inoxidável

20 Lacuna para circulação de água para refrigeração;

21 Parafuso de aço inoxidável para fixar o porta alvo;

22 Capa protetora de teflon.

Os ímãs de neodímio foram posicionados de maneira que suas linhas de campo
magnético possam apresentar maior intensidade na região a frete do alvo. As linhas de
campo formam uma região de campo magnético com configuração de entrada e saído,
respectivamente, da superfície do cátodo, onde caracteriza-se a região do confinamento do
plasma.

A região de confinamento promove a formação da trilha de erosão na superfície do
alvo, acarretando assim na transferência de material da superfície do alvo para o substrato.

O sistema de refrigeração consiste na passagem de água corrente, promovendo,
principalmente, a diminuição da temperatura do alvo durante o processo de pulverização.

O processo de síntese dos filmes finos de AZO e TAZO iniciou-se posicionando o
alvo a uma distância, estimada, de 5.0 centímetros acima do porta amostra (centralizado
no flange superior, como mostra a Figura 4.11).

A pressão base na câmara de deposição foi mantida em 1.0x10−4 mbar com auxílio
de uma bomba de difusão. Com o objetivo de remover a camada de óxido e possíveis
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impurezas presentes na superfície dos alvos, ambos foram submetidos a um processo
de pré-sputtering, por 10 minutos, a uma pressão de 4.0x10−3 mbar e vazão de gás Ar
(99.996% de pureza) correspondente a 20 cm3/min.

4.4.2 Cátodo Oco
Assim como o magnetron sputtering o sistema de deposição de filmes finos por

cátodo oco foi desenvolvido de implementado no LabPlasma/ UFRN.

O sistema de cátodo oco diferencia-se do magnetron sputtering em termos de
constituintes, apenas pela substituição do flange superior, onde encontra-se o aparato
experimental que dá nome a técnica.

A Figura 4.15 apresenta o reator de deposição, agora com a configuração de cátodo
oco. Como pode ser visto na posição 2.

Figura 4.15 – Representação esquemática do sistema de deposição por cátodo oco.

Fonte: (FEITOR, 2010, p. 64).

A Figura 4.16a apresenta apenas a câmara de vácuo e o flange superior, com a
configuração de cátodo oco. E na Figura 4.16b, tem-se uma visão em corte transversal do
reator juntamente com o sistema de cátodo oco em funcionamento.

A distância entre o alvo e o substrato foi previamente determinada, ficando fixa
em 50 mm. O cátodo oco, localizado na parte superior do cone de plasma, possui uma
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blindagem para evitar a formação do plasma na sua parede externa.

Figura 4.16 – Sistema de deposição por cátodo oco.

(a)

(b)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O porta-amostra foi acoplado a um feedtrough, permitindo o seu deslocamento
radial, possibilitando o deslocamento da amostra e assim preservando o substrato de uma
possível contaminação durante o processo de pré-sputtering do cátodo. Dessa forma, as
amostras ficam afastadas da região onde forma-se o feixe de plasma, para posteriormente
serem imersas na região configurada pelo cone de plasma, dando inicio ao processo de
deposição.

A Figura 4.17 apresenta, em corte transversal, uma perspectiva do sistema de
deposição por cátodo oco, com a indicação dos principais componentes.

Figura 4.17 – Representação em corte transversal do sistema de cátodo oco.

Fonte: (SANTOS, 2013, p. 43).

Como observado, o sistema é acoplado ao flange superior e composto por um canal
que permite a passagem do gás, desde a entrada (parte superior) até chegar ao cátodo oco
(parte inferior). Assim como no sistema de magnetron sputtering a configuração de cátodo
oco também conta com um sistema de refrigeração de fluxo aberto de água, com o objetivo
de evitar o super aquecimento. As vedações são feitas com gaxetas e anéis de viton.

O esquema da configuração de deposição para obtenção dos filmes de AZO e TAZO
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por cátodo oco é mostrado na Figura 4.18. O bocal cilíndrico de aço inoxidável atua como
um cátodo oco de descarga reativa.

Figura 4.18 – Arranjo experimental e esquema de deposição do cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A temperatura do cátodo foi monitorada por um pirômetro infravermelho (Miro-
Epsilon CTLM-2HCF3-C3) com o objetivo e evitar o super aquecimento e o consequente
derretimento. O pirômetro mede a temperatura através do vidro que compõe a câmara de
deposição, operando com um comprimento de onda de 1.6 µm.

Com base nos dados de medição de temperatura do pirômetro, a temperatura do
cátodo oco durante os processos de pulverização foi de aproximadamente 200◦C.

De acordo com Chichina et al. (2007, p. 03), em processos de pulverização com uso
de descarga catódica por cátodo oco, a pressão no interior do cátodo é significativamente
maior que no restante do sistema. Em complemento a essa afirmação Klusoň, Kudrna e
Tichỳ (2013, p. 04) estimaram que a velocidade do gás na saída do bico é próxima de
sônica, para alguns processos.
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O gás argônio foi introduzido no reator diretamente pelo cátodo oco, já o gás
oxigênio (99.999% de pureza) foi introduzido na câmara por uma passagem localizada
no flange inferior. Desta forma, essa configuração impede que o cátodo oco seja oxidado
durante o processo de deposição. As espécies químicas Zn, Al e Ti são transportadas
pelo jato de Ar em direção ao substrato, reagindo quimicamente com as moléculas de O2

próximas a superfície do substrato e o produto da reação (AZO e TAZO) é estabelecido
sobre a superfície do substrato.

4.5 Parâmetros de Deposição e Nomenclatura
A Tabela 4.3 apresenta os parâmetros de deposição adotados para os processos de

deposição realizados por magnetron sputtering e cátodo oco.

Tabela 4.3 – Parâmetros de deposição usados na síntese dos filmes finos de AZO e TAZO.

Parâmetros Magnetron Sputtering Cátodo Oco
Potência (W) 137.5 150
Pressão de trabalho (mbar) 3x10−1 1x10−1

Tempo (h) 0.5 0.5
Temperatura (◦C) 90 200
Distância (cm) 5.0 5.0

Fonte: Elaborada pelo autor.

O processo de deposição dos filmes finos de AZO e TAZO, por magnetron sputtering
e cátodo oco, foram marcados pela variação dos fluxos dos gases argônio e oxigênio.

Com o objetivo de estudar a influência do gás oxigênio na formação da estrutura
dos filmes finos, foram executados quatro combinações de fluxos, envolvendo os gases Ar e
O2.

A Tabela 4.4 apresenta o arranjo detalhado dos fluxos dos gases argônio e oxigênio,
usados durante os tratamentos superficiais.

Tabela 4.4 – Arranjo dos fluxos de gases usados durante os tratamentos de superfície.

Tratamentos Fluxo de Argônio
(%)

Fluxo de Oxigênio
(%)

Fluxo Total
(cm3/min)

1 100 0

202 85 15
3 75 25
4 50 50

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os filmes finos produzidos pelas técnicas de deposição magnetron sputtering e
cátodo oco receberam nomenclaturas com o objetivo de facilitar a diferenciação entre os
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processos de síntese, como tambem favorecer a ligação entre os tratamentos.

Os filmes finos de AZO e TAZO depositados por magnetron sputtering foram inti-
tulados de AZO-M e TAZO-M. Consequentemente, os filmes de AZO e TAZO, produzidos
por cátodo oco, receberam o rótulo de AZO-C e TAZO-C.

A Tabela 4.5 apresenta a relação entre os processos de deposição, os tratamentos
de superfície e a nomenclatura adotada para os filmes finos produzidos neste trabalho.

Tabela 4.5 – Processos de deposição de filmes finos, tratamentos de superfície e a no-
menclatura adotada para os filmes finos de AZO e TAZO.

Processo Tratamento Filmes de AZO Filmes de TAZO

Magnetron
Sputtering

1 AZO1-M TAZO1-M
2 AZO2-M TAZO2-M
3 AZO3-M TAZO3-M
4 AZO4-M TAZO4-M

Cátodo Oco

1 AZO1-C TAZO1-C
2 AZO2-C TAZO2-C
3 AZO3-C TAZO3-C
4 AZO4-C TAZO4-C

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.6 Técnicas de Caracterização
As caracterizações dos filmes finos de AZO e TAZO, sintetizados por magnetron

sputtering e cátodo oco foram realizadas, em sua totalidade, no âmbito da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.

4.6.1 Estrutural e Morfológica

• Difração de Raios X: Os difratôgramas de raios X apresentados neste estudo foram
realizados no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais, que integra a
infraestrutura do Departamento de Ciências e Engenharia de Materiais. A identifi-
cação das fases cristalográficas dos filmes finos de AZO e TAZO foram analisadas
por meio da difração de raios X de baixo ângulo. Para este trabalho as medidas de
difração foram realizadas em um difratômetro de raios X produzido pela SHIMADZU,
modelo XRD-6000, com radiação CuKα, tensão de trabalho de 40 KV, corrente de
30 mA, ângulo de incidência rasante (GIXRD) mínimo de 0.5◦, passo de varredura
igual a 0.02◦/ min e geometria 2θ.

• Refinamento Rietveld: Com o objetivo refinar os resultados obtido pela difração
de raios X e analisar as possíveis diferenças estruturais oriundas da influência do
oxigênio no processo de síntese dos filmes finos de AZO e TAZO, empregou-se o
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método de Rietveld. Foi utilizado no tratamento dos difratogramas o software GSAS
II (General Structure Analysis System) com interface gráfica XPEGUI. Sendo assim,
possível a realização do refinamento das estruturas de cada filme por meio do seu
difratograma. Esse método permite a obtenção de medidas cristalográficas como:
tamanho de cristalito (τ), parâmetros de rede (a, b e c), volume da célula unitária
(Vcu), microdeformação (ε), densidade de fases (%) e largura e meia altura (FWHM).

• Microscopia Eletrônica de Varredura por Emissão de Campo: Os filmes finos de
AZO e TAZO, produzidos neste trabalho, tiveram a morfologia da superfície assim
como o perfil de partícula detalhados pelo microscópio eletrônico de varredura por
emissão de campo (MEV-FEG), modelos Zeiss Auriga 40, com alta resolução. O
equipamento em questão também faz parte do conjunto de caracterizações disponíveis
no Departamento de Ciências e Engenharia de Materiais. As micrografias a cerca da
morfologia dos filmes, foram realizadas com ampliação de 20.000 até 30.000 vezes,
tensão de filamento igual a 5 kV e distância de trabalho estimada em 5.0 mm.

• Microscopia de Força Atômica: O perfil topográfico da superfície dos filmes finos
de AZO e TAZO foram traçados com auxílio de um microscópio de força atômica
(AFM), modelo SPM 9700, fabricado pela SHIMADZU. O equipamento pertence ao
Departamento de Ciências e Engenharia de Materiais e está situado no Laboratório
de Caracterização Estrutural de Materiais. As imagens foram realizadas em modo de
operação contato intermitente, com área de varredura igual a 10.0 µm2, frequência
de ressonância igual a 320 kHz e força constante estimada em 42 N/m.

• Espectroscopia de Energia Dispersiva: A microanálise química qualitativa e quanti-
tativa por dispersão de energia (EDS) foi realizada com o objetivo de determinar a
composição química final, presente nos filmes finos de AZO e TAZO. Com auxílio
de um detector XFlash Detector 410-M, fabricado pela BRUKER e acoplado ao
MEV-FEG. Foi possível obter os histogramas de intensidade (taxa de contagens
de raios X em função dos valores de energia) dos filmes finos de AZO e TAZO,
devido a coleta dos raios X característico da amostra. A intensidade dos picos de
raios X característicos identificam as concentrações dos elementos enquanto que os
valores de energia permitem a identificação dos elementos químicos presentes no
filme. As análises de EDS ocorreram no Laboratório de Caracterização Estrutural
de Materiais.

• Espectroscopia de Fluorescência de Raios X: A espectroscopia de fluorecência de
raios X (FRX) foi utilizada para a realização de uma análise elementar da estrutura
metálica que compõem os cátodos ocos. Sendo assim, a composição química do aço
inox foi investigada por espectroscopia de fluorecência de raios X em um equipamento
S2 Ranger, da fabricante BRUKER, equipado com ânodo de Pb ou Ag, detector de
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desvio de silício XFlash, operando em atmosfera de hidrogênio, com potência de 50
W, tensão de 50 kV e corrente de 2.0 mA. O equipamento em questão encontra-se
no Laboratório de Caracterização Estrutural de Materiais.

4.6.2 Espectroscopia Óptica

• Transmitância: Os espectros de transmitância óptica dos filmes finos de AZO e
ATZO presentes neste trabalho, foram obtidos com uso de um espectrofotômetro,
modelo GENESYSTM 10S UV-Vis, da marca THERMO FISHER SCIENTIFIC.
O equipamento fica disponível no Laboratório de Processamento de Materiais por
Plasma. As medidas de transmitância óptica dos filmes foram feita na faixa de
comprimento de onda entre 190 e 1100 nanômetros, com velocidade de varredura de
2.0 nm/s. É importante destacar que, o substrato, isento de filme, foi utilizado como
amostra padrão (branco). Os espectros de transmitância óptica foram submetidos
ao método do envelope, proposto por Swanepoel, permitindo assim estimar valores
para as constantes ópticas como coeficiente de absorção óptica e energia de band gap
dos filmes de AZO e TAZO.

4.6.3 Elétrica

• Sonda de Quatro Pontas: As medidas de resistividade elétrica dos filmes finos de
AZO e TAZO foram realizadas por meio do método das quatro pontas. O aparato
experimental é composto por uma fonte de corrente contínua modelo Agilent 6613C
(0-50 V/ 0-1 A), dois multímetros modelo Agilent 34401A, um porta amostra para
fixação dos filmes e um sistema com ajuste, que mantenha uma leve pressão mecânica
das pontas sobre a superfície dos filmes. As medidas foram realizadas utilizando-se
uma corrente com intensidade igual a 0.10 mA. O objetivo da medida de resistividade
é a determinação dos valores da resistência de folha (Rs), que combinados ao efeito
Hall permite estimar os valores da mobilidade eletrônica (µ) e da concentração de
portadores de carga (ne).

4.7 Metodologia Computacional
Os cálculos da estrutura eletrônica dos filmes finos de AZO e TAZO depositados

por magnetrons sputtering e cátodo oco foram feitos usando uma supercelula 2x2x2, gerada
a partir dos parâmetros de rede das células unitárias experimentais.

As informações relativas as celas unitárias foram obtidas através dos arquivos CIF2

(Arquivo de Informações Cristalográficas), criados após o refinamento estrutural pelo
método de Rietveld, que foi executado no software GSAS II (TOBY; DREELE, 2013).
2 A sigla CIF deriva da tradução em inglês Crystallographic Information File
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Os arquivos CIF foram executados no ambiente do pacote de software Quantum
ESPRESSO 5.2.0 (GIANNOZZI et al., 2009), gerenciado pelo GUI de execução BURAI
1.3.2 desenvolvido por Satomichi Nishihara. O Quantum ESPRESSO tem seu algoritmo
escrito baseado na teoria do funcional da densidade (DFT) (KOHN; SHAM, 1965), fazendo
uso da expressão Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) (PERDEW; BURKE; ERNZERHOF,
1996) e com método de aproximação da densidade de spin local (LSDA) (BECKE, 1992).

Com base em testes preliminares, foi estabelecido o valor de corte para a energia
cinética igual a 50 Ry e para a densidade de carga de 500 Ry. O conjunto de pontos na
zona irredutível de Brillouin (BZ) foi de 328 pontos K distribuídos na dimensão FFT (60,
60, 81), usando o esquema Monkhorst-Pack (MONKHORST; PACK, 1976).

Os pseudopotenciais usados para descrever a interação entre núcleos e elétrons de
valência foram do método Troullier-Martins, que conserva a norma (NCPP) (TROULLIER;
MARTINS, 1991). Para os elementos Zn, Al, O e Ti, foram utilizados os pseudopotenciais
Zn.pbe-mt_fhi.UPF, Al.pbe-mt_fhi.UPF, O.pbe-mt_fhi.UPF e Ti.pbe-mt_fhi.UPF, res-
pectivamente. O Anexo C deste trabalho permite uma consulta mais detalhada a respeito
desses pseudopotenciais.

O algoritmo BFGS foi aplicado para relaxar todo o cristal para alcançar a con-
figuração do estado fundamental. Para a tolerância da convergência do cálculo foram
utilizados: valor energético 5.0x10−6 eV/ átomo, força máxima em cada átomo 0.01 eV/
Å, pressão aplicada 0.05 GPa e deslocamento atômico máximo 5.0x10−4 Å.

Para gerar as imagens das celas unitárias, das super células e dos diagramas de
bandas de energia foram usados os pacotes de softwares XcrySDen 1.6.2 (KOKALJ, 2003)
e Vesta 4.3.0 (MOMMA; IZUMI, 2011).

Com o objetivo de estabelecer um parâmetro de comparação para os resultados
teóricos dos filmes finos de AZO e TAZO produzidos neste trabalho, optou-se por apresentar,
inicialmente, os resultados teóricos somente do ZnO. Esses resultados foram obtidos a
partir da carta cristalográfica da base de dados ICSD, com numeração 067848.

A partir dos valores experimentais dos parâmetros de rede e posições atômicas das
células unitárias do arquivo cristalográfico 067848, foram feitos os cálculos de otimização
de geometria que resultou na célula unitária da Figura 4.19.

Na Figura 4.20 é mostrado a supercélula 2x2x2 com estrutura hexagonal e grupo
de simetria P63mc, gerada a partir da célula unitária do ZnO com estrutura otimizada.

A supercelula do ZnO (Ver Figura 4.20) formada por 16 átomos de zinco e 16
átomos de oxigênio apresentou parâmetros de rede e posições atômicas da célula unitária
iguais a: a = b = 3.2535 Å e c = 5.2151 Å, com α = β = 90◦ e γ = 120◦, e valor do
volume da célula unitária correspondente a 47.80 Å3.
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Figura 4.19 – Célula unitária do ZnO com estrutura otimizada

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 4.20 – Supercélula 2x2x2 do ZnO.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 4.21 apresenta a supercelula 2x2x2 do ZnO (esquerda) com uma célula
unitária em destaque (direita), indicando o valor do ângulo de formação da célula unitária
igual a 108.1◦ e livre de distorções ou defeitos.
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Figura 4.21 – Supercélula 2x2x2 com fragmento de célula unitária em destaque indicando
valor do ângulo de formação.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Vale salientar que, este modelo teórico tem como objetivo apresentar uma estrutura
ideal, com alto grau de estabilidade baseado em valores mínimos de energia interna de
formação (HAFNER, 2008, p. 2057).
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5 Resultados e Discussões

Este capítulo consiste na apresentação dos resultados obtidos neste trabalho bem
como a discussão que os fundamentam, com o objetivo avaliar a influência do fluxo de
oxigênio no processo de síntese dos filmes finos de AZO e TAZO, obtidos por magnetron
sputtering e cátodo oco.

5.1 Caracterização dos Pós Cerâmicos de AZO e TAZO
Os pós cerâmicos de óxido de zinco dopado com alumínio (AZO) e óxido de

zinco dopado com alumínio e titânio (TAZO) foram caracterizados, afim de verificar a
organização estrutural e a composição atômica em função dos efeitos da moagem de alta
energia, sinterização e peneiragem.

As análises de DRX realizadas para os pós precursores dos filmes finos de AZO e
TAZO foram tratadas a partir do Refinamento Estrutural pelo Método de Rietveld. Os
valores de convergência do refinamento, para ambos os pós, foram considerados apropriados,
como mostra a Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Valores dos fatores de convergência oriundos do refinamento estrutural pelo
método de Rietveld.

Fator de convergência Pó de AZO Pó de TAZO
Rwp 13.75 9.08
χ2 1.38 1.71
GOF 1.53 3.71

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores do χ2 indicam que existe homogeneidade de orientações cristalográficas
preferenciais. Desta forma, a prática do refinamento de Rietveld permitiu uma investigação
mais completa a cerca da organização estrutural, fases cristalográficas e sua quantificação.

A Figura 5.1 apresenta o difratôgrama da mistura dos pós de ZnO e Al2O4, após o
processo de moagem, peneiragem e tratamento térmico a 1200 ◦C. Como pode-se observar,
o pó apresenta a fase wurtzita estruturada conforme a carta cristalográfica da base de
dados ICSD, com numeração 067848. Não houve a nucleação de fase referente a impurezas.
A presença de picos de difração intensos e bem definidos indicam a formação de cristais
com estrutura ordenada e periódica (TIAN et al., 2014, p. 61).

E ainda, é possível notar a nucleação de duas fase secundárias de aluminato de
zinco (ou espinélio), o ZnAl2O4 e o Zn8Al16O32 como indicam as cartas ICSD-026856 e
ICSD-075629, respectivamente. A presença das fases de espinélio sugerem uma estrutura
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bifásica para o pó de AZO, que está de acordo com o trabalho de Neves et al. (2012, p.
4383).

Figura 5.1 – Difratômetro de raios X do pó precursor dos filmes finos de AZO, com suas
fases devidamente identificadas pela cartas cristalográfica da base de dados
ICSD.

Fonte: Elaborada pelo autor.

De acordo com Han, Mantas e Senos (2001, p. 462), a fase secundária de ZnAl2O4

forma-se durante a sinterização do ZnO dopado com alumínio, e consequentemente retarda
o processo de densificação e crescimento dos grãos na microestrutura do pó.

Segundo Melo (2015, p. 68), existe uma tendência de que fases de aluminato de
zinco, assim como possíveis fases de alumina, serem formadas a partir de tratamentos
térmicos com temperaturas superiores a 1300 ◦C.

Os resultados de Hong et al. (1995, p. 3220) indicam que, a formação da fase de
espinélio ocorre a partir de 900 ◦C, com uma taxa de aquecimento constante de 4 ◦C/
min. Mostrando que, a adição do Al2O4 na rede do ZnO resulta em uma solução sólida.
Portanto, o autor sugere que a fase de espinélio é o resultado de uma concentração de
dopagem acima do limite de solubilidade do Al na estrutura do ZnO.

Vários estudos mostram que apenas uma pequena fração do Al pode se dissolver
no ZnO e o excesso de Al restante reage com o ZnO para formar o ZnAl2O4.

Uma análise quantitativa de fases cristalográficas, realizada com o auxílio do método
de Rietveld, indicou o percentual das fases de aluminato de zinco presente no pó de AZO.

A Tabela 5.2 apresenta os parâmetros estruturais do pó de AZO, obtidos por
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refinamento Rietveld, após moagem de alta energia, peneiragem e tratamento térmico a
1200 ◦C.

Tabela 5.2 – Parâmetros estruturais obtidos pelo método de Rietveld para o pó de AZO.

Parâmetros
de Rede

a (Å) 3.25648
c (Å) 5.25731

Volume (Å3) 48.915
Densidade (g/cm3) 5.65
T. de Cristalito (nm) 50.12 ± 6.71
O (%) 91.23
ZnAl2O4 (%) 0.28
Zn4Al16O32 (%) 0.12

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.2 apresenta o histograma da mistura dos pós de ZnO, Al2O4 e TiO2,
após o processo de moagem, peneiragem e tratamento térmico a 1200 ◦C. Observa-se
que, assim como o pó de AZO (ver Figura 5.1), a mistura resultante de TAZO também
apresenta a fase wurtzita estrutura, segundo a carta cristalográfica ICSD-067848. Os picos
de difração bem definidos e intensos permitem afirmar que a estrutura do pó de TAZO
apresenta um elevado grau de cristalinidade e arranjo periódico dos átomos (ZHAO et al.,
2014, p. 483).

Figura 5.2 – Difratômetro de raios X do pó precursor dos filmes finos de TAZO, com
suas fases devidamente identificadas pela cartas cristalográfica da base de
dados ICSD.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Também pode ser visto que, ocorreu a formação de duas fases secundária, sendo uma
de aluminato de zinco (ZnAl2O4) e outra de titanato de zinco (Zn2TiO4), também reportada
como ortotitanato. As respectivas fases são identificadas pelas cartas cristalográficas ICSD-
026856 e ICSD-080850. Zeer et al. (2015, p. 244) sugerem que, a formação das fases de
aluminato e titanato de zinco indicam uma estrutura trifásica para o pó de TAZO.

Mebrek et al. (2018, p. 10922), afirmam que a mistura ZnO + TiO2, em escala
atômica, durante processo térmico em temperaturas superiores a 900 ◦C resulta na formação
da estrutura de espinélio Zn2TiO4. Ainda segundo o autor, outro fator que influencia na
formação da fase de titanato de zinco é a razão estequiométrica entre os átomos de Zn e
Ti, que quando atinge a relação em mols de 2:1, favorece o processo de formação da fase
em questão.

Sabe-se que o raio iônico do íon Ti4+ é igual a 0.61Å e o comprimento da ligação
química entre os átomos de Ti e O é 1.96Å (ATUCHIN et al., 2006, p. 20), enquanto que o
raio iônico do íon Zn2+ é de 0.74Å e o comprimento da ligação entre os átomos de Zn e O
é igual a 1.97Å. Como um elemento quadrivalente, um íon Ti4+ substituindo um íon Zn2+

poderia doar dois elétrons livres a rede do ZnO, em vez de apenas um elétron, quando
comparado ao íon Al3+. Consequentemente, a dopagem com Ti também é considerada uma
maneira eficiente de induzir portadores de carga elétrica nos filmes de AZO (MEBREK et
al., 2018, p. 10924).

Assim como no pó de AZO, foi feito para o pó de TAZO uma análise quantitativa
de fases cristalográficas, por meio do refinamento estrutural de Rietveld, sendo possível
obter os valores correspondentes aos percentuais das fases de aluminato e titanato de
zinco.

A Tabela 5.3 apresenta os parâmetros estruturais do pó de TAZO, obtidos por
refinamento Rietveld, após moagem de alta energia, peneiragem e tratamento térmico a
1200 ◦C.

Tabela 5.3 – Parâmetros estruturais obtidos pelo método de Rietveld para o pó de TAZO.

Parâmetros
de Rede

a (Å) 3.26546
c (Å) 5.23409

Volume (Å3) 48.335
Densidade (g/cm3) 5.69
T. de Cristalito (nm) 48.67 ± 9.67
O (%) 89.92
ZnAl2O4 (%) 0.14
Zn2TiO4 (%) 0.08

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 5.4 apresenta o percentual dos elementos químicos, em termos de óxidos,
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que compõem os pós de AZO e TAZO realizada por FRX. Esses valores convergem para
a estequiometria apresentada por WANG et al. (2011) e apontam a presença dos óxidos
ZnO, Al2O3 e TiO2 nos pós precursores.

Tabela 5.4 – Análise química dos pós precursores dos filmes finos de AZO e TAZO.

Amostra Elemento Químico (%)

AZO ZnO 94.032
Al2O4 5.968

TAZO
ZnO 94.955
Al2O4 3.697
TiO2 1.348

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como mencionado, as propriedades elétricas dos alvos de AZO e TAZO, produzidos
neste trabalho, foram medidas pela técnica do efeito Hall, à temperatura ambiente.

Para minimizar a camada de óxido, os alvos cerâmicos foram polidos em ambos os
lados. Para otimizar o contato elétrico entre a superfície do alvo e a superfície da sonda
elétrica. A sonda foi revestida por camada de ouro nanométrica.

A Tabela 5.5 apresenta os valores de resistividade (ρ), concentração de portadores
de carga (ne) e mobilidade eletrônica (µ) dos alvo de AZO e TAZO produzidos nesse
trabalho.

Tabela 5.5 – Propriedades elétricas dos alvos de AZO e TAZO.

Alvo de AZO Alvo de TAZO
ρ (Ω cm) 6.77x10−4 8.56x10−4

ne (cm−3) 5.21x1020 7.63x1020

µ (cm2/ Vs) 19.45 24.05
Fonte: Elaborada pelo autor.

5.2 Filmes Finos de AZO - Magnetron Sputtering
Resultados Experimentais

As Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 apresentam os resultados das medidas de difração de
raios X dos filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering, a partir do alvo
cerâmico confeccionado para esse trabalho. Como pode-se observar, todos os espectros
exibem picos de difração característicos da estrutura wurtzita hexagonal (ZHAO et al.,
2014, p. 483). Os espectros de difração também indicam que os filmes são policristalinos
e com orientação cristalográfica preferencial ao longo do plano (002). Essa orientação
preferencial aponta um crescimento de grãos ao longo do eixo c, na direção [0001] e
perpendicular à superfície do substrato (TANG; LIU; ZHANG, 2013, p. 02).
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Figura 5.3 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO1-M (100% Ar).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.4 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO2-M (85% Ar e 15% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.5 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO3-M (75% Ar e 25% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.6 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO4-M (50% Ar e 50% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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De acordo com Fujimura et al. (1993, p. 272), a nucleação de grãos ao longo do
eixo c está relacionada com a menor energia livre prevista para a formação de um plano
cristalográfico, que nesse caso corresponde ao plano (002).

Os picos principais estreitos indicam que os filmes de AZO depositados por magne-
tron sputtering possuem elevado grau de cristalinidade e, consequentemente, alta organiza-
ção do arranjo atômico.

Com a inclusão do gás oxigênio, no processo de síntese dos filmes finos, pode-se
observar a nucleação dos planos cristalográficos (004), (101), (103), (100), (102), (110) em
função o incremento do fluxo de oxigênio. A presença destes planos indica que ocorre a
nucleação de conjuntos de átomos em outras direções cristalográficas. Todos os planos
pertencem a fase do ZnO, com estrutura wurtzita hexagonal como mostra o refinamento
estrutural pelo método de Rietveld, a partir das referências da base de dados ICSD.

Na Tabela 5.6 é possível observar os valores dos parâmetros de rede, assim como o
volume da célula unitária e sua densidade, além do tamanho do cristalito.

Tabela 5.6 – Parâmetros estruturais obtidos por Refinamento de Rietveld para os filmes
finos de AZO, depositados por magnetron sputtering.

Filmes
Parâmetros
de rede Volume

V[Å3]
Densidade
ρ [g/cm3]

Cristalito
D [nm]a [Å] c [Å]

AZO1-M 3.2592 5.2489 47.55 5.71 23.77 ±1.21
AZO2-M 3.2589 5.2449 47.92 5.76 26.56 ±2.98
AZO3-M 3.2512 5.2381 47.72 5.78 35.37 ±3.77
AZO4-M 3.2405 5.2251 47.11 5.89 38.12 ±4.21

Fonte: Elaborada pelo autor.

Observando os difratôgramas dos filmes de AZO-M, percebe-se uma leve variação
(entre 0.2◦ e 0.4◦) na posição do pico (002) para valores de θ maiores, entre o filme AZO1-M
(100% Ar) e AZO4-M (50% Ar e 50% O2). Essa variação na posição do pico deve-se, além
da substituição do íon Al3+ pelos íons Zn2+, também a incorporação do oxigênio a rede
do ZnO. Pois, a atmosfera rica em gás oxigênio permite que as espécies ativas do gás como
íons e átomos participem do processo de formação dos filmes, promovendo tensões residuais
na microestrutura, que acabam por alterar os parâmetros de rede (BALAKRISHNAN et
al., 2013, p. 4902).

Como visto na Tabela 5.6, os parâmetros a e c sofrem uma leve diminuição e em
contrapartida a densidade da célula unitária aumenta, a medida que o fluxo de oxigênio
é adicionado, indicando a presença de distorções na rede cristalina. A diminuição nos
parâmetros estruturais dos filmes de AZO também pode estar relacionada com o aumento
na energia das partículas que atingem a superfície do filme. Chaves (2014, p. 71) cita
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o estudo de Kappertz, Drese e Wuttig (2002), onde revela que os íons O− podem ter
energia cinética suficiente para promover a implantação de átomos e íons na superfície
do substrato, afetando o crescimento do filme e ocasionando deslocamento de átomos,
vacâncias e outros tipos de defeitos na rede cristalina.

Desta forma, considera-se que o processo de síntese dos filmes finos AZO-M, com
alta pressão de pulverização do gás argônio (100% Ar), pode gerar um maior número de
colisões no plasma, reduzindo a energia cinética desses íons de O− e resultando em filmes
com maior grau de organização.

O aumento da densidade configura uma maior compactação dos planos cristalinos.
Vale destacar que oxigênio atua como um elemento catalisador, acelerando o processo de
alteração das propriedades estruturais e físicas dos filmes (TSUJI; HIROHASHI, 2000, p.
49).

Se compararmos os valores estruturais do pó de AZO (ver Tabela 5.2) com os
mesmos valores dos filmes de AZO depositados por magnetron sputtering, pode-se concluir
que o deslocamento do plano cristalográfico (002) varia levemente devido a pressão de
pulverização catódica. E esse comportamento vai de encontro ao modelo de Kluth et al.
(2003), que propõe uma redução tanto no alinhamento de picos quanto no tamanho dos
cristalitos das amostras de ZnO devido a pressão de pulverização, mesmo com o processo
de deposição ocorrendo em baixas temperaturas

O tamanho de cristalito dos filme de AZO-M aumentam com o incremento da
pressão de pulverização catódica do gás oxigênio (0% a 50%). Esse comportamento também
diverge do modelo de Kluth et al. (2003), que sugere uma redução do tamanho de cristalito
com o aumento da pressão. Este resultado tem grande importância, pois o comportamento
do cristalito pode influenciar na concentração de portadores de carga na superfície do filme,
uma vez que o tamanho do cristalito tem influência direta na região de contorno de grão,
podendo alterar a natureza da barreira energética ΦB favorecendo ou não a mobilidade
elétrica (CHAVES, 2014, p. 83).

Dessa forma, o aumento do cristalito (ver Tabela 5.6) dos filmes de AZO-M indica
que a região de contorno de grão diminuiu, minimizando a barreira energética e favorecendo
as propriedades elétricas dos filmes.

A Figura 5.7 apresenta as micrografias obtidas por MEV com emissão de campo,
juntamente com os histogramas de distribuição de partículas dos filme finos de AZO
depositados por magnetron sputtering com diferentes fluxos de oxigênio. As imagem
sugerem que os filmes finos de AZO-M apresentam morfologia homogênea e compostas
por estruturas granulares (SZABO et al., 2015, p. 03).
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Figura 5.7 – Microscopia eletrônica de varredura de superfície (magnitude 30.000x) e
histograma de distribuição das partícula dos filmes finos de AZO depositados
por magnetron sputtering.

(a) AZO1-M (100% Ar)

(b) AZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-M (75% Ar e 25% O2)

(d) AZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A estrutura de grãos vista nas imagens de MEV-FEG é classificadas como domínios,
formados pela agregação de cristalitos em nanoescala (SANTOS, 2018, p. 84). Ainda, é
possível notar que o tamanho dos grãos diminui a medida que o gás oxigênio é incorporado
ao processo de síntese. Com a diminuição do tamanhos dos grão, também ocorre uma
compactação da estrutura preenchendo possíveis espaços vazios.

A Figura 5.8 apresenta as micrografias da seção transversal dos filmes finos de AZO
depositados por magnetron sputtering, obtidas por MEV-FEG. Observa-se que os filmes
AZO-M apresentam um crescimento colunar, típico de uma estrutura policristalina para
um filme fino de AZO (SZABO et al., 2015, p. 03). Essas colunas vão coalescendo a medida
que o gás oxigênio é introduzido até formarem uma estrutura uniforme e homogênea.

O filme AZO4-M que é formado com o maior fluxo de oxigênio (50% de O2)
apresenta uma estrutura livre de colunas, com alto grau de homogeneidade. Sendo assim,
pode-se concluir que o oxigênio tem influência direta no crescimento dos filmes no processo
de deposição por magnetron sputtering.

A Tabela 5.7 mostra os valores de espessura média dos filmes finos de AZO
depositados por magnetron sputtering em função do fluxo de oxigênio em cada deposição.
Como pode ser visto, ocorre uma diminuição de aproximadamente 70 nanômetros entre o
processo de deposição com ausência de O2 (100% Ar) e o processo com fluxo máximo de
O2 (50% O2).

A diminuição de espessura reforça a tese de compactação da estrutura do filme,
deixando a mesma mais densa.

Tabela 5.7 – Espessura média e valores de desvio padrão dos filmes finos de AZO depo-
sitados por magnetron sputtering e seus respectivos fluxos de oxigênio.

Filmes Finos Espessura [nm] D. Padrão [nm] Fluxo de O2 [%]
AZO1-M 287.05 ±7.15 0
AZO2-M 259.35 ±5.36 15
AZO3-M 255.21 ±5.23 25
AZO4-M 216.48 ±2.12 50

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.9 apresenta os valores da composição química dos filmes finos de AZO
depositados por magnetron sputtering, realizada por EDS. Esta análise revela o percentual,
em peso atômico, dos elemento químicos Zn, O e Al que estão presentes nos filmes.

Assim, conforme sugerido pelos resultados apresentados nos difratogramas (ver
Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6), com o aumento de O2 na atmosfera de deposição, ocorre a
formação de fases de ZnO, ou seja, uma redução no doping dos filmes de AZO, no entanto,
observa-se que, para a atmosfera com 25% de O2, ocorre a dopagem de ZnO com, aproxima-
damente, 2% de Al, relatada por vários autores como concentração ideal (GHORANNEVIS
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Figura 5.8 – Microscopia eletrônica de varredura transversal (magnitude 20.000x) dos
filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering.

(a) AZO1-M (100% Ar) (b) AZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-M (75% Ar e 25% O2) (d) AZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.

et al., 2015, p. 1487); (MELJANAC et al., 2017, p. 294); (G-BERASATEGUI et al., 2018,
p. 110).

Ainda vale salientar que, a quantidade do dopante Al presente nos filmes de AZO
depositados por magnetron sputtering diminui em função do fluxo crescente de oxigênio.
De acordo com G-Berasategui et al. (2015a, p. 257), essa diminuição do dopante pode
estar relacionada com as mudanças de direção dos íons e átomo incidentes, variação no
teor energético desses íons e átomos, mudança de momento e da mobilidade dessas espécies
pulverizadas. Os valores relativos ao dopante alumínio, presentes nos filmes AZO-M são
inferiores as quantidades obtidas por G-Berasategui et al. (2015b, p. 143) (3.30 e 4.10
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Figura 5.9 – Concentração atômica (%) dos filmes de AZO-M, obtida através da análise
de EDS do MEV topográfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

at%) e Santos (2018, p. 93) (2.15 e 3.11 at%) para os filmes de AZO com composição
aproximadamente estequiométrica.

A Figura 5.10 apresenta as imagens de microscopia de força atômica da superfície
dos filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering. A morfologia da superfície
é caracterizada por pequenas estruturas granulares. A medida que o fluxo de oxigênio
aumenta de 0% a 50%, as estruturas de superfície com maior tamanho e altura lateral
diminuem, deixando a superfície do filme mais lisa.

Filmes finos com perfil de superfície liso são mais indicados para aplicações opto-
eletrônica em camadas condutoras transparentes ou eletrodos transparentes (KUMAR;
RAO, 2013, p. 170).
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Figura 5.10 – Microscopia de força atômica (área 10µm x 10µm) de superfícies dos filmes
finos de AZO depositados por magnetron sputtering.

(a) AZO1-M (100% Ar)

(b) AZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-M (75% Ar e 25% O2)

(d) AZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O perfil de rugosidade dos filmes finos tem grande influência nas propriedades ópticas
que essa superfície pode desempenhar. Sendo assim, sintetizar um material nanométrico
com o objetivo de implementá-lo em uma aplicação óptica, remete ao estudo do seu perfil
de rugosidade (KUMAR; RAO, 2012, p. 1882).

A rugosidade média quadrática (RMS ou Rq) dos filmes finos de AZO produzidos
por magnetron sputtering foi calculada a partir das imagens de AFM, mostradas na Figura
5.10. Para uma descrição mais precisa a cerca da evolução superficial dos filmes de AZO-M,
a Tabela 5.8 apresenta uma relação entre a rugosidade média quadrática e a espessura dos
filmes, associadas a taxa de crescimento dos filmes.

Tabela 5.8 – Valores de taxa de crescimento, rugosidade e relação rugosidade/espessura
para os filmes de AZO produzidos por magnetron sputtering. A rugosidade
média quadrática do vidro é aproximadamente igual a 0.3 nm.

Filmes T. de Crescimento
[nm/min] Rq [nm] Rq/espessura

AZO1-M 9.57 ±1.02 33.7 0.117 ±0.001
AZO2-M 8.64 ±1.13 7.3 0.028 ±0.010
AZO3-M 8.50 ±1.04 7.0 0.027 ±0.005
AZO4-M 7.21 ±1.17 3.6 0.016 ±0.004

Fonte: Elaborada pelo autor.

O maior valor da taxa de crescimento ocorre para o filme AZO1-M (100% Ar),
depositado sem a presença do gás oxigênio. Para os processo de síntese dos filmes, com
a presença do oxigênio (15%, 25% e 50%), a taxa de pulverização das espécies ativas
de Zn provenientes do alvo torna-se menor, devido a baixa densidade dos íons Ar+ no
plasma. Dessa forma o número de átomos de Zn pulverizados que atingem o substrato é
relativamente baixo, como indicam os resultados de EDS (ver Figura 5.9).

Segundo Bortoleto et al. (2015, p. 212), a rugosidade da superfície evolui com
a espessura do filme. Sendo assim, analisar a relação da rugosidade/espessura torna-se
importante. Observa-se que Rrms/espessura diminui de maneira continua. A diminuição
da razão rugosidade/espessura e a formação de superfícies menos ásperas ocorre devido ao
aumento dos cristalitos, como indicam os resultados de difração de raios X.

De acordo com Samuelsson et al. (2010, p. 595), os filmes finos produzidos pela
técnica de magnetron sputtering apresentam superfície mais uniforme e menos porosa por
dois motivos: a estrutura da superfície das amostras é dada pela estrutura do substrato,
ou seja, durante a deposição o filme tende a replicar a estrutura da superfície do substrato.
Outro motivo para estruturas mais suaves, seria pelo fato de grande parte das partículas
pulverizadas durante o processo de sputtering, serem ionizadas. O campo elétrico na
superfície do substrato vai direcionar as partículas pulverizadas para regiões de maior
intensidade do campo, causando um bombardeio de íons mais aprimorado.
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A Figura 5.11 aborda o espectro de transmitância óptica dos filmes finos de AZO
depositados por magnetron sputtering, para os diferentes fluxos de oxigênio. Todos os
filmes de AZO-M apresentaram uma transmitância óptica, na maior parte da faixa do
visível, superior a 80%.

Figura 5.11 – Espectro de transmitância óptica dos filmes finos de AZO, depositados
por magnetron sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na borda da região do infravermelho, na faixa de comprimento de onda igual ou
inferior a 400 nm, ocorre uma redução gradual da transmitância óptica, devido aos filmes
finos se comportarem como materiais metálicos nessa parte do espectro (NSIMAMA et
al., 2012, p. 1940). Como já mencionado, o modelo de Drude é usado para justificar essa
redução de transmitância óptica na faixa do infravermelho.

Na região do espectro visível, marcada por alta transmitância óptica relacionada
as energia dos fótons para valores entre 1.7 e 3.1 eV (NSIMAMA; SAMIJI, 2012, p.
44), o gráfico que indica o percentual de radiação transmitida na estrutura do filme não
apresenta franjas de interferência, devido: ao baixo valor de espessura (DAZA; CASTRO-
RODRÍGUEZ; IRIBARREN, 2019, p. 03) e a baixa interação dos campos elétricos e
magnéticos da radiação com os portadores de carga na estrutura do filme (SHAHBAZI et
al., 2019, p. 265).
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Vale destacar a resposta óptica do filmes AZO3-M (75% Ar e 25% O2) que apre-
sentou um valor de transmitância igual a 90% em uma fração da faixa do espectro visível.

Na Figura 5.12 pode-se analisar o espectro de absorbância óptica dos filmes finos de
AZO depositados por magnetron sputtering em diferentes fluxos de oxigênio (0%, 15%, 25%
e 50%). Os filmes apresentam um comportamento oscilante, onde o valor do coeficiente de
absorção dos filmes varia em toda faixa do espectro visível.

Esse comportamento indica que as transições eletrônicas realizadas pelos elétrons,
entre as bandas de energia, são otimizadas para uma determinada faixa de comprimento
de onda e, consequentemente, são menos intensas em uma faixa, também específica, do
espectro visível.

Figura 5.12 – Valores do coeficiente de absorção óptica para os filmes finos de AZO,
depositados por magnetron sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar do filme AZO4-M (50% Ar e 50% O2) ser o filme que apresenta menor
espessura, é também o filme que apresenta o maior grau de compactação da microestrutura,
dificultando a passagem de radiação devido a falta de espaços vazios e assim promove
uma maior interação entre a radiação e sua estrutura, justificando os maiores valores do
coeficiente de absorção, como mostra o espectro presente na Figura 5.12.

A Figura 5.13 apresenta o gráfico de Tauc, (αhv)2 em função de hv, com os valores
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de energia de band gap dos filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering,
com diferentes fluxo de oxigênio.

Considerando-se o ZnO dopado com Al um material de gap direto (o ponto de
máxima energia da banda de valência e o ponto de mínima energia da banda condução
estão sobre o mesmo vetor da zona de Brillouin), os valores experimentais de absorção
óptica foram medidos considerando n = 2. Desta forma, pode-se concluir que as transições
eletrônicas são do tipo diretas.

Figura 5.13 – Valores de energia de band gap dos filmes finos de AZO, depositados por
magnetron sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores de energia do gap óptico, obtidos pelo método da extrapolação, variam
entre 3.67 eV e 3.31 eV, com a acréscimo de oxigênio no processo de deposição dos filmes.
Os valores de gap óptico dos filmes AZO-M, ainda são considerados elevados, quando
comparados com os valores de gap do ZnO intrínseco (entre 3.2 - 3.4 eV). Como já
mencionado, o deslocamento da energia óptica está associado ao efeito Burstein-Moss
Singh et al. (2010, p. 03).

Os resultados mostram que os valores de gap óptico diminuem entre os filmes
AZO1-M (100% Ar) e AZO3-M (75% Ar e 25% O2) e, posteriormente, aumenta para o
filme AZO4-M (50% Ar e 50% O2), indicando que os valores de band gap sofrem um desvio
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para a região do vermelho em comparação com o ZnO intrínseco, em função dos gases
usados no processo. Essa mudança na energia de band gap ocorre devido as tensões no
filme, o que pode ser explicado usando a teoria quântica de confinamento (ZHU et al.,
2014, p. 34).

Além do mecanismo acima descrito relativo a mudança dos valores de gap de energia,
as tensões no filme depositado também contribuem. O aumento do estresse compressivo
proporciona uma elevação da energia do band gap, enquanto o comportamento inverso,
ou seja, do estresse elástico promove uma diminuição dos valores de gap (KUMAR et al.,
2008, p. 6510). Assim, aumentando o conteúdo de oxigênio na descarga, a presença de íons
O2− nos limites dos grãos aumenta as tensões de tração no filme e reduz a energia do gap
(reduzida de 3.67 para 3.31 eV, adicionando até 25% de oxigênio).

No entanto, além de um limite específico de oxigênio, a espessura do filme é reduzida
(ver Tabela 5.7) de forma que tensões de compressão são produzidas entre o filme e o
substrato. Devido a esse fato, a amostra AZO4-M (50% O2) apresenta um ligeiro aumento
na energia de bandgap.

Os valores de mobilidade elétrica, portadores de carga e resistividade elétrica
para os filmes de AZO depositados por magnetron sputtering, são mostrados no gráfico
da Figura 5.14. Onde observa-se a concentração de portadora e a mobilidade de Hall
aumentando com a adição de oxigênio em até 25% e, posteriormente, uma leve redução
em 50%.

Quando o fluxo de oxigênio aumenta de 0% para 25% de O2, a concentração de
portadores de carga aumenta consideravelmente e a mobilidade Hall da mesma forma
apresenta aumento expressivo. Como resultado a resistividade dos filmes diminuiu de
9.58x10−3 Ω.cm (0% O2) para 8.14x10−3 Ω.cm (25% O2). O aumento da concentração de
portadores pode ser atribuído a melhora da cristalinidade do filme pela adição de oxigênio
(KHEMASIRI et al., 2017, p. 05).

E com relação a diminuição dos valores de resistividade pela adição de oxigênio é
possível sugerir que a mesma ocorre devido a possíveis fatores como: formação adequada
de vagas de oxigênio e a um aumento no tamanho cristalino (DHAGE; BADGUJAR,
2018, p. 507), aos átomos intersticiais de Al, que atuam como dopantes doadores de
elétrons (MINAMI, 2009, p. 1768), assim como a uma pequena quantidade de átomos de
oxigênio intersticiais (DUAN et al., 2017, p. 8673). O grande aumento na concentração
de portadores tem forte contribuição para o favorecimento da condutividade elétrica dos
filmes (KUMAR; RAO, 2011, p. 1283).

Da mesma forma, o aumento na condutividade devido a uma maior presença das
vagas de oxigênio e ao tamanho do cristalito aprimorado é responsável pelo aumento da
mobilidade de Hall para um limite específico de adição de oxigênio (25%). No entanto,
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Figura 5.14 – Resistividade elétrica (ρ), concentração de portadores de carga (ne) e
mobilidade (µ) dos filmes finos de AZO depositados por magnetron sput-
tering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

além de um certo limite de fluxo de oxigênio, a espessura do filme reduzida, previsivelmente,
deve apresentar vários defeitos devido ao aumento de tensões. Assim, é provável que vários
elétrons livres fiquem presos devido às armadilhas formadas por esses defeitos, o que, como
resultado, reduz a concentração e a mobilidade do portador (WANG et al., 2013, p. 129).

Ainda, de acordo com Isherwood et al. (2014, p. 113), existem alguns fenômenos
ligados ao processo de deposição dos filmes que podem explicar a queda na concentração
de portadores de carga e, portanto, o aumento da resistividade elétrica no caso do filme
AZO4-M (50% Ar e 50% O2). Segundo o autor, é possível que durante o processo de
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deposição dos filmes, ocorra a perca das espécies de Zn depositada através da re-evaporação,
devido ao aumento de temperatura causado no subtrato. O autor ainda sugere que, pode
ocorre a migração do Al para os limites de grão onde forma-se o óxido de alumínio ao
invés de continuar atuando como dopante. Essa segunda hipótese pode ser descartada,
pois não foi encontrado fases secundarias nas análises de DRX.

A queda na transmissão óptica, na faixa do infravermelho, mostrada por todos
os filmes, pode ser atribuída a uma alta concentração de portadores de carga (GINLEY;
PERKINS, 2011b, p. 533).

Existe um valor mínimo de espessura para os filmes finos apresentarem valores
mais baixos de transmitância óptica no infravermelho, influenciado também por valores de
concentração (RICKERT; FLYNN; POEPPELMEIER, 2019, p. 136).

Desta forma, pode-se justificar o aumento da resistividade elétrica do filme AZO4-M,
também pelo fato do filme apresentar um valor de espessura abaixo do limite indicado.
Pois, apesar da sua microestrutura ser composta por defeitos suficientes, oriundos do
alto fluxo de oxigênio, o mesmo não terá número suficiente de portadores de carga para
promover uma boa condutividade elétrica.

Resultados Teóricos
Esta segunda parte destina-se a interpretação das propriedades estruturais e eletrô-

nicas obtidas pelos cálculos teóricos. Todos os cálculos executados nesse trabalho foram
realizados a partir dos parâmetros de rede e posições atômicas da célula unitária, mon-
tada pós processo de otimização da geometria, oriundo dos valores da célula unitária
experimental.

Para realização dos cálculos de otimização da geometria relativos aos filmes finos
foram tomados como referência os valores experimentais dos filmes finos de AZO depositados
por magnetron sputtering, resultante dos arquivos CIF gerados pelo método de Rietveld.

De acordo com o refinamento estrutural pelo método de Rietveld, a variação
em θ para baixo ângulo (Ver Figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) indica que os íons Al3+ e
O2− estão ocupando as posições intersticiais dos íons Zn2+, na microestrutura do ZnO.
Essa substituição promove a rede certas distorções como é típico em materiais TCOs
degenerados/dopados (CHEN et al., 2015, p. 195).

A Figura 5.15 apresenta as supercélulas 2x2x2 com estrutura hexagonal compacta e
grupo espacial P63mc, gerada a partir da célula unitária dos filmes AZO-M com estrutura
otimizada.

Na Figura 5.15a é possível observar a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo
CIF do filmes AZO1-M. A supercelula dopada com átomos de Al (ZnO:Al) a 2% que
corresponde aos valores estequiométricos de Zn(0.9375), Al(0.0625) e O, apresenta distorções
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na microestrutura que promovem a formação de um ângulo igual a 110.4◦, entre as ligações
do sítio octaédrico onde está localizado o íon Al3+.

A Figura 5.15b mostra a supercelula 2x2x2 relativa ao filme AZO2-M, dopada com
Al e O2. A supercelula dopada com Al a 2% e relação estequiométrica igual a Zn(0.8750),
Al(0.0625) e O(1.0625), apresenta distorções na microestrutura que promovem a formação de
um ângulo igual a 113.6◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está situado íon de
Al3+.

A Figura 5.15c apresenta a supercelula 2x2x2 para o filme AZO3-M, dopada com
Al e O2. A supercelula dopada com Al a 2% e relação estequiométrica igual a Zn(0.8125),
Al(0.0625) e O(1.1250), apresenta distorções na microestrutura que promovem a formação de
um ângulo igual a 111.8◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está situado íon de
Al3+.

E por fim, a Figura 5.15d apresenta a supercelula 2x2x2 criada a partir do CIF
do filme AZO4-M, dopada com Al e O2. A supercelula dopada com Al a 2% e relação
estequiométrica igual a Zn(0.7500), Al(0.0625) e O(1.1875), apresenta distorções na microes-
trutura que promovem a formação de um ângulo igual a 111.2◦ entre as ligações do sítio
octaédrico onde está situado íon de Al3+.
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Figura 5.15 – Supercélula 2x2x2 dos filmes finos de AZO, depositados por magnetron
sputtering.

(a) AZO1-M (100% Ar) (b) AZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-M (75% Ar e 25% O2) (d) AZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Para investigar o efeito da presença de impurezas na estrutura cristalina, calculou-se
a energia total (ET ), energia de formação (EF ) de impurezas e os parâmetros de rede dos
filmes finos de AZO-M por otimização de geometria, com os resultados computacionais
mostrados na Tabela 5.9. De acordo com os resultados, os parâmetros de rede otimizados
dos filmes AZO-M estão em boa concordância com os valores experimentais desse trabalho
e de outros (BENZAROUK et al., 2012, p. 596), (BENHAOUA; RAHAL; BENRAMACHE,
2014, p. 41).

Tabela 5.9 – Valores de energias total (ET ), energia de formação (Ef ) e parâmetros de
rede dos filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering.

Experimental∗ Teórico

AZO1-M

ET [eV] -4891.54
Ef [eV] 3532
a=b [Å] 3.2405 3.2805
c [Å] 5.2251 5.2576
c/a [Å] 1.6124 1.6027
α=β 90◦ 89.89◦
γ 120◦ 119.92◦
V [Å3] 47.5563 49.8428

AZO2-M

ET [eV] -4636.32
Ef [eV] 3444
a=b [Å] 3.2512 3.2601
c [Å] 5.2381 5.2277
c/a [Å] 1.6111 1.6035
α=β 90◦ 89.67◦
γ 120◦ 119.74◦
V [Å3 ] 47.9202 49.7546

AZO3-M

ET [eV] -4431.02
Ef [eV] 3102
a=b [Å] 3.2589 3.2473
c [Å] 5.2449 5.2151
c/a [Å] 1.6094 1.6060
α=β 90◦ 89.82◦
γ 120◦ 119.80◦
V [Å3] 47.7233 49.5949

AZO4-M

ET eV -4098.55
Ef [eV] 3092
a=b [Å] 3.2592 3.2399
c [Å] 5.2489 5.2092
c/a [Å] 1.6105 1.6078
α=β 90◦ 89.84◦
γ 120◦ 119.89◦
V [Å3] 47.1197 49.3265

∗Esse estudo.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Os cálculos revelam que os parâmetros de rede e os volumes equivalentes da célula
do cristal diminuem ligeiramente após a dopagem. O raio iônico do Al3+ (0.53 Å) é menor
que o raio iônico do Zn2+ (0.74 Å). Assim, quando Zn2+ é substituído por Al3+, ocorre
uma diminuição no comprimento das ligações químicas que formam a rede (AlO = 1.83
Å e ZnO = 1.99 Å) causando a diminuição nos parâmetros de rede e no volume.

Segundo Karthick et al. (2018, p. 15391) a dificuldade no processo de dopagem do
ZnO (wurtzita) em relação a íons diferentes, pode ser analisado comparando-se as energias
de formação das impurezas adicionadas na estrutura. Para que o processo de dopagem seja
eficiente e resulte em uma estrutura estável as energias de formação (Ef ) e total (ET ) não
devem ser muito diferentes dos valores de energia do ZnO puro, caso contrário a estrutura
poderá não se formar devido à instabilidade.

De acordo com os resultados, a energia de formação dos filmes AZO-M diminuem,
sugerindo certa facilidade no processo de dopagem por substituição com Al e O2. Mas
Marcillo, Villamagua e Stashans (2017, p. 03) advertem que essa diminuição da Ef causa
um aumento substancial na ET do ZnO:Al, indicando que a microestrutura dopada torna-se
menos estável que o ZnO puro.

A população de ligação de Mulliken apresenta um critério específico para a ligação
entre átomos e moléculas. A população de sobreposição pode ser usada para avaliar a
natureza covalente ou iônica de uma ligação. Um elevado valor da população de ligação
indica uma ligação covalente, enquanto um valor baixo converge para uma interação iônica
(TUOC, 2010, p. 62).

Outra medida de caráter iônico pode ser obtida a partir da valência iônica efetiva,
que é definida como a diferença entre a carga iônica formal e a carga de Mulliken sobre
a espécie aniônica. Um valor de zero indica uma ligação perfeitamente iônica, enquanto
valores maiores que zero indicam níveis crescentes de covalência (SEGALL et al., 1996b, p.
03), (SEGALL et al., 1996a, p. 572).

A população de ligação Mulliken é um importante método usado para analisar a
situação da ligação, distribuição de carga e transferência de carga (SANCHEZ-PORTAL;
ARTACHO; SOLER, 1995, p. 686). A população de ligação de Mulliken e o comprimento
de ligação calculado para os filmes finos de AZO-M depositados por magnetron sputtering
são mostrados na Tabela 5.10.

Para o filme AZO1-M os valores da população de ligação de Milliken e do com-
primento de ligação ZnO, paralelo à direção do eixo c (‖ c), é igual a 0.46 e 2.1053 Å,
respectivamente. Enquanto que a ligação ZnO (⊥ c), apresenta valores de população e
comprimento de ligação de 0.44 e 2.1772 Å, respectivamente. Esses valores indicam que
a natureza covalente das ligações ZnO paralelas ao eixo c é mais forte e prevalece em
relação as ligações ZnO perpendiculares a direção do eixo c.
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Tabela 5.10 – População de ligações de Milliken e comprimento de ligação química dos
filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering.

Ligação População Ligação [Å]

AZO1-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.46 2.1053
ZnO (⊥ c) 0.44 2.1772
AlO (‖ c) 0.54 1.7812
AlO (⊥ c) 0.52 1.8134

AZO2-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.38 2.1873
ZnO (⊥ c) 0.37 2.2271
AlO (‖ c) 0.69 1.8298
AlO (⊥ c) 0.67 1.8674

AZO3-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.36 2.1964
ZnO (⊥ c) 0.34 2.2498
AlO (‖ c) 0.76 1.8435
AlO (⊥ c) 0.72 1.8936

AZO4-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.31 2.5559
ZnO (⊥ c) 0.30 2.7998
AlO (‖ c) 0.88 2.1999
AlO (⊥ c) 0.83 2.3856

Fonte: Elaborada pelo autor.

No caso dos filmes AZO2-M, AZO3-M e AZO4-M, de acordo com os resultados, a
população de ligações de ZnO (⊥ c) torna-se menor, enquanto o comprimento de ligação
aumenta significativamente. Isso é causado pela diferença de raio iônico entre Zn2+ e Al3+.
O raio iônico do Zn2+ é maior que o do Al3+, resultando no aumento de átomos de O
mais distante do átomo de Zn e, assim, formando ligações mais longas ZnO (⊥ c). E
ao mesmo tempo, a população de ligações ZnO em torno do Al também (‖ c) diminui,
indicando que as propriedades covalentes da ligação se tornaram fracas.

Enquanto, o valor da população de ligação AlO (⊥ c) aumentou de forma
significativa, indicando que as propriedades da ligação covalente se tornaram fortes e, de
maneira oposta, as da ligação iônica se tornaram fracas (SHOU-HENG et al., 2003, p.
187). Esses resultados corroboram com resultados obtidos pela difração de raios X, que
mostram o crescimento dos cristais em direção ao longo do eixo c da célula unitária.

A estrutura de bandas é a base teórica para entender as propriedades físicas
primárias e o design de dispositivos de alto desempenho em semicondutores e outros
materiais (HORZUM et al., 2016, p. 1744).

A Figura 5.16 aborda os resultados dos cálculos de primeiros princípios com base
na DFT para a estrutura eletrônica dos filmes finos de AZO depositados por magnetron
sputtering. O nível da energia de Fermi (EF ) é a referência para a energia zero, aqui
representada pela linha de cor vermelha.
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Figura 5.16 – Diagramas de bandas de energia dos filmes finos de AZO, depositados por
magnetron sputtering.

(a) AZO1-M (100% Ar)

(b) AZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-M (75% Ar e 25% O2)

(d) AZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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As estruturas de banda dos filmes AZO-M são apresentadas graficamente nas
Figuras 5.16a, 5.16b, 5.16c e 5.16d, em que Eg indica o valor da energia de band gap,
que limita a região de transição eletrônica, não disponível para ocupação por elétrons,
entre as bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC), respectivamente.

Como pode ser visto na Figura 5.16a, para o filme AZO1-M, foi obtido um valor
de gap direto próximo a região do vetor gama (Γ) igual a 3.07 eV que é um valor muito
próximo do resultado experimental de 3.37 eV obtido por Jiang et al. (2017, p. 2425).

E nas Figura 5.16b, 5.16c e 5.16d, onde ocorre o segundo processo de dopagem,
desta vez com auxílio do gás oxigênio, pode-se observar uma redução gradual da região
de gap. Os filmes finos AZO2-M, AZO3-M e AZO4-M apresentaram valores de band gap
direto iguais a 2.87 eV, 2.40 eV e 2.05 eV, respectivamente.

Os resultados obtidos por Wei, Li e Zhang (2009, p. 4995), Davis et al. (2019, p.
06) e (ARIF et al., 2015, p. 12) evidenciam que, a variação das energias de ligação do Al
e O contribuíram para a formação de estruturas de bandas com configuração próximas
ao de um semicondutor em condições ambientes, tendo a magnitude da região de gap
diminuindo com a inclusão dos dopantes, em especial o oxigênio.

Segundo Wu, Chen e Zhu (2016, p. 07), em geral, os estados ocupados próximos à
energia Fermi contribuem com numerosos elétrons livres para a banda de condução, e os
estados ocupados longe da energia Fermi não fornecem facilmente elétrons livres para a
banda de condução.

5.3 Filmes Finos de AZO - Cátodo Oco
Resultados Experimentais

As Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20 apresentam os resultados das medidas de difração
de raios X dos filmes finos de AZO, para os diferentes fluxos de oxigênio, a partir do pó
precursor de AZO compactado na configuração de cátodo oco (ver Figura 4.9). Os picos de
difração relativos aos planos cristalográficos (100), (002), (101), (110) e (103) são comuns
a estrutura wurtzita hexagonal, conforme a ficha cristalográfica 067848, da base de dados
ICSD.
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Figura 5.17 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO1-C (100% Ar).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.18 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO2-C (85% Ar e 15% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.19 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO3-C(75% Ar e 25% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.20 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
AZO4-C (50% Ar e 50% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Assim como os filmes finos de AZO depositados por magnetron sputtering, os filmes
AZO-C apresentam nucleação com orientação preferencial ao longo do plano cristalográfico
(002). Demostrando que, para esse material (pó de ZnO:Al), a nucleação de grãos relativos
a formação do plano cristalográfico com menor energia livre, também ocorre para o plano
(002), no caso da deposição por cátodo oco (TAKEDA et al., 2009, p. 3053).

Os espectros de difração confirmam a natureza policristalina dos filmes e os picos
de difração estreitos indicam boa cristalinidade e consequente organização estrutural. Não
houve a formação de fases secundárias ou de impurezas, indicando que a incorporação do
dopante foi bem sucedida junto a rede do ZnO.

Diferente do comportamento ocorrido nos filmes de AZO-M com o acréscimo de
oxigênio, os filmes de AZO depositados por cátodo oco apresentaram número de picos
quase constante, com exceção do filmes AZO3-C (25% de O2) que apresentou cinco picos
de difração. Sendo assim, observa-se que o acréscimos de oxigênio ao processo de síntese
por cátodo oco não teve influência significativa na formação de planos cristalinos, como no
processo por magnetron sputtering.

A formação dos planos cristalográficos mostra que o crescimento organizado dos
átomos ocorre em direções diferentes. O refinamento estrutural oriundo do método de
Rietveld certifica que a estrutura dos filmes de AZO-C apresentam configurações estruturais
da fase do ZnO.

A Tabela 5.11 apresenta os parâmetros de rede, o volume da célula unitária e a
densidade dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.

Tabela 5.11 – Parâmetros estruturais obtidos por Refinamento de Rietveld para os filmes
finos de AZO, depositados por cátodo oco.

Filmes
Parâmetros
de rede Volume

V [Å3]
Densidade
ρ [g/cm3]

Cristalito
D [nm]a [Å] c [Å]

AZO1-C 3.2689 5.2532 48.88 5.51 22.34 ±3.90
AZO2-C 3.2645 5.2442 48.30 5.55 30.06 ±3.71
AZO3-C 3.2630 5.2427 48.12 5.67 36.97 ±2.50
AZO4-C 3.2553 5.2285 47.09 5.87 38.33 ±1.30

Fonte: Elaborada pelo autor.

O fluxo de gás Ar através do cátodo oco (ver Figura 4.18) direciona o material
pulverizado do cátodo para o substrato, onde reage com o oxigênio e deposita o filme de
AZO. E em função do acréscimo do gás oxigênio ao processo de deposição, a posição dos
picos de difração, que caracteriza a fase de ZnO, sofre uma leve variação (entre 0.1◦ e 0.2◦)
para valores de θ menores.

O gás oxigênio favorece a substituição do íon Al3+ a rede do ZnO (SHAHBAZI et
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al., 2019, p. 277), assim como o próprio oxigênio que passa a fazer parte da microestrutura
do ZnO de maneira intersticial O(i), provocando possíveis deslocamento dos picos de
difração para ângulos elevados, e assim promovendo distorções à rede cristalina por meio
da diminuição dos parâmetros de rede (ver Tabela 5.11), uma vez que existe diferença no
raio iônico das espécies químicas envolvidas.

A formação dos planos cristalográficos (100), (002), (101), (110) e (103) comprovam
a natureza policristalina dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco. Assim como
a fase wurtzita hexagonal estruturada para todos os filmes, conforme indica o refinamento
estrutural pelo método de Rietveld, com uso da ficha cristalográfica da base de dados
ICSD.

Nenhuma fase secundária de aluminato de zinco foi identificada nos histogramas
dos filmes de AZO-C, apesar da mesma estar presente no pó precursor.

Vale salientar que, mesmo com a temperatura do cátodo oco tendo atingindo 400◦C
não há energia térmica suficiente para promover a nucleação da fase de aluminato, uma
vez que a mesma é formada em processos com temperatura acima de 900◦C.

A Figura 5.21 apresenta as micrografias de MEV com emissão de campo e os
histogramas de distribuição de partículas em função do diâmetro, da superfície dos filmes
finos de AZO depositados por cátodo oco com fluxo variado de oxigênio.

Diferente da estrutura granular observada nos filmes de AZO-M, os filmes de
AZO depositados por cátodo oco apresentam uma estrutura de grão maior com várias
subdivisões, mas preservando a unidade do grão maior.

Assim como nos filmes produzidos por magnetron sputtering, os filmes de AZO
pulverizados por cátodo oco apresentam uma estrutura com elevada densidade e por
consequência, alto grau de compactação das estruturas circulares e ausência de espaços
entre os grãos.

Na Figura 5.21a, pode-se observar que os grãos presentes na superfície do filme
ainda apresentam geometria, aproximadamente, circular. Porém, na Figura 5.21b os grãos
começam a apresentar um perfil de estrutura diferente, similar ao formato de escamas,
com considerável espaços vazios entre os mesmos. Esse perfil escamoso é creditado ao gás
oxigênio, introduzido no processo com fluxo de 15%.

Na Figura 5.21c, é possível notar o início da consolidação das estruturas menores,
por meio de uma coalescência de grãos. E por fim, na Figura 5.21d tem-se o começo de
novas divisões granulares, onde os grãos já consolidados iniciam um novo processo de
divisão.

Neste estudo, a morfologia dos filmes preparados por cátodo oco é bastante dife-
rente, quando comparado aos filmes formados por magnetro sputtering. O pó pulverizado
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Figura 5.21 – Microscopia eletrônica de varredura de superfície (magnitude 30.000x)
e histograma de distribuição das partículas dos filmes finos de AZO
depositados por cátodo oco

(a) AZO1-C (100% Ar)

(b) AZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-C (75% Ar e 25% O2)

(d) AZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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pelo cátodo oco dá origem a uma estrutura nanocristalina, com elevado grau de porosi-
dade. Essa estrutura porosa acarreta em uma superfície maior e com elevada espessura
(PEREKRESTOV; KUDRNA; TICHỲ, 2015, p. 05).

A Figura 5.22 mostra as imagens de micrografia da seção transversal dos filmes
finos de AZO depositados por cátodo oco, oriundas da análise de MEV-FEG. Nos filmes
de AZO-C presentes nas Figuras 5.22a e 5.22b é visível a formação da estrutura colunar,
comum aos filmes de AZO. Assim como nos filmes de AZO-M, essas estruturas em forma
de colunas vão coalescendo a medida que a quantidade de gás oxigênio é adicionado ao
processo, até formarem uma camada uniforme (SAGÁS; DUARTE; FISSMER, 2011, p.
1045). Zeer et al. (2015, p. 245) adverte que, para filmes finos com estrutura colunar é
possível que exista estruturas separadas.

Diferente dos filmes de AZO-M, que apresentaram homogeneidade acentuada
apenas quando houve adição do fluxo máximo de oxigênio (50%), os filmes de AZO-C
formaram uma camada livre de colunas, com algo grau de homogeneidade, no tratamento de
superfície com fluxo igual a 25% de O2. Desta forma, é possível observar filmes homogêneos
e uniformes nas Figuras 5.22c e 5.22d, com destaque para o último caso.

A Tabela 5.12 apresenta os valores de espessura média dos filmes finos de AZO
pulverizados por cátodo oco, em função do fluxo crescente de gás oxigênio introduzido no
sistema. Como observado, ocorre uma redução da espessura de quase 900 nm relativo ao
fluxo mínimo até o fluxo máximo de oxigênio.

Similar aos resultados observados nas micrografias de MEV da seção transversal
dos filmes finos de AZO-M (ver Figura 5.7), o incremento de gás oxigênio ao processo de
pulverização promove uma redução mais acentuada na espessura dos filmes de AZO-C.
Além da influência do oxigênio, que promove a compactação dos planos cristalográficos, o
cone de plasma que proporciona o aumento da temperatura tanto do substrato como das
espécies químicas, permite a formação de uma estrutura mais ordenada e uniforme.

Tabela 5.12 – Espessura média e valores de desvio padrão dos filmes finos de AZO
depositados por cátodo oco e os fluxos de oxigênio.

Filmes Finos Espessura [nm] D. Padrão [nm] Fluxo de O2 [%]
AZO1-C 1.504,75 ±50.12 0
AZO2-C 1.462,75 ±23.14 15
AZO3-C 664.54 ±11.43 25
AZO4-C 637.52 ±10.68 50

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.22 – Microscopia eletrônica de varredura transversal (magnitude 20.000x) dos
filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.

(a) AZO1-C (100% Ar) (b) AZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-C (75% Ar e 25% O2) (d) AZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.23 apresenta os valores da composição química dos filmes finos de AZO
depositados por cátodo oco, realizada por EDS.

Esta análise revela o percentual, em peso atômico, dos elemento químicos Zn, O e
Al que estão presentes nos filmes. Conforme sugerido pelos resultados apresentados nos
difratogramas (ver Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20), com o aumento de O2 na atmosfera de
deposição, ocorre a formação de fases de ZnO, ou seja, uma redução no doping dos filmes
de AZO. Na atmosfera com 25% de O2, ocorre a dopagem de ZnO com, aproximadamente,
2% de Al, relatada por vários autores como concentração ideal (GHORANNEVIS et al.,
2015, p. 1487); (MELJANAC et al., 2017, p. 294); (G-BERASATEGUI et al., 2018, p.
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Figura 5.23 – Concentração atômica (%) dos filmes de AZO-C, obtida através da análise
de EDS do MEV topográfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

110).

A quantidade do dopante Al presente nos filmes de AZO depositados por cátodo
oco diminui em função do fluxo crescente de oxigênio. Segundo Takeda et al. (2009, p.
3053), a mudança de direção das espécies ativas incidentes, juntamente com a variação
no teor energético desses íons e átomos acarreta uma mudança de momento e mobilidade
dessas espécies pulverizadas em descarga de cátodo oco. Os valores relativos ao dopante
alumínio, presentes nos filmes AZO-C são superiores as quantidades obtidas por Delahoy
et al. (2004, p. 1703) (1.5 wt%) para os filmes de AZO com composição aproximadamente
estequiométrica.

A Figura 5.24 apresenta as imagens de microscopia de força atômica da superfície
dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.

A morfologia da superfície é caracterizada por pequenas estruturas granulares. A
medida que o fluxo de oxigênio aumenta, as estruturas de superfície com maior tamanho e
altura lateral diminuem, deixando a superfície do filme mais lisa.

Olejníček et al. (2019, p. 09) enumera alguns fatores que influenciam na elevada
porosidade de filmes produzidos por cátodo oco: i) O sistema de pulverização por cátodo
oco opera a uma pressão consideravelmente mais alta, comparado ao processo de síntese
por magnetron sputtering; ii) Embora a taxa de deposição do cátodo oco seja, relativa-
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mente, mais alta que a pulverização por magnetron, o livre caminho médio das partículas
pulverizadas pelo cátodo é menor, em comparação com a pulverização por magnetron. No
caso do cátodo oco, as partículas são transportadas pelo gás Ar que flui diretamente em
relação ao substrato, com uma energia cinética relativamente baixa. Limitando a migração
dessas partículas na superfície do substrato. iii) Devido a alta pressão no interior do cátodo
oco, as nanopartículas são formadas dentro do cátodo. Consequentemente, além de átomos
individuais tem-se aglomerados de nanopartículas incidindo sobre a superfície do substrato.
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Figura 5.24 – Microscopia de força atômica (área 10µm x 10µm) de superfícies dos filmes
finos de AZO depositados por cátodo oco.

(a) AZO1-C (100% Ar)

(b) AZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-C (75% Ar e 25% O2)

(d) AZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A rugosidade média quadrática (RMS ou Rq) dos filmes finos de AZO produzidos
por cátodo oco foi calculada a partir das imagens de AFM, mostradas na Figura 5.24.

Para uma descrição mais precisa a cerca da evolução superficial dos filmes de
AZO-C, a Tabela 5.13 apresenta uma relação entre a rugosidade média quadrática e a
espessura dos filmes, associadas a taxa de crescimento dos filmes.

O maior valor da taxa de crescimento ocorre para o filme de AZO1-C, depositado
sem a presença do gás oxigênio. Para os processo de síntese dos filmes, com a presença do
oxigênio (15%, 25% e 50%), a taxa de pulverização das espécies ativas de Zn provenientes
do cátodo oco torna-se menor, devido a fatores como: baixa densidade dos íons Ar+ no
plasma e formação de espécies químicas entre os zinco pulverizado do cátodo e o oxigênio
presente na atmosfera (OLEJNÍČEK et al., 2019, p. 09). Dessa forma o número de átomos
de Zn pulverizados que atingem o substrato diminui gradualmente, a medida que o fluxo
de oxigênio aumenta.

Tabela 5.13 – Valores de taxa de crescimento, rugosidade e relação rugosidade/ espessura
para os filmes de AZO produzidos por cátodo oco. A rugosidade média
quadrática do vidro é aproximadamente igual a 0.3 nm.

Filmes T. de Crescimento
[nm/min] Rq [nm] Rq/espessura

AZO1-C 48.73 ±1.12 41.50 0.028 ±0.002
AZO2-C 42.37 ±1.17 31.21 0.024 ±0.007
AZO3-C 22.15 ±1.06 7.20 0.010 ±0.004
AZO4-C 21.01 ±1.02 4.28 0.006 ±0.008

Fonte: Elaborada pelo autor.

Ainda segundo Olejníček et al. (2019, p. 08), a rugosidade da superfície evolui com
a espessura do filme. Sendo assim, analisar a relação da rugosidade/espessura torna-se
importante. Observa-se que Rq/espessura diminui de maneira continua. A diminuição da
razão rugosidade/espessura e a formação de superfícies menos ásperas ocorre devido ao
aumento dos cristalitos, como indicam os resultados de difração de raios X.

A Figura 5.25 aborda o espectro de transmitância óptica dos filmes finos de AZO
depositados por cátodo oco, para os diferentes fluxos de oxigênio. Todos os filmes de AZO-C
apresentaram uma transmitância óptica, na maior parte da faixa do visível, superior a
80%.

Na borda da região do infravermelho, na faixa de comprimento de onda igual ou
inferior a 400 nm, ocorre uma redução gradual da transmitância óptica, devido aos filmes
finos se comportarem como materiais metálicos nessa parte do espectro (NSIMAMA et
al., 2012, p. 1940). Como já mencionado, o modelo de Drude é usado para justificar essa
redução de transmitância óptica na faixa do infravermelho.
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Figura 5.25 – Espectro de transmitância óptica dos filmes finos de AZO, depositados
por cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na região do espectro visível, marcada por alta transmitância óptica relacionada
as energia dos fótons para valores entre 1.7 e 3.1 eV (NSIMAMA; SAMIJI, 2012, p.
44), o gráfico que indica o percentual de radiação transmitida na estrutura do filme
apresenta franjas de interferência bem definidas, devido: ao elevado valor de espessura
(DAZA; CASTRO-RODRÍGUEZ; IRIBARREN, 2019, p. 03) e a alta interação dos campos
elétricos e magnéticos da radiação com os portadores de carga na estrutura do filme
(SHAHBAZI et al., 2019, p. 265).

Na Figura 5.26 pode-se analisar o espectro de absorbância óptica dos filmes finos
de AZO depositados por cátodo oco em diferentes fluxos de oxigênio. Os filmes apresentam
um comportamento oscilante, onde o valor do coeficiente de absorção dos filmes varia em
toda faixa do espectro visível.

De acordo com Takeda et al. (2009, p. 3054), esse comportamento indica que as
transições eletrônicas realizadas pelos elétrons, entre as bandas de energia, são otimizadas
para uma determinada faixa de comprimento de onda e, consequentemente, são menos
intensas em uma faixa, também específica, do espectro visível.
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Figura 5.26 – Valores do coeficiente de absorção óptica para os filmes finos de AZO,
depositados por cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.27 apresenta o gráfico de Tauc, (αhv)2 em função de hv, com os valores
de energia de band gap dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco, com diferentes
fluxo de oxigênio.

Considerando-se o ZnO dopado com Al um material de gap direto (o ponto de
máxima energia da banda de valência e o ponto de mínima energia da banda condução
estão sobre o mesmo vetor da zona de Brillouin), os valores experimentais de absorção
óptica foram medidos considerando n = 2. Desta forma, pode-se concluir que as transições
eletrônicas são do tipo diretas.

Os valores de energia de gap, obtidos pelo método da extrapolação, variam entre
3.33 eV e 3.25 eV, com o acréscimo de oxigênio no processo de deposição dos filmes. Os
valores do gap óptico dos filmes finos AZO-C, são considerados mais adequados, pois
estão próximos dos valores de gap do ZnO puro (3.2 - 3.4 eV). Como já mencionado, o
deslocamento da energia óptica está associado ao efeito Burstein-Moss (SINGH et al.,
2010, p. 03).

Os resultados mostram que os valores de gap óptico diminuem entre os filmes
AZO1-C (100% Ar) e AZO3-C (75% Ar + 25% O2) e, posteriormente, aumenta para
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Figura 5.27 – Valores de energia de band gap dos filmes finos de AZO, depositados por
cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

o filme AZO4-C (50% Ar + 50% O2). Esse aumento para o filme com valor de fluxo
máximo de oxigênio, também é atribuído ao valor de espessura, que diminuiu ao ponto de
influenciar nas propriedades ópticas por meio de possíveis defeitos estruturais.

Pois, além de um limite específico de oxigênio, a espessura do filme reduzida
promove tensões de compressão que são produzidas entre o filme e o substrato. Devido a
esse fato, a amostra AZO4-C (50% O2) apresenta um ligeiro aumento na energia de band
gap.

Os valores de mobilidade elétrica, portadores de carga e resistividade elétrica para
os filmes de AZO depositados por cátodo oco, são mostrados no gráfico da Figura 5.28.

Quando o fluxo de oxigênio aumenta de 0% para 25% a concentração de portadores
de carga aumentou consideravelmente e a mobilidade Hall também sofreu considerável
aumento. Como resultado a resistividade dos filmes diminuiu de 6.24x10−3 Ω.cm (100%
Ar) para 3.37x10−3 Ω.cm (25% de O2). O aumento da concentração de portadores pode
ser atribuído à formação de vacâncias de oxigênio (MINAMI, 2009, p. 1768), assim como
a uma pequena quantidade de átomos de oxigênio intersticiais (DUAN et al., 2017, p.
8673). O grande aumento na concentração de portadores tem forte contribuição para o
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favorecimento da condutividade elétrica dos filmes (KUMAR; RAO, 2011, p. 1283).

Figura 5.28 – Resistividade elétrica (ρ), concentração de portadores de carga (ne) e
mobilidade (µ) dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

No entanto, com o aumento sequencial do fluxo de oxigênio para 50% (filme
AZO4-C), ocorre uma diminuição na concentração de portadores de carga, assim como
na mobilidade desses portadores. Esse comportamento resultou em um leve aumento nos
valores de resistividade do filme (3.41x10−3 Ω.cm).

Como já mencionado, existem alguns fenômenos que podem explicar a queda na
concentração de portadores de carga e, portanto, o aumento da resistividade elétrica. Fu et
al. (2017, p. 04) adverte que, durante o processo de pulverização dos filmes, pode ocorrer
a diminuição considerável das espécies de Zn através da re-evaporação, que no caso da
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pulverização por cátodo oco a elevada pressão no interior do cátodo pode acarretar na
formação de Zn metálico. Isherwood et al. (2014, p. 113) sugerem que, pode ocorre a
migração do Al para os limites de grão onde forma-se o óxido de alumínio ao invés de
continuar atuando como dopante. Essa segunda hipótese pode ser descartada, pois não foi
encontrado fases secundárias nas análises de DRX.

A queda na transmissão óptica, na faixa do infravermelho, mostrada por todos
os filmes, pode ser atribuída a uma alta concentração de portadores de carga (GINLEY;
PERKINS, 2011b, p. 533).

Existe um valor mínimo de espessura para os filmes finos apresentarem valores
mais baixos de transmitância óptica no infravermelho, influenciado também por valores de
concentração (RICKERT; FLYNN; POEPPELMEIER, 2019, p. 136).

A queda na transmissão óptica, na faixa do infravermelho, mostrada por todos
os filmes, pode ser atribuída a uma alta concentração de portadores de carga (GINLEY;
PERKINS, 2011b, p. 533).

Existe um valor mínimo de espessura para os filmes finos apresentarem valores
mais baixos de transmitância óptica no infravermelho, influenciado também por valores de
concentração (RICKERT; FLYNN; POEPPELMEIER, 2019, p. 136).

Desta forma, pode-se justificar o valor de resistividade elétrica do filme AZO4-C
como aproximadamente constante, devido o filme apresentar um valor de espessura próximo
ao do filme AZO3-C, que esta acima do limite indicado.

Estudo Teórico
Todos os cálculos executados nesse trabalho foram realizados a partir dos parâmetros

de rede e posições atômicas da célula unitária, montada pós processo de otimização da
geometria, oriundo dos valores da célula unitária experimental.

Para realização dos cálculos de otimização da geometria relativos aos filmes finos
foram tomados como referência os valores experimentais dos filmes finos de AZO depositados
por cátodo oco, resultante dos arquivos CIF gerados pelo método de Rietveld.

De acordo com o refinamento estrutural pelo método de Rietveld, a variação
em θ para baixo ângulo (Ver Figuras 5.17, 5.18, 5.19 e 5.20) indica que os íons Al3+ e
O2− estão ocupando as posições intersticiais dos íons Zn2+, na microestrutura do ZnO.
Essa substituição promove a rede certas distorções como é típico em materiais TCOs
degenerados/dopados (CHEN et al., 2015, p. 195).

A Figura 5.29 apresenta as supercélulas 2x2x2 com estrutura hexagonal compacta
e grupo espacial P63mc, gerada a partir da célula unitária dos filmes de AZO-M com
estrutura otimizada.
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Na Figura 5.29a é possível observar a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo
CIF do filme AZO1-C. A supercélula dopada com átomos de Al (ZnO:Al) a 2% que
corresponde aos valores estequiométricos de Zn(0.9375), Al(0.0625) e O, apresenta distorções
na microestrutura que promovem a formação de um ângulo igual a 110.2◦, entre as ligações
do sítio octaédrico onde está localizado o íon Al3+.

A Figura 5.29b mostra a supercélula 2x2x2 relativa ao filme AZO2-C, dopada com
Al e O2. A supercélula dopada com Al a 2% e relação estequiométrica igual a Zn(0.8750),
Al(0.0625) e O(1.0625), apresenta distorções na microestrutura que promovem a formação de
um ângulo igual a 110.5◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está situado íon de
Al3+.

A Figura 5.29c apresenta a supercélula 2x2x2 para o filme AZO3-M, dopada com
Al e O2. A supercélula dopada com Al a 2% e relação estequiométrica igual a Zn(0.8125),
Al(0.0625) e O(1.1250), apresenta distorções na microestrutura que promovem a formação de
um ângulo igual a 110.8◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está situado íon de
Al3+.

E por fim, a Figura 5.29d apresenta a supercélula 2x2x2 criada a partir do CIF
do filme AZO4-M, dopada com Al e O2. A supercélula dopada com Al a 2% e relação
estequiométrica igual a Zn(0.7500), Al(0.0625) e O(1.1875), apresenta distorções na microes-
trutura que promovem a formação de um ângulo igual a 113.5◦ entre as ligações do sítio
octaédrico onde está situado íon de Al3+.
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Figura 5.29 – Supercélula 2x2x2 dos filmes finos de AZO, depositados por cátodo oco.

(a) AZO1-C (100% Ar) (b) AZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-C (75% Ar e 25% O2) (d) AZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.



Capítulo 5. Resultados e Discussões 147

Para investigar o efeito da presença de impurezas na estrutura cristalina, calculou-se
a energia total (ET ), energia de formação (Ef ) de impurezas e os parâmetros de rede dos
filmes finos de AZO-C por otimização de geometria, com os resultados computacionais
mostrados na Tabela 5.14. De acordo com os resultados, os parâmetros de rede otimizados
dos filmes de AZO-C estão em boa concordância com os valores experimentais desse
trabalho e de outros Takeda et al. (2009, p. 3054), Abdallah, Jazmati e Nounou (2020, p.
186).

Tabela 5.14 – Valores de energias total (ET ), energia de formação (Ef ) e parâmetros de
rede dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.

Experimental∗ Teórico

AZO1-C

ET [eV] -4905.12
Ef [eV] 3624
a=b [Å] 3.2689 3.2912
c Å 5.2482 5.2688
c/a [Å] 1.6054 1.6008
α=β 90◦ 89.92◦
γ 120◦ 119.91◦
V [Å3] 48.8803 49.7842

AZO2-C

ET [eV] -4836.32
Ef [eV] 3457
a=b [Å] 3.2645 3.2892
c [Å] 5.2442 5.2634
c/a [Å] 1.6064 1.6002
α=β 90◦ 89.88◦
γ 120◦ 119.87◦
V [Å3] 48.3044 49.7098

AZO3-C

ET [eV] -4567.87
Ef [eV] 3348
a=b [Å] 3.2630 3.2865
c [Å] 5.2427 5.2602
c/a [Å] 1.6067 1.6005
α=β 90◦ 89.83◦
γ 120◦ 119.81◦
V [Å3] 48.1254 49.5865

AZO4-C

ET [eV] -4386.52
Ef [eV] 3292
a=b [Å] 3.2553 3.2843
c [Å] 5.2285 5.2598
c/a [Å] 1.6061 1.6014
α=β 90◦ 89.72◦
γ 120◦ 119.69◦
V [Å3] 47.0987 49.3643

∗Esse estudo.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Os cálculos revelam que os parâmetros de rede e os volumes equivalentes da célula
do cristal diminuem ligeiramente após a dopagem. O raio iônico do Al3+ (0.53 Å) é menor
que o raio iônico do Zn2+ (0.74 Å). Assim, quando Zn2+ é substituído por Al3+, ocorre
uma diminuição no comprimento das ligações químicas que formam a rede (AlO = 1.83
Å e ZnO = 1.99 Å) causando a diminuição nos parâmetros de rede e no volume.

Segundo Karthick et al. (2018, p. 15391) a dificuldade no processo de dopagem do
ZnO (wurtzita) em relação a íons diferentes, pode ser analisado comparando-se as energias
de formação das impurezas adicionadas na estrutura. Para que o processo de dopagem seja
eficiente e resulte em uma estrutura estável as energias de formação (Ef ) e total (ET ) não
devem ser muito diferentes dos valores de energia do ZnO puro, caso contrário a estrutura
poderá não se formar devido à instabilidade. De acordo com os resultados, a energia de
formação dos filmes AZO-C diminuem, sugerindo certa facilidade no processo de dopagem
por substituição com Al e O2. Mas Marcillo, Villamagua e Stashans (2017, p. 03) advertem
que essa diminuição da Ef causa um aumento substancial na ET do ZnO:Al, indicando
que a microestrutura dopada torna-se menos estável que o ZnO puro.

A população de ligação de Mulliken apresenta um critério específico para a ligação
entre átomos e moléculas. A população de sobreposição pode ser usada para avaliar a
natureza covalente ou iônica de uma ligação. Um elevado valor da população de ligação
indica uma ligação covalente, enquanto um valor baixo converge para uma interação iônica
(TUOC, 2010, p. 62).

Outra medida de caráter iônico pode ser obtida a partir da valência iônica efetiva,
que é definida como a diferença entre a carga iônica formal e a carga de Mulliken sobre
a espécie aniônica. Um valor de zero indica uma ligação perfeitamente iônica, enquanto
valores maiores que zero indicam níveis crescentes de covalência (SEGALL et al., 1996b, p.
03), (SEGALL et al., 1996a, p. 572).

A população de ligação Mulliken é um importante método usado para analisar a
situação da ligação, distribuição de carga e transferência de carga (SANCHEZ-PORTAL;
ARTACHO; SOLER, 1995, p. 686). A população de ligação de Mulliken e o comprimento de
ligação calculado para os filmes finos de AZO-C depositados por cátodo oco são mostrados
na Tabela 5.15.

Para o filme AZO1-C os valores da população de ligação de Milliken e do compri-
mento de ligação para ZnO em torno de Al (‖ c), é igual a 0.43 e 2.1344 Å, respectivamente.
Enquanto que a ligação ZnO (⊥ c), apresenta valores de população e comprimento de
ligação de 0.40 e 2.1965 Å, respectivamente. Esses valores indicam que a natureza covalente
das ligações ZnO (‖ c) é mais forte e prevalece em relação as ligações ZnO (⊥ c).
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Tabela 5.15 – População de ligações de Milliken e comprimento de ligação química dos
filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.

Ligação População Ligação [Å]

AZO1-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.43 2.1344
ZnO (⊥ c) 0.40 2.1965
AlO (‖ c) 0.56 1.7854
AlO (⊥ c) 0.53 1.8271

AZO2-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.40 2.2881
ZnO (⊥ c) 0.37 2.2372
AlO (‖ c) 0.70 1.8366
AlO (⊥ c) 0.66 1.8689

AZO3-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.36 2.2999
ZnO (⊥ c) 0.33 2.2434
AlO (‖ c) 0.79 1.8467
AlO (⊥ c) 0.77 1.8989

AZO4-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.31 2.5674
ZnO (⊥ c) 0.30 2.7840
AlO (‖ c) 0.91 2.2022
AlO (⊥ c) 0.85 2.3911

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para os filmes AZO2-C, AZO3-C e AZO4-C, de acordo com os resultados, a
população de ligações de ZnO (⊥ c) torna-se menor, enquanto o comprimento de ligação
aumenta significativamente. Isso é causado pela diferença de raio iônico entre Zn2+ e Al3+.
O raio iônico do Zn2+ é maior que o do Al3+, resultando no aumento de átomos de O
mais distante do átomo de Zn e, assim, formando ligações mais longas ZnO (⊥ c). E
ao mesmo tempo, a população de ligações ZnO em torno do Al também (‖ c) diminui,
indicando que as propriedades covalentes da ligação se tornaram fracas. Enquanto, o valor
da população de ligação AlO (⊥ c) aumentou de forma significativa, indicando que as
propriedades da ligação covalente se tornaram fortes e, de maneira oposta, as da ligação
iônica se tornaram fracas (SHOU-HENG et al., 2003, p. 187). Esses resultados corroboram
com resultados obtidos pela difração de raios X, que mostram o crescimento dos cristais
em direção ao longo do eixo c da célula unitária.

A estrutura de bandas é a base teórica para entender as propriedades físicas
primárias e o design de dispositivos de alto desempenho em semicondutores e outros
materiais (HORZUM et al., 2016, p. 1744).

A Figura 5.30 aborda os resultados dos cálculos de primeiros princípios com base
na DFT para a estrutura eletrônica dos filmes finos de AZO depositados por cátodo oco.
O nível da energia de Fermi (EF ) é a referência para a energia zero, aqui representada
pela linha de cor vermelha.



Capítulo 5. Resultados e Discussões 150

Figura 5.30 – Diagramas de bandas de energia dos filmes finos de AZO, depositados por
cátodo oco.

(a) AZO1-C (100% Ar)

(b) AZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) AZO3-C (75% Ar e 25% O2)

(d) AZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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As estruturas de banda dos filmes AZO-C são apresentadas graficamente nas
Figuras 5.30a, 5.30b, 5.30c e 5.30d, em que Eg indica o valor da energia de band gap,
que limita a região de transição eletrônica, não disponível para ocupação por elétrons,
entre as bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC), respectivamente.

Como pode ser visto na Figura 5.30a, para o filme AZO1-C, foi obtido um valor
de gap próximo a região do vetor gama (Γ) igual a 3.39 eV que é um valor muito próximo
do resultado experimental de 3.37 eV obtido por Jiang et al. (2017, p. 2425).

E nas Figura 5.16b, 5.16c e 5.16d, onde ocorre o segundo processo de dopagem,
desta vez com auxílio do gás oxigênio, pode-se observar uma redução gradual da região de
gap. Os filmes finos AZO2-C, AZO3-C e AZO4-C apresentaram valores de band gap direto
iguais a 2.67 eV, 2.39 eV e 2.12 eV, respectivamente.

Os resultados obtidos por Delahoy et al. (2004, p. 1703), Delahoy e Guo (2005, p.
1218) e Delahoy et al. (2016, p. 1445) evidenciam que, a variação das energias de ligação do
Al e O contribuíram para a formação de estruturas de bandas com configuração próximas
ao de um semicondutor em condições ambientes, tendo a magnitude da região de gap
diminuindo com a inclusão dos dopantes, em especial o oxigênio.

Segundo Wu, Chen e Zhu (2016, p. 07), em geral, os estados ocupados próximos à
energia Fermi contribuem com numerosos elétrons livres para a banda de condução, e os
estados ocupados longe da energia Fermi não fornecem facilmente elétrons livres para a
banda de condução.

5.4 Filmes Finos de TAZO - Magnetron Sputtering
Resultados Experimentais

As Figuras 5.31, 5.32, 5.33 e 5.34 apresentam os resultados das medidas de difração
de raios X dos filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering, a partir
do alvo cerâmico confeccionado para esse trabalho. Como pode-se observar, todos os
histogramas exibem picos de difração característicos da estrutura do ZnO (wurtzita)
hexagonal compacto, com grupo de simetria P63mc (ZHAO et al., 2014, p. 483).

Os espectros de difração mostram que os filmes são policristalinos e com ausência
de orientação preferencial entre os planos cristalográficos. Tal ausência indica que a energia
livre necessária para formação dos planos cristalinos é aproximadamente equivalente
(KENNEDY et al., 2016, p. 54).

A inclusão do gás oxigênio no processo de síntese dos filmes finos de TAZO
produzidos por magnetron sputtering, proporcionou a nucleação de diferentes planos
cristalográficos. A presença destes planos cristalinos nos difratogramas dos filmes de
TAZO-M indica que ocorreu a nucleação de grupos de átomos em direções cristalográficas
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Figura 5.31 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO1-M (100% Ar).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.32 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO2-M (85% Ar e 15% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.33 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO3-M (75% Ar e 25% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.34 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO4-M (50% Ar e 50% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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variadas, reforçando a tese da proximidade da energia livre de formação para os planos e
que o processo de sputtering usado neste trabalho permite produzir um filme fino com
cristalinidade considerável.

Diferente dos resultados de difração de raios X obtidos para os filmes de AZO
produzidos por magnetron sputtering e cátodo oco, que não apresentaram fases secundários,
é possível observar a partir do refinamento Rietveld a formação das fazes de Al2O3 e TiO2,
além da fase de ZnO, a partir das referências da base de dados ICSD.

No difratograma da Figura 5.31 pode-se observar que o pico de difração (101)
sofreu um leve deslocamento (∼0.8◦) para valores de θ maiores, em comparação com os
outros difratogramas. Chen et al. (2015, p. 195) atribuem esse deslocamento dos picos de
difração em direção a direita aos átomos intersticiais (Al(i) e O(i)) que estão presentes
na microestrutura do filme, proporcionando tensões de expansão na rede e alterando os
parâmetros de rede para valores elevados. Já para o deslocamento (∼0.5◦) sofrido pelo pico
(103), também na Figura 5.32, para valores de θ menores, o autor atribui o deslocamento
ao processo de substituição dos átomos (Al(zn) e O(zn)), que ocupam as posições do Zn na
rede do ZnO.

Os picos principais de difração apresentam um perfil bem definido e os valores
de tamanho de cristalito apresentados na Tabela 5.16 apontam que os filmes de TAZO
depositados por magnetron sputtering possuem um grau de cristalinidade satisfatório para
o bom desempenho das propriedades elétricas e ópticas (ZHAO et al., 2014, p. 482).

Tabela 5.16 – Parâmetros estruturais obtidos por Refinamento de Rietveld para os filmes
finos de TAZO, depositados por magnetron sputtering.

Filmes
Parâmetros
de rede Volume

V [Å3]
Densidade
ρ [g/cm3]

Cristalito
D [nm]a [Å] c [Å]

TAZO1-M 3.2637 5.2608 48.27 5.59 20.91 ±1.69
TAZO2-M 3.2459 5.2258 47.48 5.69 22.80 ±1.01
TAZO3-M 3.2389 5.2131 47.27 5.71 24.05 ±1.58
TAZO4-M 3.2303 5.2000 47.18 5.82 26.00 ±1.51

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como visto na Tabela 5.16, os parâmetros de rede dos filmes finos de TAZO-M
diminuem com a inclusão de oxigênio. Desta maneira, apesar dos filmes em questão
apresentarem os dois tipo de defeitos extrínsecos (substituição e intersticial), devido a
variação de posição dos picos tanto para a esquerda como para a direita, a diminuição
nos parâmetros de rede indica que os defeitos por substituição tem maior influência na
microestrutura dos filmes. Mudança similar na posição de picos de difração de filmes finos
de ZnO dopado com Ti foi observada por Tseng et al. (2012, p. 492), Eshaghi, Hakimi e
Zali (2015, p. 5611) e Chung, Chen e Tseng (2008, p. 2616).
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Como observado na Tabela 5.16, a medida que ocorre o aumento no fluxo de
oxigênio os parâmetros de rede a e c sofrem uma leve diminuição, assim como a densidade
da célula unitária. De acordo com Wei et al. (2012, p. 214), essa variação nos parâmetros
estruturais sugere que a rede dos filmes de TAZO-M tornou-se mais distorcida e uma
maior densidade de defeitos foi gerada com o aumento do percentual de dopante.

Como já mencionado, o estudo de Kappertz, Drese e Wuttig (2002), revela que
os íons O2− podem ter energia cinética suficiente para promover a implantação de áto-
mos e íons na superfície do substrato, afetando o crescimento dos filmes e ocasionando
deslocamento de átomos, vacâncias e outros tipos de defeitos na rede cristalina. Desta
forma, considera-se que o processo de síntese dos filmes finos TAZO-M, com alta pressão
de pulverização do gás argônio, pode gerar um maior número de colisões no plasma,
reduzindo a energia cinética desses íons de O2− e resultando em filmes com maior grau de
organização.

Ao comparar os valores estruturais do pó de TAZO (ver Tabela 5.3) com os mesmos
valores dos filmes de TAZO depositados por magnetron sputtering, pode-se concluir que o
deslocamento dos planos cristalográficos varia levemente devido a pressão de pulverização
catódica. E esse comportamento vai de encontro ao modelo de Kluth et al. (2003), que
propõe uma redução tanto no alinhamento de picos quanto no tamanho dos cristalitos das
amostras de ZnO devido a pressão de pulverização, mesmo com o processo de deposição
ocorrendo em baixas temperaturas

O tamanho de cristalito dos filmes de TAZO-M aumentam levemente com o
incremento da pressão de pulverização catódica do gás oxigênio. Esse comportamento
também diverge do modelo de Kluth et al. (2003), que sugere uma redução do tamanho
de cristalito com o aumento da pressão. Este resultado tem grande importância, pois o
comportamento do cristalito pode influenciar na concentração de portadores de carga na
superfície do filme, uma vez que o tamanho do cristalito tem influência direta na região de
contorno de grão, podendo alterar a natureza da barreira energética ΦB favorecendo ou
não a mobilidade elétrica (CHAVES, 2014, p. 83).

Dessa maneira, o aumento do cristalito (ver Tabela 5.16) dos filmes de TAZO-M
indica que a região de contorno de grão sofreu uma leve diminuição, acarretando na
minimização da barreira energética e otimizando as propriedades elétricas dos filmes.

A Figura 5.35 apresenta as micrografias obtidas por microscopia eletrônica de
varredura com emissão de campo (ou MEV-FEG) e os histogramas de distribuição de
partículas, da superfície dos filme finos de TAZO depositados por magnetron sputtering
com diferentes fluxos de oxigênio. As imagem sugerem que os filmes finos de TAZO-
M apresentam superfície uniforme, compacta e compostas por estruturas granulares
(DAVOODI et al., 2016, p. 04).
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Figura 5.35 – Microscopia eletrônica de varredura de superfície (magnitude 30.000x)
e histograma de distribuição das partículas dos filmes finos de TAZO
depositados por magnetron sputtering.

(a) TAZO1-M (100% Ar)

(b) TAZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-M (75% Ar e 25% O2)

(d) TAZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Santos (2018, p. 84) classifica as estruturas de grãos vista nas imagens de MEV-
FEG como domínios, formados pela agregação de cristalitos em nanoescala. Nota-se que
o tamanho dos grãos diminui a medida que o gás oxigênio é incorporado ao processo de
síntese, favorecendo a compactação da superfície preenchendo possíveis espaços vazios.

O aumento da densidade configura uma maior compactação dos planos cristalinos.
Vale destacar que oxigênio atua como um elemento catalisador, acelerando o processo de
alteração das propriedades estruturais e físicas dos filmes (TSUJI; HIROHASHI, 2000, p.
49).

A Figura 5.36 apresenta as micrografias da seção transversal dos filmes finos de
TAZO depositados por magnetron sputtering, obtidas por MEV-FEG. Observa-se que
os filmes de TAZO-M presentes nas Figuras 5.36a, 5.36b, 5.36c e 5.36d apresentam um
crescimento colunar, típico de uma estrutura policristalina para um filme fino a base de
ZnO (SZABO et al., 2015, p. 03). Essas colunas vão coalescendo a medida que o gás
oxigênio é introduzido até formarem uma estrutura uniforme e homogênea.

O filme TAZO4-M apresenta uma superfície mais lisa (ver Figura 5.35d) e compacta
(ver Figura 5.36d), devido a influência do fluxo de oxigênio (50%) no processo de formação
dos grãos. Efeito similar de suavização da superfície em filmes de ZnO dopados foi observado
por (CHEN; DING; MA, 2011, p. 177) e (CHANG et al., 2011, p. 187)

A Tabela 5.17 mostra os valores de espessura média dos filmes finos de TAZO
depositados por magnetron sputtering em função do fluxo de oxigênio em cada deposição.
Pode-se observar que, ocorre um decréscimo de aproximadamente 200 nanômetros entre
o processo de deposição com ausência de O2 e o processo com fluxo máximo de O2. A
diminuição de espessura reforça a tese de compactação da estrutura do filme, deixando a
mesma mais densa.

Tabela 5.17 – Espessura média e valores de desvio padrão dos filmes finos de ATZO
depositados por magnetron sputtering, juntamente com seus respectivos
fluxos de oxigênio.

Filmes Finos Espessura [nm] D. Padrão [nm] Fluxo de O2 [%]
TAZO1-M 400.35 ±4.00 0
TAZO2-M 305.77 ±3.20 15
TAZO3-M 212.48 ±3.15 25
TAZO4-M 195.80 ±3.10 50

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 5.36 – Microscopia eletrônica de varredura transversal (magnitude 20.000x) dos
filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering.

(a) TAZO1-M (100% Ar) (b) TAZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-M (75% Ar e 25% O2) (d) TAZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.37 apresenta os valores da composição química dos filmes finos de TAZO
depositados por magnetron sputtering, realizada por EDS. Esta análise revela o percentual,
em peso atômico, dos elemento químicos Zn, O, Al e Ti que estão presentes nos filmes.

Assim, conforme sugerido pelos resultados apresentados nos difratogramas (ver
Figuras 5.31, 5.32, 5.33 e 5.34), com o aumento do percentual de O2 (0% a 50%) na
atmosfera de deposição, ocorre uma diminuição na formação de fases de ZnO, assim
como uma redução no doping dos elementos Al e Ti. No entanto, observa-se que, para
a atmosfera com 50% de O2, ocorre uma dopagem total do ZnO de, aproximadamente,
2% somando as concentrações atômica do Al e Ti. Concordando com vários autores como
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Figura 5.37 – Concentração atômica (%) dos filmes de TAZO-M, obtida através da
análise de EDS do MEV topográfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

concentração ideal para filmes finos a base de ZnO (GHORANNEVIS et al., 2015, p. 1487);
(MELJANAC et al., 2017, p. 294); (G-BERASATEGUI et al., 2018, p. 110).

As quantidades de dopantes Al e Ti presente nos filmes de TAZO depositados por
magnetron sputtering diminuíram em função do fluxo crescente de oxigênio. De acordo com
G-Berasategui et al. (2015a, p. 257), essa diminuição do dopante pode esta relacionada
com as mudanças de direção dos íons e átomo incidentes, variação no teor energético desses
íons e átomos, mudança de momento e da mobilidade dessas espécies pulverizadas.

Lin et al. (2015, p. 154) encontraram, em filmes finos de TZO (ZnO:Ti) e TAZO
(ZnO:Al:Ti), valores relativos ao dopante Ti correspondente a 1.41 at% e 0.59 at%,
respectivamente. Os autores sugerem que a diminuição substancial do Ti nos filmes de
TAZO ocorre devido a concorrência do mesmo com o Al. Acredita-se que ocorre uma
disputa entre os dopantes para ocupar as posições intersticiais, assim como para substituir
o Zn na microestrutura do ZnO. Por fim, sugerem que a disputa entre o Ti e o Al também
favorece a formação de fases secundárias de Al2O3 e TiO2, devido as espécies químicas
Ti4+ e Al3+, que não ocuparam a rede do ZnO, reagirem com o oxigênio presente na
atmosfera do processo.

A Figura 5.38 apresenta as imagens de microscopia de força atômica da superfície
dos filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering.



Capítulo 5. Resultados e Discussões 160

Figura 5.38 – Microscopia de força atômica (área 10µm x 10µm) de superfícies dos filmes
finos de TAZO depositados por magnetron sputtering.

(a) TAZO1-M (100% Ar)

(b) TAZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-M (75% Ar e 25% O2)

(d) TAZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A morfologia da superfície é caracterizada por pequenas estruturas granulares. A
medida que o fluxo de oxigênio aumenta, as estruturas de superfície com maior tamanho e
altura lateral diminuem, deixando a superfície do filme mais lisa.

A rugosidade média quadrática (RMS ou Rq) dos filmes finos de TAZO produzidos
por magnetron sputtering foi calculada a partir das imagens de AFM, mostradas na
Figura 5.38. Para uma descrição mais precisa a cerca da evolução superficial dos filmes de
TAZO-M, a Tabela 5.18 apresenta uma relação entre a rugosidade média quadrática e a
espessura dos filmes, associadas a taxa de crescimento dos filmes.

Tabela 5.18 – Valores de taxa de crescimento, rugosidade e relação rugosidade/espessura
para os filmes de TAZO produzidos pormagnetron sputtering. A rugosidade
média quadrática do vidro é aproximadamente igual a 0.3 nm.

Filmes T. de Crescimento
[nm/min] Rq [nm] Rq/espessura

TAZO1-M 13.14 ±1.12 12.93 0.032 ±0.003
TAZO2-M 9.74 ±1.17 4.00 0.031 ±0.002
TAZO3-M 6.16 ±1.06 3.93 0.029 ±0.003
TAZO4-M 6.01 ±1.02 3.35 0.030 ±0.004

Fonte: Elaborada pelo autor.

O maior valor da taxa de crescimento ocorre para o filme de TAZO1-M, depositado
sem a presença do gás oxigênio. Para os processo de síntese dos filmes, com a presença do
oxigênio, a taxa de pulverização das espécies ativas de Zn provenientes do alvo torna-se
menor, devido a baixa densidade dos íons Ar+ no plasma. Dessa forma o número de
espécies ativas de Zn2+ pulverizados que atingem o substrato é relativamente baixo.

Segundo Bortoleto et al. (2015, p. 212), a rugosidade da superfície evolui com a
espessura do filme. Sendo assim, analisar a relação da rugosidade/ espessura torna-se
importante. Observa-se que Rq/ espessura diminui de maneira continua. A diminuição da
razão rugosidade/ espessura e a formação de superfícies menos ásperas ocorre devido ao
aumento dos cristalitos, como indicam os resultados de difração de raios X.

Como já mencionado, os filmes finos produzidos pela técnica demagnetron sputtering
apresentam superfície mais uniforme e menos porosa por dois motivos: a estrutura da
superfície das amostras é dada pela estrutura do substrato, ou seja, durante a deposição o
filme tende a replicar a estrutura da superfície do substrato (SAMUELSSON et al., 2010,
p. 595). Assim como outro motivo para estruturas mais suaves, ocorre pelo fato de grande
parte das partículas pulverizadas durante o processo de sputtering, serem ionizadas. O
campo elétrico na superfície do substrato vai direcionar as partículas pulverizadas para
regiões de maior intensidade do campo, causando um bombardeio de íons mais aprimorado.

A Figura 5.39 aborda o espectro de transmitância óptica dos filmes finos de TAZO
depositados por magnetron sputtering, para os diferentes fluxos de oxigênio. Todos os
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filmes de TAZO-M apresentaram uma transmitância óptica, na maior parte da faixa do
visível, superior a 80%.

Figura 5.39 – Espectro de transmitância óptica dos filmes finos de TAZO, depositados
por magnetron sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na borda da região do infravermelho, na faixa de comprimento de onda igual ou
inferior a 400 nm, ocorre uma redução gradual da transmitância óptica, devido aos filmes
finos se comportarem como materiais metálicos nessa parte do espectro (NSIMAMA et
al., 2012, p. 1940). Como já mencionado, o modelo de Drude é usado para justificar essa
redução de transmitância óptica na faixa do infravermelho.

Na região do espectro visível, marcada por alta transmitância óptica relacionada
as energia dos fótons para valores entre 1.7 e 3.1 eV (NSIMAMA; SAMIJI, 2012, p. 44),
as curvas relativas aos filmes TAZO1-M e TAZO2-M, que indica o percentual de radiação
transmitida na estrutura do filme, não apresenta franjas de interferência, devido: ao baixo
valor de espessura (DAZA; CASTRO-RODRÍGUEZ; IRIBARREN, 2019, p. 03) e a baixa
interação dos campos elétricos e magnéticos da radiação com os portadores de carga na
estrutura do filme (SHAHBAZI et al., 2019, p. 265).

Com relação aos filmes TAZO3-M (25% de O2) e TAZO4-M (50% de O2), os
mesmo apresentam um perfil de transmitância óptica com a formação de franjas de
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interferência. A presença desses pontos de máxima e mínima transmissão de radiação
podem ser atribuídos a forte interação elétrica que ocorre entre a radiação e a matéria.
Como resultado da interação da radiação sendo difratada pela estrutura atômica dos
filmes, ocorre o fenômeno físico da interferência, que de forma periódica alterna entre sinais
de interferência construtiva (máxima transmitância) e interferencial destrutiva (mínima
transmitância) (DAZA; CASTRO-RODRÍGUEZ; IRIBARREN, 2019, p. 03); (SHAHBAZI
et al., 2019, p. 265).

Na Figura 5.40 pode-se analisar o espectro de absorbância óptica dos filmes finos
de TAZO depositados por magnetron sputtering em diferentes fluxos de oxigênio. Os filmes
apresentam um comportamento oscilante, onde o valor do coeficiente de absorção dos
filmes varia em toda faixa do espectro visível.

Esse comportamento indica que as transições eletrônicas realizadas pelos elétrons,
entre as bandas de energia, são otimizadas para uma determinada faixa de comprimento
de onda e, consequentemente, são menos intensas em uma faixa, também específica, do
espectro visível.

Figura 5.40 – Valores do coeficiente de absorção óptica para os filmes finos de TAZO,
depositados por magnetron sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar do filme TAZO4-M ser o filme que apresenta menor espessura, é também
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o filme que apresenta o maior grau de compactação da microestrutura, dificultando a
passagem de radiação devido a falta de espaços vazios e assim promove uma maior interação
entre a radiação e sua estrutura, justificando os maiores valores do coeficiente de absorção,
como mostra o espectro presente na Figura 5.40.

A Figura 5.41 apresenta o gráfico de Tauc, (αhv)2 em função de hv, com os valores
de energia de band gap dos filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering,
com diferentes fluxo de oxigênio.

Figura 5.41 – Valores de energia de band gap dos filmes finos de TAZO, depositados por
magnetron sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerando-se o ZnO dopado com Al um material de gap direto (o ponto de
máxima energia da banda de valência e o ponto de mínima energia da banda condução
estão sobre o mesmo vetor da zona de Brillouin), os valores experimentais de absorção
óptica foram medidos considerando n = 2. Desta forma, pode-se concluir que as transições
eletrônicas são do tipo diretas.

Os valores de energia do gap óptico, obtidos pelo método da extrapolação, varia de
3.40 eV para 3.20 eV, com a acréscimo de oxigênio no processo de deposição dos filmes. Os
valores de gap óptico dos filmes TAZO-M, são considerados adequados, quando comparados
com os valores de gap do ZnO intrínseco (entre 3.2 - 3.4 eV). O deslocamento da energia
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óptica está associado ao efeito Burstein-Moss Singh et al. (2010, p. 03).

Os resultados mostram que os valores de gap óptico diminuem entre os filmes
TAZO1-M (100% Ar) e TAZO4-M (50% de O2). Essa diminuição gradual da energia de
gap é atribuído ao processo de dopagem, que ocorreu com percentual adequado de 2% a
rede do ZnO.

Os valores de mobilidade elétrica, portadores de carga e resistividade elétrica para
os filmes de TAZO depositados por magnetron sputtering, são mostrados no gráfico da
Figura 5.42.

Figura 5.42 – Resistividade elétrica (ρ), concentração de portadores de carga (ne) e
mobilidade (µ) dos filmes finos de TAZO depositados por magnetron
sputtering.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Quando o fluxo de oxigênio aumenta de 0% para 25% a concentração de portadores
de carga sofre um leve aumento, já a mobilidade Hall aumenta de forma considerável.
Como resultado a resistividade dos filmes diminuiu de 9.78x10−3 Ω.cm (100% Ar) para
8.90x10−3 Ω.cm (50% de O2). O aumento da concentração de portadores pode ser atribuído
à formação de vacâncias de oxigênio (MINAMI, 2009, p. 1768), assim como a uma pequena
quantidade de átomos de oxigênio intersticiais (DUAN et al., 2017, p. 8673). O grande
aumento na concentração de portadores tem forte contribuição para o favorecimento da
condutividade elétrica dos filmes (KUMAR; RAO, 2011, p. 1283).

No entanto, a espessura do filme TAZO4-M reduzida, previsivelmente, deve apresen-
tar vários defeitos devido ao aumento de tensões. Assim, é provável que vários elétrons livres
fiquem presos devido às armadilhas formadas por esses defeitos, o que, como resultado,
reduz a concentração e a mobilidade do portador (WANG et al., 2013, p. 129).

Resultados Teóricos
Esta segunda parte destina-se a interpretação das propriedades estruturais e eletrô-

nicas obtidas pelos cálculos teóricos.

Todos os cálculos executados nesse trabalho foram realizados a partir dos parâmetros
de rede e posições atômicas da célula unitária, montada pós processo de otimização da
geometria, oriundo dos valores da célula unitária experimental.

Para realização dos cálculos de otimização da geometria relativos aos filmes finos
foram tomados como referência os valores experimentais dos filmes finos de TAZO depo-
sitados por magnetron sputtering, resultante dos arquivos CIF gerados pelo método de
Rietveld.

De acordo com o refinamento estrutural pelo método de Rietveld, a variação
em θ para baixo ângulo (Ver Figuras 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32) indica que os íons Al3+ e
O2− estão ocupando as posições intersticiais dos íons Zn2+, na microestrutura do ZnO.
Essa substituição promove a rede certas distorções como é típico em materiais TCOs
degenerados/dopados (CHEN et al., 2015, p. 195).

A Figura 5.43 apresenta as supercélulas 2x2x2 com estrutura hexagonal compacta
e grupo espacial P63mc, gerada a partir da célula unitária dos filmes de TAZO-M com
estrutura otimizada.

Na Figura 5.43a é possível observar a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo
CIF do filme TAZO1-M. A supercelula dopada com átomos de Al e Ti, apresenta valores
estequiométricos de Zn(0.8750), Al(0.0625), Ti(0.0625) e O. A supercelula apresenta distorções
na microestrutura que promovem a formação dos ângulos 110.7◦ entre as ligações do sítio
octaédrico onde está localizado o íon Al3+ e 129.7◦ entre as ligações do sítio octaédrico
onde está localizado o íon Ti4+.
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Figura 5.43 – Supercélula 2x2x2 dos filmes finos de TAZO, depositados por magnetron
sputtering.

(a) TAZO1-M (100% Ar) (b) TAZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-M (75% Ar e 25% O2) (d) TAZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A Figura 5.43b mostra a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo CIF do filme
TAZO2-M. A supercelula apresenta relação estequiométrica igual a Zn(0.8125), Al(0.0625),
Ti(0.0625) e O(1.0625). A mesma apresenta distorções na microestrutura que promovem a
formação dos ângulos 114.1◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está situado íon de
Al3+ e 115.7◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está localizado o íon Ti4+.

A Figura 5.43c apresenta a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo CIF do filme
TAZO3-M. A supercelula apresenta relação estequiométrica igual a Zn(0.7500), Al(0.0625),
Ti(0.0625) e O(1.1250). Pode-se observar distorções na microestrutura que promovem a
formação de um ângulo igual a 114.4◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está
situado íon de Al3+ e 92.1◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está localizado o íon
Ti4+.

E por fim, a Figura 5.43d apresenta a supercelula 2x2x2 criada a partir do CIF do
filme AZO4-M, dopada com Al Ti e O2. A supercelula apresenta relação estequiométrica
igual a Zn(0.6875), Al(0.0625), Ti(0.0625) e O(1.1875). Observa-se distorções na microestrutura
que promovem a formação de um ângulo igual a 114.4◦ entre as ligações do sítio octaédrico
onde está situado íon de Al3+ e 91.7◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está
localizado o íon Ti4+.

Para investigar o efeito da presença de impurezas na estrutura cristalina, calculou-se
a energia total (ET ), energia de formação (EF ) de impurezas e os parâmetros de rede dos
filmes finos de TAZO-M por otimização de geometria, com os resultados computacionais
mostrados na Tabela 5.19. De acordo com os resultados, os parâmetros de rede otimizados
dos filmes de TAZO-M estão em boa concordância com os valores experimentais desse
trabalho e de outros (LIN et al., 2015, p. 155).
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Tabela 5.19 – Valores de energias total (ET ), energia de formação (EF ) e parâmetros de
rede dos filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering.

Experimental∗ Teórico

TAZO1-M

ET [eV] -1135.97
EF [eV] 10222.78
a=b [Å] 3.2637 3.2908
c [Å] 5.2608 5.2956
c/a [Å] 1.6119 1.6092
α=β 90◦ 90.07◦
γ 120◦ 120.13◦
V [Å3] 48.2713 49.8809

TAZO2-M

ET [eV] -6236.82
EF [eV] 5786
a=b [Å] 3.2459 3.2721
c [Å] 5.2258 5.2533
c/a [Å] 1.6099 1.6054
α=β 90◦ 89.98◦
γ 120◦ 119.64◦
V [Å3 ] 47.4814 49.5430

TAZO3-M

ET [eV] -6033.96
EF [eV] 5412
a=b [Å] 3.2389 3.2673
c [Å] 5.2131 5.2432
c/a [Å] 1.6095 1.6047
α=β 90◦ 89.92◦
γ 120◦ 119.52◦
V [Å3] 47.2789 48.9234

TAZO4-M

ET eV -5812.77
EF [eV] 5372
a=b [Å] 3.2303 3.2511
c [Å] 5.2000 5.2402
c/a [Å] 1.6097 1.6118
α=β 90◦ 89.80◦
γ 120◦ 119.43◦
V [Å3] 47.1876 48.7778

∗Esse estudo.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os cálculos revelam que os parâmetros de rede e o volume equivalentes das células
dos cristais diminuem ligeiramente após a dopagem. O raio iônico do Al3+ (0.53 Å) e
do Ti3+ (0.60 Å) são menores que o raio iônico do Zn2+ (0.74 Å). Assim, quando Zn2+

é substituído por Al3+ ou Ti4+, ocorre uma diminuição no comprimento das ligações
químicas que formam a rede (AlO = 1.83 Å , TiO = 1.90 Å e ZnO = 1.99 Å) causando
a diminuição nos parâmetros de rede e no volume.
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Segundo Karthick et al. (2018, p. 15391) a dificuldade no processo de dopagem do
ZnO (wurtzita) em relação a íons diferentes, pode ser analisado comparando-se as energias
de formação das impurezas adicionadas na estrutura. Para que o processo de dopagem
seja eficiente e resulte em uma estrutura estável as energias de formação (Ef ) e total
(ET ) não devem ser muito diferentes dos valores de energia do ZnO puro, caso contrário a
estrutura poderá não se formar devido à instabilidade. De acordo com os resultados, a
energia de formação dos filmes TAZO-M diminuem, sugerindo certa facilidade no processo
de dopagem por substituição com Al, Ti e O2. Mas Marcillo, Villamagua e Stashans (2017,
p. 03) advertem que essa diminuição da Ef causa um aumento substancial na ET do
ZnO:Al, indicando que a microestrutura dopada torna-se menos estável que o ZnO puro.

A população de ligação de Mulliken apresenta um critério específico para a ligação
entre átomos e moléculas. A população de sobreposição pode ser usada para avaliar a
natureza covalente ou iônica de uma ligação. Um elevado valor da população de ligação
indica uma ligação covalente, enquanto um valor baixo converge para uma interação iônica
(TUOC, 2010, p. 62).

Outra medida de caráter iônico pode ser obtida a partir da valência iônica efetiva,
que é definida como a diferença entre a carga iônica formal e a carga de Mulliken sobre
a espécie aniônica. Um valor de zero indica uma ligação perfeitamente iônica, enquanto
valores maiores que zero indicam níveis crescentes de covalência (SEGALL et al., 1996b, p.
03), (SEGALL et al., 1996a, p. 572).

A população de ligação Mulliken é um importante método usado para analisar a
situação da ligação, distribuição de carga e transferência de carga (SANCHEZ-PORTAL;
ARTACHO; SOLER, 1995, p. 686). A população de ligação de Mulliken e o comprimento
de ligação calculado para os filmes finos de TAZO-M depositados por magnetron sputtering
são mostrados na Tabela 5.20.

Para o filme TAZO1-M os valores da população de ligação de Milliken e do
comprimento de ligação ZnO em torno dos íons de Al (‖ c), é igual a 0.35 e 2.0156, res-
pectivamente. Enquanto que os valores da população de ligação Milliken e do comprimento
de ligação ZnO em torno dos íons de Ti (‖ c), correspondem a 0.30 e 2.0605. Os mesmos
parâmetros apenas para ZnO (⊥ c), apresenta valores de população e comprimento de
ligação de 0.29 e 2.0889, respectivamente. Esses valores indicam que a natureza covalente
das ligações ZnO paralelas ao eixo c é mais forte e prevalece em relação as ligações
ZnO perpendiculares a direção do eixo c.

Para os filmes TAZO2-M, TAZO3-M e TAZO4-M, de acordo com os resultados, a
população de ligações de ZnO (⊥ c) tornam-se menores, enquanto o comprimento de
ligação aumenta. Isso é causado pela diferença de raio iônico entre Zn2+, Al3+ e Ti4+.
Como já mencionado, o raio iônico do Zn2+ é relativamente maior que o raio iônico do
Al3+ e do Ti4+, resultando no aumento do número de átomos de O mais distante do átomo
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Tabela 5.20 – População de ligações de Milliken e comprimento de ligação química dos
filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering.

Ligação População Ligação [Å]

TAZO1-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.35 2.0156
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.30 2.0605
ZnO (⊥ c) 0.29 2.0889
AlO (‖ c) 0.55 1.7913
AlO (⊥ c) 0.53 1.7135
TiO (‖ c) 0.45 1.9812
TiO (⊥ c) 0.44 1.9134

TAZO2-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.33 2.1452
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.28 2.1065
ZnO (⊥ c) 0.27 2.1009
AlO (‖ c) 0.58 1.8006
AlO (⊥ c) 0.58 1.8374
TiO (‖ c) 0.48 1.9744
TiO (⊥ c) 0.46 1.8134

TAZO3-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.31 2.2564
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.28 2.2668
ZnO (⊥ c) 0.25 2.1754
AlO (‖ c) 0.59 1.8196
AlO (⊥ c) 0.61 1.8678
TiO (‖ c) 0.49 1.9909
TiO (⊥ c) 0.48 1.9957

TAZO4-M

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.30 2.2222
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.29 2.1458
ZnO (⊥ c) 0.22 2.3012
AlO (‖ c) 0.65 2.8334
AlO (⊥ c) 0.67 2.8322
TiO (‖ c) 0.51 2.3888
TiO (⊥ c) 0.50 2.3999

Fonte: Elaborada pelo autor.

de Zn e, assim, formando ligações mais longas de ZnO perpendiculares ao eixo c. A
diminuição da população de ligações ZnO (⊥ c) indicando que as propriedades covalentes
da ligação se tornaram fracas (SHOU-HENG et al., 2003, p. 187).

Enquanto o valor da população de ligação AlO (⊥ c) e (‖ c) aumentou de
forma significativa os valores para a população de ligação TiO (⊥ c) e (‖ c) também
apresentaram um incremento, mas de forma mais branda, indicando que as propriedades
da ligação covalente tornaram-se fortes e, de maneira oposta, as propriedades das ligações
iônica tornaram-se fracas.

Esses resultados corroboram com resultados obtidos pela difração de raios X, que
mostram o crescimento dos cristais em direção ao longo do eixo c da célula unitária.
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A estrutura de bandas é a base teórica para entender as propriedades físicas
primárias e o design de dispositivos de alto desempenho em semicondutores e outros
materiais (HORZUM et al., 2016, p. 1744).

Na Figura 5.44 é possível observa os resultados dos cálculos de primeiros princípios
com base na DFT para a estrutura eletrônica dos filmes finos de TAZO depositados por
magnetron sputtering. O nível da energia de Fermi (EF ) é a referência para a energia zero,
aqui representada pela linha de cor vermelha.

As estruturas de banda dos filmes TAZO-M são apresentadas graficamente nas
Figuras 5.44a, 5.44b, 5.44c e 5.44d, em que Eg indica o valor da energia de band gap,
que limita a região de transição eletrônica, não disponível para ocupação por elétrons,
entre as bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC), respectivamente.

Como pode ser visto na Figura 5.44a, para o filme T AZO1-M, foi obtido um valor
de gap direto próximo a região do vetor gama (Γ) igual a 3.07 eV que é um valor muito
próximo do resultado experimental de 3.33 eV obtido por Jiang et al. (2017, p. 2425).

E nas Figura 5.16b, 5.16c e 5.16d, onde ocorre o segundo processo de dopagem,
desta vez com auxílio do gás oxigênio, pode-se observar uma redução gradual da região
de gap. Os filmes finos AZO2-M, AZO3-M e AZO4-M apresentaram valores de band gap
direto iguais a 2.83 eV, 2.39 eV e 2.30 eV, respectivamente.

Os resultados obtidos por Wei, Li e Zhang (2009, p. 4995), Davis et al. (2019, p.
06) e (ARIF et al., 2015, p. 12) evidenciam que, a variação das energias de ligação do Al e
Ti, assim como do oxigênio, contribuíram para a formação de estruturas de bandas com
configuração próximas ao de um semicondutor em condições ambientes, tendo a magnitude
da região de gap diminuindo com a inclusão dos dopantes, em especial o oxigênio.

Segundo Wu, Chen e Zhu (2016, p. 07), em geral, os estados ocupados próximos à
energia Fermi contribuem com numerosos elétrons livres para a banda de condução, e os
estados ocupados longe da energia Fermi não fornecem facilmente elétrons livres para a
banda de condução.
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Figura 5.44 – Diagramas de bandas de energia dos filmes finos de TAZO, depositados
por magnetron sputtering.

(a) TAZO1-M (100% Ar)

(b) TAZO2-M (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-M (75% Ar e 25% O2)

(d) TAZO4-M (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.5 Filmes Finos de TAZO - Cátodo Oco
Resultados Experimentais

As Figuras 5.42, 5.43, 5.44 e 5.45 apresentam os resultados das medidas de difração
de raios X dos filmes finos de TAZO, para os diferentes fluxos de oxigênio, a partir do
pó precursor de ZnO:Al:Ti compactado na configuração de cátodo oco (ver Figura 4.9).
Como pode-se observar, todos os histogramas exibem picos de difração característicos da
estrutura do ZnO (wurtzita) hexagonal compacto, com grupo de simetria P63mc (ZHAO
et al., 2014, p. 483).

Os espectros de difração mostram que os filmes são policristalinos e com ausência
de orientação preferencial entre os planos cristalográficos. A não de plano cristalográfico
com orientação preferencial indica que a energia livre necessária para formação dos planos
cristalinos é aproximadamente equivalente (KENNEDY et al., 2016, p. 54).

A inclusão do gás oxigênio no processo de síntese dos filmes finos de TAZO produ-
zidos por cátodo oco, favoreceu a nucleação dos planos cristalográficos como observado
nas imagens de DRX, que mostram o aparecimento dos planos em função do acréscimo de
oxigênio. A presença destes planos cristalinos nos difratogramas dos filmes de TAZO-C
indica que ocorreu a nucleação de grupos de átomos em direções cristalográficas variadas,
reforçando a tese da proximidade da energia livre de formação para os planos e que o pro-
cesso de sputtering usado neste trabalho permite produzir um filme fino com cristalinidade
considerável.

Assim como nos filmes finos de TAZO-M, os resultados de difração de raios X para
os filmes de TAZO depositados por cátoco oco, apresentaram fases secundários de Al2O3

e TiO2, além da fase de ZnO. O refinamento estrutural pelo método de Rietveld mostra
indexação dessas fases a partir das referências da base de dados ICSD.

A partir do histograma da Figura 5.46, pode observar um maior número de picos
relativos a fase wurtzita do ZnO. A formação da fase do ZnO pode ser atribuído ao
acréscimo de oxigênio. Pois de acordo com Tsuji e Hirohashi (2000, p. 47), o gás oxigênio
atuando no processo de pulverização favorece a formação de fases, por tratar-se de uma
espécie química altamente reativa, ligando-se a praticamente todas as espécies ativas
presentes na atmosfera. Os autores ainda relatam que, a presença do gás oxigênio tem
influência direta nas propriedades ópticas e elétricas.
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Figura 5.45 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO1-C (100% Ar).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.46 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO2-C (85% Ar e 15% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.



Capítulo 5. Resultados e Discussões 176

Figura 5.47 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO3-C (75% Ar e 25% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 5.48 – Padrão de difração de raios X após refinamento Rietveld para o filme fino
TAZO4-C (50% Ar e 50% O2).

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O fluxo de gás Ar através do cátodo oco (ver Figura 4.18) direciona o material
pulverizado do cátodo para o substrato, onde reage com o oxigênio formando os filmes de
TAZO-C. E em função do acréscimo do gás oxigênio ao processo de deposição, a posição
dos picos de difração, que caracteriza a fase de ZnO, sofre uma leve variação (entre 0.1◦ e
0.2◦) para valores de θ maiores.

Chen et al. (2015, p. 195) atribuem esse deslocamento dos picos de difração em
direção a esquerda ao processo de substituição dos átomos Al(zn) e O(zn), que ocupam as
posições do Zn na rede do ZnO.

Os picos principais de difração apresentam um perfil bem definido e os valores
de tamanho de cristalito apresentados na Tabela 5.21 apontam que os filmes de TAZO
depositados por cátodo oco possuem um grau de cristalinidade satisfatório para o bom
desempenho das propriedades elétricas e ópticas (ZHAO et al., 2014, p. 482).

Tabela 5.21 – Parâmetros estruturais obtidos por Refinamento de Rietveld para os filmes
finos de TAZO, depositados por cátodo oco.

Filmes
Parâmetros
de rede Volume

V[Å3]
Densidade
ρ [g/cm3]

Cristalito
D [nm]a [Å] c [Å]

TAZO1-C 3.2606 5.2203 48.88 5.64 21.63 ±2.94
TAZO2-C 3.2419 5.2123 47.56 5.71 19.38 ±2.07
TAZO3-C 3.2394 5.2099 47.39 5.83 25.35 ±2.01
TAZO4-C 3.2222 5.2009 47.08 5.95 30.86 ±1.71

Fonte: Elaborada pelo autor.

Seguindo a Tabela 5.21, os parâmetros de rede dos filmes finos de TAZO-C diminuem
com a inclusão de oxigênio. Desta maneira, a diminuição nos parâmetros de rede indica que
os defeitos por substituição tem maior influência na microestrutura dos filmes. Mudança
similar na posição de picos de difração de filmes finos de ZnO dopado com Ti foi observada
por Tseng et al. (2012, p. 492), Eshaghi, Hakimi e Zali (2015, p. 5611) e Chung, Chen e
Tseng (2008, p. 2616).

Como observado na Tabela 5.21, a medida que ocorre o aumento no fluxo de
oxigênio os parâmetros de rede a e c sofrem uma leve diminuição, assim como o volume
da célula unitária. De acordo com Wei et al. (2012, p. 214), essa variação nos parâmetros
estruturais sugere que a rede dos filmes de TAZO-C tornou-se mais distorcida e uma maior
densidade de defeitos foi gerada com o aumento do percentual de dopante.

Como já mencionado, o estudo de Kappertz, Drese e Wuttig (2002), revela que
os íons O2− podem ter energia cinética suficiente para promover a implantação de áto-
mos e íons na superfície do substrato, afetando o crescimento dos filmes e ocasionando
deslocamento de átomos, vacâncias e outros tipos de defeitos na rede cristalina.



Capítulo 5. Resultados e Discussões 178

O aumento da densidade configura uma maior compactação dos planos cristalinos.
Vale destacar que oxigênio atua como um elemento catalisador, acelerando o processo de
alteração das propriedades estruturais e físicas dos filmes (TSUJI; HIROHASHI, 2000, p.
49).

Ao comparar os valores estruturais do pó de TAZO (ver Tabela 5.3) com os
mesmos valores dos filmes de TAZO depositados por cátodo oco, pode-se concluir que o
deslocamento dos planos cristalográficos varia levemente devido a pressão de pulverização
catódica. E esse comportamento vai de encontro ao modelo de Kluth et al. (2003), que
propõe uma redução tanto no alinhamento de picos quanto no tamanho dos cristalitos das
amostras de ZnO devido a pressão de pulverização, mesmo com o processo de deposição
ocorrendo em baixas temperaturas

O tamanho de cristalito dos filmes de TAZO-C aumentam levemente com o incre-
mento da pressão de pulverização catódica do gás oxigênio. Esse comportamento também
diverge do modelo de Kluth et al. (2003), que sugere uma redução do tamanho de cristalito
com o aumento da pressão. Este resultado tem grande importância, pois o comportamento
do cristalito pode influenciar na concentração de portadores de carga na superfície do filme,
uma vez que o tamanho do cristalito tem influência direta na região de contorno de grão,
podendo alterar a natureza da barreira energética ΦB favorecendo ou não a mobilidade
elétrica (CHAVES, 2014, p. 83).

Dessa forma, o aumento do cristalito dos filmes de TAZO-C indica que a região
de contorno de grão sofreu uma leve diminuição, acarretando na minimização da barreira
energética e otimizando as propriedades elétricas dos filmes.

A Figura 5.49 apresenta as micrografias de MEV com emissão de campo e os
histogramas de distribuição de partículas, da superfície dos filmes finos de AZO depositados
por cátodo oco com fluxo variado de oxigênio. As imagem sugerem que os filmes finos de
TAZO-M apresentam superfície uniforme, compacta e compostas por estruturas granulares
(DAVOODI et al., 2016, p. 04).

Assim como nos filmes produzidos por magnetron sputtering, os filmes de TAZO
pulverizados por cátodo oco apresentam uma estrutura com elevada densidade e por
consequência, alto grau de compactação das estruturas circulares e ausência de espaços
entre os grãos.

Santos (2018, p. 84) classifica as estruturas de grãos vista nas imagens de MEV-
FEG como domínios, formados pela agregação de cristalitos em nanoescala. Nota-se que
o tamanho dos grãos diminui a medida que o gás oxigênio é incorporado ao processo de
síntese, favorecendo a compactação da superfície preenchendo possíveis espaços vazios.
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Figura 5.49 – Microscopia eletrônica de varredura de superfície (magnitude 30.000x)
e histograma de distribuição das partículas dos filmes finos de TAZO
depositados por cátodo oco.

(a) TAZO1-C (100% Ar)

(b) TAZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-C (75% Ar e 25% O2)

(d) TAZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Assim como nos filmes produzidos por cátodo oco, os filmes de TAZO pulverizados
por cátodo oco apresentam uma estrutura com elevada densidade e por consequência, alto
grau de compactação das estruturas circulares e ausência de espaços entre os grãos.

Na Figura 5.49a, observa-se grãos relativamente grandes presentes na superfície do
filme, com geometria, aproximadamente, circular. Na Figura 5.49b os grãos apresentam
um perfil estrutural, similar ao formato de escamas, ainda com espaços vazios entre os
mesmos. Esse perfil escamoso é creditado ao gás oxigênio, introduzido no processo com
fluxo de 15%.

Na Figura 5.49c, nota-se o inicio da consolidação das estruturas menores, por meio
de uma coalescência de grãos. E por fim, na Figura 5.49d nota-se um suavização dos graos,
com um leve aumento dos mesmo.

Neste estudo, a morfologia dos filmes preparados por cátodo oco é bastante dife-
rente, quando comparado aos filmes formados por magnetro sputtering. O pó pulverizado
pelo cátodo oco dá origem a uma estrutura nanocristalina, com elevado grau de porosi-
dade. Essa estrutura porosa acarreta em uma superfície maior e com elevada espessura
(PEREKRESTOV; KUDRNA; TICHỲ, 2015, p. 05).

A Figura 5.50 mostra as imagens de micrografia da seção transversal dos filmes finos
de TAZO depositados por cátodo oco, oriundas da análise de MEV-FEG. Nos filmes de
TAZO-C presentes nas Figuras 5.50a e 5.50b é visível a formação de estruturas colunares,
comum aos filmes finos com estrutura, predominantemente, wurtzita hexagonal do ZnO. .

Assim como nos filmes de TAZO-M, essas estruturas em forma de colunas vão
coalescendo a medida que a quantidade de gás oxigênio é adicionado ao processo, até
formarem uma camada uniforme (SAGÁS; DUARTE; FISSMER, 2011, p. 1045). Zeer et
al. (2015, p. 245) adverte que, para filmes finos com estrutura colunar é possível que exista
estruturas separadas.

Diferente dos filmes de TAZO-M, que apresentaram homogeneidade acentuada
apenas quando houve adição do fluxo máximo de oxigênio (50%), os filmes de TAZO-C
formaram uma camada livre de colunas, com alto grau de homogeneidade, no tratamento de
superfície com fluxo igual a 25% de O2. Desta forma, é possível observar filmes homogêneos
e uniformes nas Figuras 5.50c e 5.50d.
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Figura 5.50 – Microscopia eletrônica de varredura transversal (magnitude 20.000x) dos
filmes finos de TAZO depositados por cátodo oco.

(a) TAZO1-C (100% Ar) (b) TAZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-C (75% Ar e 25% O2) (d) TAZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 5.22 apresenta os valores de espessura média dos filmes finos de TAZO
pulverizados por cátodo oco, em função do fluxo crescente de gás oxigênio introduzido no
sistema. Como observado, ocorre uma redução na espessura de quase 1000 nm relativo ao
fluxo mínimo até o fluxo máximo de oxigênio.

Similar aos resultados observados nas micrografias de MEV da seção transversal
dos filmes finos de TAZO-M (ver Figura 5.34), o incremento de gás oxigênio ao processo
de pulverização promove uma redução mais acentuada na espessura dos filmes de TAZO-C.
Além da influência do oxigênio, que promove a compactação dos planos cristalográficos, o
cone de plasma que proporciona o aumento da temperatura tanto do substrato como das
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espécies químicas, permite a formação de uma estrutura mais ordenada e uniforme.

Tabela 5.22 – Espessura média, valores de desvio padrão e os respectivos fluxos de
oxigênio dos filmes finos de TAZO depositados por cátodo oco.

Filmes Finos Espessura [nm] D. Padrão [nm] Fluxo de O2 [%]
TAZO1-C 1664.25 ±53.12 0
TAZO2-C 682.20 ±18.29 15
TAZO3-C 558.37 ±11.25 25
TAZO4-C 510.07 ±4.35 50

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Figura 5.51 apresenta os valores da composição química dos filmes finos de TAZO
depositados por cátodo oco, realizada por EDS. Esta análise revela o percentual, em peso
atômico, dos elemento químicos Zn, O, Al e Ti que estão presentes nos filmes.

Figura 5.51 – Concentração atômica (%) dos filmes de TAZO-C, obtida através da
análise de EDS do MEV topográfico.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme sugerido pelos resultados apresentados nos difratogramas (ver Figuras
5.45, 5.46, 5.47 e 5.48), com incremento de O2 na atmosfera de deposição, ocorre uma
redução na formação das fases de ZnO, e em paralelo uma redução no doping dos filmes de
TAZO. Na atmosfera com 50% de O2, ocorre a dopagem do ZnO com, aproximadamente,
2% em soma dos percentuais de Al e Ti. Como já mencionando, esse teor de dopagem
para o ZnO é relatado por vários autores como concentração ideal (GHORANNEVIS et
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al., 2015, p. 1487); (MELJANAC et al., 2017, p. 294); (G-BERASATEGUI et al., 2018, p.
110).

A quantidade do dopante Al e Ti presente nos filmes de TAZO depositados por
cátodo oco diminuíram em função do fluxo crescente de oxigênio. Segundo Takeda et al.
(2009, p. 3053), a mudança de direção das espécies ativas incidentes, juntamente com a
variação no teor energético desses íons e átomos acarreta uma mudança de momento e
mobilidade dessas espécies pulverizadas em descarga de cátodo oco. Os valores relativos
ao dopante alumínio, presentes nos filmes TAZO-C são superiores as quantidades obtidas
por Delahoy et al. (2004, p. 1703) (1.5 wt%) para os filmes de AZO com composição
aproximadamente estequiométrica.

Assim como para os filmes de TAZO-M, Lin et al. (2015, p. 154) encontraram,
pata filmes finos de TZO (ZnO:Ti) e TAZO (ZnO:Al:Ti), valores relativos ao dopante
Ti correspondente a 1.41 at% e 0.59 at%, respectivamente. Os autores sugerem que a
diminuição substancial do Ti nos filmes de TAZO ocorre devido a concorrência do mesmo
com o Al. Acredita-se que ocorre uma disputa entre os dopantes para ocupar as posições
intersticiais, assim como para substituir o Zn na microestrutura do ZnO. Por fim, sugerem
que a disputa entre o Ti e o Al também favorece a formação de fases secundárias de
Al2O3 e TiO2, devido as espécies químicas Ti4+ e Al3+, que não ocuparam a rede do ZnO,
reagirem com o oxigênio presente na atmosfera do processo.

A Figura 5.52 apresenta as imagens de microscopia de força atômica da superfície
dos filmes finos de TAZO depositados por magnetron sputtering.

A morfologia da superfície é caracterizada por pequenas e médias estruturas
granulares. A medida que o fluxo de oxigênio aumenta, as estruturas de superfície com
maior tamanho e altura lateral diminuem, deixando a superfície do filme mais lisa.
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Figura 5.52 – Microscopia de força atômica (área 10µm x 10µm) de superfícies dos filmes
finos de TAZO depositados por cátodo oco.

(a) TAZO1-C (100% Ar)

(b) TAZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-C (75% Ar e 25% O2)

(d) TAZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A rugosidade média quadrática (RMS ou Rq) dos filmes finos de TAZO produzidos
por cátodo oco foi calculada a partir das imagens de AFM, mostradas na Figura 5.52.
Para uma descrição mais precisa a cerca da evolução superficial dos filmes de TAZO-C, a
Tabela 5.23 apresenta uma relação entre a rugosidade média quadrática e a espessura dos
filmes, associadas a taxa de crescimento dos filmes.

Tabela 5.23 – Valores de taxa de crescimento, rugosidade e relação rugosidade/ espessura
para os filmes de TAZO produzidos por cátodo oco. A rugosidade média
quadrática do vidro é aproximadamente igual a 0.3 nm.

Filmes T. de Crescimento
[nm/min] Rq [nm] Rq/espessura

TAZO1-C 55.47 ±1.12 12.81 0.007 ±0.002
TAZO2-C 22.74 ±1.17 11.44 0.016 ±0.002
TAZO3-C 18.61 ±1.06 6.20 0.011 ±0.002
TAZO4-C 17.00 ±1.02 5.12 0.010 ±0.001

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como esperado, o maior valor da taxa de crescimento ocorre para o filme de
TAZO1-C (100% Ar). Para os processo de síntese dos filmes, com a presença do oxigênio,
a taxa de pulverização das espécies ativas de Zn provenientes do cátodo oco torna-se
menor, devido a fatores como: baixa densidade dos íons Ar+ no plasma e formação de
espécies químicas entre os zinco pulverizado do cátodo e o oxigênio presente na atmosfera
(OLEJNÍČEK et al., 2019, p. 09). Dessa forma o número de átomos de Zn pulverizados
que atingem o substrato diminui gradualmente, a medida que o fluxo de oxigênio aumenta,
como indica a Figura 5.51.

Ainda segundo Olejníček et al. (2019, p. 08), a rugosidade da superfície evolui com
a espessura do filme. Sendo assim, analisar a relação da rugosidade/ espessura torna-se
importante. Observa-se que Rq/ espessura diminui de maneira continua. A diminuição da
razão rugosidade/ espessura e a formação de superfícies menos ásperas ocorre devido ao
aumento dos cristalitos, como indicam os resultados de difração de raios X.

A Figura 5.53 aborda o espectro de transmitância óptica dos filmes finos de TAZO
depositados por cátodo oco, para os diferentes fluxos de oxigênio. Todos os filmes de
TAZO-C apresentaram uma transmitância óptica, na maior parte da faixa do visível,
superior a 85%.

Na borda da região do infravermelho, na faixa de comprimento de onda igual ou
inferior a 400 nm, ocorre uma redução gradual da transmitância óptica, devido aos filmes
finos se comportarem como materiais metálicos nessa parte do espectro (NSIMAMA et
al., 2012, p. 1940). Como já mencionado, o modelo de Drude é usado para justificar essa
redução de transmitância óptica na faixa do infravermelho.



Capítulo 5. Resultados e Discussões 186

Figura 5.53 – Espectro de transmitância óptica dos filmes finos de TAZO, depositados
por cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Na região do espectro visível, marcada por alta transmitância óptica relacionada
as energia dos fótons para valores entre 1.7 e 3.1 eV (NSIMAMA; SAMIJI, 2012, p.
44), o gráfico que indica o percentual de radiação transmitida na estrutura do filme
apresenta franjas de interferência bem definidas, devido: ao elevado valor de espessura
(DAZA; CASTRO-RODRÍGUEZ; IRIBARREN, 2019, p. 03) e a alta interação dos campos
elétricos e magnéticos da radiação com os portadores de carga na estrutura do filme
(SHAHBAZI et al., 2019, p. 265).

Todos os filmes de TAZO-C apresentam um perfil de transmitância óptica com a
formação de franjas de interferência bem definidas. A presença desses pontos de máxima e
mínima transmissão de radiação podem ser atribuídos a forte interação elétrica que ocorre
entre a radiação e a matéria. Como resultado da interação da radiação sendo difratada
pela estrutura atômica dos filmes, ocorre o fenômeno físico da interferência, que de forma
periódica alterna entre sinais de interferência construtiva (máxima transmitância) e interfe-
rencial destrutiva (mínima transmitância) (DAZA; CASTRO-RODRÍGUEZ; IRIBARREN,
2019, p. 03), (SHAHBAZI et al., 2019, p. 265).

Na Figura 5.54 pode-se analisar o espectro de absorbância óptica dos filmes finos de
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TAZO depositados por cátodo oco em diferentes fluxos de oxigênio. Os filmes apresentam
um comportamento oscilante, onde o valor do coeficiente de absorção dos filmes varia em
toda faixa do espectro visível.

Esse comportamento indica que as transições eletrônicas realizadas pelos elétrons,
entre as bandas de energia, são otimizadas para uma determinada faixa de comprimento
de onda e, consequentemente, são menos intensas em uma faixa, também específica, do
espectro visível.

Figura 5.54 – Valores do coeficiente de absorção óptica para os filmes finos de TAZO,
depositados por cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Apesar do filme TAZO4-C (50% Ar + 50% O2) ser o filme com menor espessura, é
também o filme que apresenta o maior grau de compactação da microestrutura, dificultando
a passagem de radiação devido a falta de espaços vazios e assim promove uma maior
interação entre a radiação e sua estrutura, justificando os maiores valores do coeficiente de
absorção, como mostra o espectro presente na Figura 5.54.

A Figura 5.55 apresenta o gráfico de Tauc, (αhv)2 em função de hv, com os valores
de energia de band gap dos filmes finos de TAZO depositados por cátodo oco, com diferentes
fluxo de oxigênio.
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Figura 5.55 – Valores de energia de band gap dos filmes finos de TAZO, depositados por
cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerando-se o ZnO dopado com Al um material de gap direto (o ponto de
máxima energia da banda de valência e o ponto de mínima energia da banda condução
estão sobre o mesmo vetor da zona de Brillouin), os valores experimentais de absorção
óptica foram medidos considerando n = 2. Desta forma, pode-se concluir que as transições
eletrônicas são do tipo diretas.

Os valores de energia do gap óptico, obtidos pelo método da extrapolação, variam de
3.34 eV para 3.22 eV, com a acréscimo de oxigênio no processo de deposição dos filmes. Os
valores de gap óptico dos filmes TAZO-C, são considerados satisfatórios, pois apresentam
valores próximos do gap óptico do ZnO intrínseco (3.2 - 3.4 eV). Como já mencionado, o
deslocamento da energia óptica está associado ao efeito Burstein-Moss Singh et al. (2010,
p. 03).

Os resultados mostram que os valores de gap óptico diminuem de forma exponencial
entre os filmes TAZO1-C (100% Ar) e TAZO4-C (50% Ar + 50% O2). Essa diminuição
indica que os filmes de TAZO-C apresentam uma espessura satisfatória, além de uma
estrutura com grau de cristalinidade regular, onde as regiões de contorno de grão e a fases
secundarias não atuam de forma significativa como centros espalhadores de elétrons e
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muito menos como armadilhas para essa portadores de carga (PASQUARELLI; GINLEY;
RYAN, 2011, p. 5415), (FERNÁNDEZ et al., 2019, p. 253).

Os valores de mobilidade elétrica, portadores de carga e resistividade elétrica para
os filmes de TAZO depositados por cátodo oco, são mostrados no gráfico da Figura 5.56.

Figura 5.56 – Resistividade elétrica (ρ), concentração de portadores de carga (ne) e
mobilidade (µ) dos filmes finos de TAZO depositados por cátodo oco.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores de resistividade elétrica diminuem de 6.45x10−3 Ω.cm (100% Ar) para
3.60x10−3 Ω.cm (50% O2), em função da presença de oxigênio na atmosfera do processo.
Assim como nos filmes estudados neste trabalho, o aumento da concentração de portadores
pode ser atribuído à formação de vacâncias de oxigênio (MINAMI, 2009, p. 1768), assim
como a uma pequena quantidade de átomos de oxigênio intersticiais (DUAN et al., 2017,
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p. 8673). O grande aumento na concentração de portadores tem forte contribuição para o
favorecimento da condutividade elétrica dos filmes (KUMAR; RAO, 2011, p. 1283).

Resultados Teóricos
Esta segunda parte destina-se a interpretação das propriedades estruturais e eletrô-

nicas obtidas pelos cálculos teóricos.

Todos os cálculos executados nesse trabalho foram realizados a partir dos parâmetros
de rede e posições atômicas da célula unitária, montada pós processo de otimização da
geometria, oriundo dos valores da célula unitária experimental.

Para realização dos cálculos de otimização da geometria relativos aos filmes fi-
nos foram tomados como referência os valores experimentais dos filmes finos de TAZO
depositados por cátodo oco, resultante dos arquivos CIF gerados pelo método de Rietveld.

De acordo com o refinamento estrutural pelo método de Rietveld, a variação em θ

para baixo ângulo, identificada nos difratogramas dos filmes de TAZO-C indica que os
íons Al3+ e O2− estão ocupando as posições intersticiais dos íons Zn2+, na microestrutura
do ZnO. Essa substituição promove a rede certas distorções como é típico em materiais
TCOs degenerados/dopados (CHEN et al., 2015, p. 195).

A Figura 5.57 apresenta as supercélulas 2x2x2 com estrutura hexagonal compacta
e grupo espacial P63mc, gerada a partir da célula unitária dos filmes de TAZO-M com
estrutura otimizada.

Na Figura 5.57a é possível observar a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo
CIF do filme TAZO1-C. A supercelula dopada com átomos de Al e Ti, apresenta valores
estequiométricos de Zn(0.8750), Al(0.0625), Ti(0.0625) e O. A supercelula apresenta distorções
na microestrutura que promovem a formação dos ângulos 110.8◦ entre as ligações do sítio
octaédrico onde está localizado o íon Al3+ e 129.8◦ entre as ligações do sítio octaédrico
onde está localizado o íon Ti4+.

A Figura 5.57b mostra a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo CIF do filme
TAZO2-C. A supercelula apresenta relação estequiométrica igual a Zn(0.8125), Al(0.0625),
Ti(0.0625) e O(1.0625). A mesma apresenta distorções na microestrutura que promovem a
formação dos ângulos 114.7◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está situado íon de
Al3+ e 116.7◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está localizado o íon Ti4+.

A Figura 5.57c apresenta a supercelula 2x2x2 criada a partir do arquivo CIF do filme
TAZO3-C. A supercelula apresenta relação estequiométrica igual a Zn(0.7500), Al(0.0625),
Ti(0.0625) e O(1.1250). Pode-se observar distorções na microestrutura que promovem a
formação de um ângulo igual a 114.3◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está
situado íon de Al3+ e 92.2◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está localizado o íon
Ti4+.
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Figura 5.57 – Supercélula 2x2x2 dos filmes finos de TAZO, depositados por cátodo oco.

(a) TAZO1-C (100% Ar) (b) TAZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-C (75% Ar e 25% O2) (d) TAZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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E por fim, a Figura 5.57d apresenta a supercelula 2x2x2 criada a partir do CIF do
filme AZO4-C, dopada com Al Ti e O2. A supercelula apresenta relação estequiométrica
igual a Zn(0.6875), Al(0.0625), Ti(0.0625) e O(1.1875). Observa-se distorções na microestrutura
que promovem a formação de um ângulo igual a 114.6◦ entre as ligações do sítio octaédrico
onde está situado íon de Al3+ e 91.5◦ entre as ligações do sítio octaédrico onde está
localizado o íon Ti4+.

Para investigar o efeito da presença de impurezas na estrutura cristalina, calculou-se
a energia total (ET ), energia de formação (EF ) de impurezas e os parâmetros de rede dos
filmes finos de TAZO-C por otimização de geometria, com os resultados computacionais
mostrados na Tabela 5.24. De acordo com os resultados, os parâmetros de rede otimizados
dos filmes de TAZO-C estão em boa concordância com os valores experimentais desse
trabalho e de outros (LIN et al., 2015, p. 155).

Os cálculos revelam que os parâmetros de rede e o volume equivalentes das células
dos cristais diminuem ligeiramente após a dopagem. O raio iônico do Al3+ (0.53 Å) e
do Ti3+ (0.60 Å) são menores que o raio iônico do Zn2+ (0.74 Å). Assim, quando Zn2+

é substituído por Al3+ ou Ti4+, ocorre uma diminuição no comprimento das ligações
químicas que formam a rede (AlO = 1.83 Å , TiO = 1.90 Å e ZnO = 1.99 Å) causando
a diminuição nos parâmetros de rede e no volume.

Segundo Karthick et al. (2018, p. 15391) a dificuldade no processo de dopagem do
ZnO (wurtzita) em relação a íons diferentes, pode ser analisado comparando-se as energias
de formação das impurezas adicionadas na estrutura. Para que o processo de dopagem
seja eficiente e resulte em uma estrutura estável as energias de formação (EF ) e total
(ET ) não devem ser muito diferentes dos valores de energia do ZnO puro, caso contrário a
estrutura poderá não se formar devido à instabilidade. De acordo com os resultados, a
energia de formação dos filmes TAZO-C diminuem, sugerindo certa facilidade no processo
de dopagem por substituição com Al, Ti e O2. Mas Marcillo, Villamagua e Stashans (2017,
p. 03) advertem que essa diminuição da EF causa um aumento substancial na ET do
ZnO:Al, indicando que a microestrutura dopada torna-se menos estável que o ZnO puro.

A população de ligação de Mulliken apresenta um critério específico para a ligação
entre átomos e moléculas. A população de sobreposição pode ser usada para avaliar a
natureza covalente ou iônica de uma ligação. Um elevado valor da população de ligação
indica uma ligação covalente, enquanto um valor baixo converge para uma interação iônica
(TUOC, 2010, p. 62).

Outra medida de caráter iônico pode ser obtida a partir da valência iônica efetiva,
que é definida como a diferença entre a carga iônica formal e a carga de Mulliken sobre
a espécie aniônica. Um valor de zero indica uma ligação perfeitamente iônica, enquanto
valores maiores que zero indicam níveis crescentes de covalência (SEGALL et al., 1996b, p.
03), (SEGALL et al., 1996a, p. 572).
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Tabela 5.24 – Valores de energias total (ET ), energia de formação (EF ) e parâmetros de
rede dos filmes finos de TAZO depositados por cátodo oco.

Experimental∗ Teórico

TAZO1-C

ET [eV] -1266.92
EF [eV] 10365.78
a=b [Å] 3.2606 3.2944
c [Å] 5.2203 5.2908
c/a [Å] 1.6010 1.6059
α=β 90◦ 90.05◦
γ 120◦ 120.10◦
V [Å3] 48.8841 49.9229

TAZO2-C

ET [eV] -7102.11
EF [eV] 5888
a=b [Å] 3.2419 3.2913
c [Å] 5.2123 5.2778
c/a [Å] 1.6077 1.6035
α=β 90◦ 89.95◦
γ 120◦ 119.70◦
V [Å3 ] 47.5677 49.1236

TAZO3-C

ET [eV] -6856.45
EF [eV] 5787
a=b [Å] 3.2394 3.2673
c [Å] 5.2099 5.2613
c/a [Å] 1.6082 1.6102
α=β 90◦ 89.90◦
γ 120◦ 119.50◦
V [Å3] 47.3912 48.0560

TAZO4-C

ET eV -6610.87
EF [eV] 5558
a=b [Å] 3.2222 3.2624
c [Å] 5.2009 5.2568
c/a [Å] 1.6140 1.6113
α=β 90◦ 89.81◦
γ 120◦ 119.40◦
V [Å3] 47.0834 48.0199

∗Esse estudo.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A população de ligação Mulliken é um importante método usado para analisar a
situação da ligação, distribuição de carga e transferência de carga (SANCHEZ-PORTAL;
ARTACHO; SOLER, 1995, p. 686). A população de ligação de Mulliken e o comprimento
de ligação calculado para os filmes finos de TAZO-M depositados por magnetron sputtering
são mostrados na Tabela 5.25.
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Tabela 5.25 – População de ligações de Milliken e comprimento de ligação química dos
filmes finos de TAZO depositados por cátodo oco.

Ligação População Ligação [Å]

TAZO1-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.36 2.0269
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.31 2.0723
ZnO (⊥ c) 0.32 2.0899
AlO (‖ c) 0.56 1.8090
AlO (⊥ c) 0.55 1.7896
TiO (‖ c) 0.47 1.9785
TiO (⊥ c) 0.45 1.9561

TAZO2-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.34 2.1694
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.30 2.1265
ZnO (⊥ c) 0.29 2.1584
AlO (‖ c) 0.61 1.8103
AlO (⊥ c) 0.60 1.8473
TiO (‖ c) 0.50 1.9224
TiO (⊥ c) 0.48 1.8945

TAZO3-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.33 2.2590
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.31 2.2744
ZnO (⊥ c) 0.27 2.2045
AlO (‖ c) 0.63 1.8773
AlO (⊥ c) 0.61 1.8622
TiO (‖ c) 0.50 1.9465
TiO (⊥ c) 0.50 1.9202

TAZO4-C

ZnO em torno de Al (‖ c) 0.31 2.2990
ZnO em torno de Ti (‖ c) 0.27 2.2576
ZnO (⊥ c) 0.24 2.3676
AlO (‖ c) 0.66 2.8484
AlO (⊥ c) 0.66 2.8820
TiO (‖ c) 0.52 2.3955
TiO (⊥ c) 0.51 2.4001

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para o filme TAZO1-C os valores da população de ligação de Milliken e do compri-
mento de ligação ZnO em torno dos íons de Al (‖ c), é igual a 0.36 e 2.0269, respectiva-
mente. Enquanto que os valores da população de ligação Milliken e do comprimento de
ligação ZnO em torno dos íons de Ti (⊥ c), correspondem a 0.31 e 2.0723. Os mesmos
parâmetros apenas para ZnO, perpendicular em relação ao eixo c (⊥ c), apresenta valores
de população e comprimento de ligação de 0.32 e 2.0899, respectivamente. Esses valores
indicam que a natureza covalente das ligações ZnO paralelas ao eixo c é mais forte e
prevalece em relação as ligações ZnO perpendiculares a direção do eixo c.

Para os filmes TAZO2-C, TAZO3-C e TAZO4-C, de acordo com os resultados,
a população de ligações de ZnO (⊥ c) tornam-se menores, enquanto o comprimento
de ligação aumenta significativamente. Isso é causado pela diferença de raio iônico entre
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Zn2+, Al3+ e Ti4+. Como já mencionado, o raio iônico do Zn2+ é relativamente maior que
o raio iônico do Al3+ e do Ti4+, resultando no aumento de átomos de O mais distante
do átomo de Zn e, assim, formando ligações mais longas de ZnO perpendiculares ao
eixo c. Ao mesmo tempo, a população de ligações ZnO (⊥ c) diminui, indicando que as
propriedades covalentes da ligação se tornaram fracas.

Enquanto o valor da população de ligação AlO (⊥ c) e (‖ c) aumentou de
forma significativa os valores para a população de ligação TiO (⊥ c) e (‖ c) também
apresentaram um incremento, mas de forma mais branda, indicando que as propriedades
da ligação covalente tornaram-se fortes e, de maneira oposta, as propriedades das ligações
iônica tornaram-se fracas. Esses resultados corroboram com resultados obtidos pela difração
de raios X, que mostram o crescimento dos cristais em direção ao longo do eixo c da célula
unitária.

Na Figura 5.58 é possível observa os resultados dos cálculos de primeiros princípios
com base na DFT para a estrutura eletrônica dos filmes finos de TAZO depositados por
cátodo oco. O nível da energia de Fermi (EF ) é a referência para a energia zero, aqui
representada pela linha de cor vermelha.

As estruturas de banda dos filmes TAZO-C são apresentadas graficamente nas
Figuras 5.58a, 5.58b, 5.58c e 5.58d, em que Eg indica o valor da energia de band gap,
que limita a região de transição eletrônica, não disponível para ocupação por elétrons,
entre as bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC), respectivamente.

Como pode ser visto na Figura 5.58a, para o filme TAZO1-C, foi obtido um valor
de gap direto próximo a região do vetor gama (Γ) igual a 3.09 eV que é um valor muito
próximo do resultado experimental de 3.33 eV obtido por Jiang et al. (2017, p. 2425).

E nas Figura 5.58b, 5.58c e 5.58d, onde ocorre o segundo processo de dopagem,
desta vez com auxílio do gás oxigênio, pode-se observar uma redução gradual da região de
gap. Os filmes finos AZO2-C, AZO3-C e AZO4-C apresentaram valores de band gap direto
iguais a 2.40 eV, 2.09 eV e 2.00 eV, respectivamente.

Os resultados obtidos por Wei, Li e Zhang (2009, p. 4995), Davis et al. (2019, p.
06) e (ARIF et al., 2015, p. 12) evidenciam que, a variação das energias de ligação do Al e
Ti, assim como do oxigênio, contribuíram para a formação de estruturas de bandas com
configuração próximas ao de um semicondutor em condições ambientes, tendo a magnitude
da região de gap diminuindo com a inclusão dos dopantes, em especial o oxigênio.

Segundo Wu, Chen e Zhu (2016, p. 07), em geral, os estados ocupados próximos à
energia Fermi contribuem com numerosos elétrons livres para a banda de condução, e os
estados ocupados longe da energia Fermi não fornecem facilmente elétrons livres para a
banda de condução.
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Figura 5.58 – Diagramas de bandas de energia dos filmes finos de TAZO, depositados
por cátodo oco.

(a) TAZO1-C (100% Ar)

(b) TAZO2-C (85% Ar e 15% O2)

(c) TAZO3-C (75% Ar e 25% O2)

(d) TAZO4-C (50% Ar e 50% O2)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.6 Análise Comparativa de Resultados
Este capítulo aborda uma análise comparativa dos melhores resultados ópticos e

elétricos, dos filmes finos de AZO e TAZO depositados por magnetron sputtering e cátodo
oco.

Considerando que um material nanoestruturado para ser classificado como um
TCO deve apresentar-se como transparente, quando submetido a radiação do espectro
visível. Neste trabalho foi apresentado o perfil de transmitância óptica de todos os filmes
finos produzidos. Contudo, para fins de comparação, apenas os filmes com maior percentual
de transmitância óptica foram selecionado, conforme ilustra a Figura 5.59.

Figura 5.59 – Espectro de transmitância óptica dos filmes finos de AZO e TAZO, com
melhores valores de %T para cada técnica de deposição.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para os filmes AZO3-C (75% Ar + 25% O2), TAZO4-M (50% Ar + 50% O2) e
TAZO4-C (50% Ar + 50% O2), as curvas de transmissão mostram a presença de franjas
de interferência, o que confirma a existência de excelente qualidade e homogeneidade
dos filme, obtidos por deposição a plasma de argônio com mistura de oxigênio. Vale
salientar que, a formação de franjas representa a reflexão da superfície do filme, sem
absorção/espalhamento intensivo no volume do filme depositado (GHORANNEVIS et al.,
2016, p. 65).
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A Figura 5.60 apresenta os valores médio de transmitância óptica na faixa de
comprimento de onda entre 420 e 900 nm. Esta faixa foi escolhida em virtude da brusca
diminuição nos valores de %T abaixo de 400 nm. É possível observar que todos os filmes
apresentam transmitância óptica acima de 80%, na região do espectro visível.

Os valores médios de transmitância são influenciados pela adição de oxigênio no
gás argônio. E para o filme AZO3-C se aproxima de 85% devido a adição de 25% de O2.
Sendo este o melhor resultado de transmitância óptica entre todos os filmes depositados
neste trabalho.

Figura 5.60 – Transmitância média dos melhores filmes finos depositados em diferentes
condições.

Fonte: Elaborada pelo autor.

A variação da energia de band gap para os filmes finos selecionados para compor o
grupo de melhores resultados é mostrado na Figura 5.61. Como já mencionado, os valores
do gap óptico dos filmes sugere que todos são semicondutores promissores. O menor valor
de band gap (3.20 eV) foi registrado para o filme TAZO4-M com mistura de gases igual a
50% de Ar e 50% de O2. Este resulta indica que o filme em questão, apresenta o menor
intervalo de banda, promovendo, assim, uma maior transição dos elétrons da banda de
valência para a banda de condução.

É importante mencionar que, além de um limite específico de oxigênio (50%), a
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Figura 5.61 – Melhores valores de energia de band gap dos filmes finos selecionado.

Fonte: Elaborada pelo autor.

espessura desse filme é reduzida (Ver Tabela 5.17), ocasionando tensões de compressão
que são produzidas entre o filme e o substrato. Devido a este fato, a amostra TAZO4-M
deveria apresentar um ligeiro aumento na energia do band gap. Mas devido a presença
de dois degenerativos (Al e Ti), que promoveram os mais variados processos de dopagem
como: substituição, ocupação intersticial e formação adequada de vacâncias de oxigênio, o
filme o melhor valor de energia de band gap.

As propriedades elétricas de destaque, incluindo concentração de portadores, re-
sistividade Hall e mobilidade, são apresentadas na Figura 5.62. Pode-se observar que,
o filme TAZO4-C apresenta valores de concentração de portadores e a mobilidade Hall
expressivos, diante da composição de gases em que foi sintetizado (50% Ar + 50% O2).

Assim como nos valores de band gap. Com relação a resistividade Hall, os filmes
TAZO4-M e TAZO4-C apresentam valores muito próximos, com a mesma ordem de
grandeza. Esses número são atribuídos a presença dos elementos dopantes (Al e Ti), que
mesmo sendo pulverizados por métodos diferentes apresentam percentual atômico próximo.
Indicando que os filmes sofreram o mesmo nível de dopagem.

Considerando que a propriedades elétricas mobilidade e concentração de carga
sofre grande influência da espessura e cristalinidade dos filmes, os valores elevados do
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Figura 5.62 – Melhores resultados de resistividade elétrica (ρ), concentração de portado-
res de carga (ne) e mobilidade (µ) dos filmes finos.

Fonte: Elaborada pelo autor.

filme TAZO4-C pode ser atribuído a maior espessura média do filme, comparado ao filme
TAZO4-M. Pois o espectro de transmitância óptica do filme, com franjas em intervalos
regulares indica grau satisfatório de cristalinidade, além do melhor valor de tamanho de
cristalito (Ver Tabela 5.21).

Por fim, a espessura do filme TAZO4-C é reduzida até um limite aceitável onde,
previsivelmente, conforme os resultados teóricos, apresenta pequena quantidade de defeitos
ocasionado pelo aumento de tensões. Assim, é provável os vários elétrons livres não fiquem
presos devido nas armadilhas formadas pelos poucos defeitos, o que, consequentemente,
aumenta a concentração e a mobilidade dos portadores.
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Apesar do menor valor de transmitância média (81%) apresentado, na faixa do
visível, o filme TAZO4-C apresenta valor de energia de band gap (3.22 eV) muito próximo
ao melhor valor de gap apresentado pelo filme TAZO4-M. E considerando suas propriedades
elétricas superiores aos dos demais filmes finos, pode-ser classificar o filme TAZO4-C como
o melhor filme produzido neste trabalho.
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6 Conclusão

No presente trabalho fez-se o estudo comparativo das propriedades físicas e estru-
turais dos filmes finos de AZO (ZnO dopado com Al) e TAZO (ZnO co-dopado com Al
e Ti), produzidos por magnetron sputtering e cátodo oco. A análise e interpretação dos
resultados, relativos as propriedades dos filmes, ocorreu baseado nos resultados experi-
mentais, oriundos das técnicas de caracterização e nos resultados teóricos, obtidos pelo
cálculos de primeiros princípios. Com base nos resultados experimentais obtidos, avaliou-se
a influência do processo de dopagem da pressão parcial do gás oxigênio (de 0% a 50%)
sobre as propriedades dos filmes de AZO e TAZO.

Com relação a investigação teórica das estruturas cristalinas dos filmes, a mesma
foi realizada com o objetivo de avaliar o efeito da intercalação de átomos na formação de
uma possível estrutura de natureza semicondutores do tipo n.

Todos os filmes depositados apresentaram picos de difração característicos da
estrutura wurtzita pertencente ao ZnO, com grupo espacial hexagonal compacto e grupo
de simetria P63mc. O crescimento dos filmes ocorreu ao longo do eixo c, na direção
[0001]. Devido ao adição de O2 na atmosfera de pulverização, todo os filmes apresentaram
alterações estruturais, como diminuição dos parâmetros de rede a e c, assim como aumento
do tamanho de cristalito.

As imagens de MEV revelam que todos os filmes apresentaram estruturas de grãos
influenciadas pelo processo de pulverização com adição de O2. Os filmes depositados por
magnetron sputtering apresentaram estrutura de grãos classificadas como domínios em
nanoescala, já os filmes pulverizados por descarga de cátodo oco apresentaram estruturas
diferentes, similares a cachos/escamas. Porém, todos os filmes sofreram um refinamento
em suas estruturas, apresentando uma redução no tamanho das suas estruturas, sejam
grãos ou cachos.

De maneira geral, as imagens de MEV transversal indicam que os filmes foram for-
mados a partir do crescimento de estruturas colunares, onde essas colunas vão coalescendo
a medida que o processo de deposição vai se desencadeando e, consequentemente, dando
um determinado grau de uniformidade aos filmes.

Para todos os filmes ocorreu redução da espessura e função do acréscimo do fluxo de
oxigênio, sugerindo que a adição deste gás atua como um elemento catalisador, promovendo
a formação de superfícies com baixa rugosidade, favorecendo a compactação dos planos e
resultando em filmes com ausência de espaços vazios em sua microestrutura.

Com relação a resposta óptica, ambos os processos de deposição mostraram-se
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eficientes, pois todos os filmes finos apresentam transmitância óptica superior a 75%, na
faixa do visível. Os valores de band gap variaram ente o máximo de 3.67 e o mínimo de 3.20
eV, em relação ao fluxo de 0% e 50% de O2 em todos os processos. Sendo todos candidatos
em potencial a atuarem em aplicações relativas a semicondutores.

Os resultados experimentais relacionados aos resultados computacionais foram
analisados com o propósito de elucidar o efeito das mudanças estruturais e eletrônicas
induzidas pela dopagem do Al(s), Ti4+ e do O(g) na microestrutura do ZnO. Foi possível
observar que os valores dos parâmetros de rede da célula unitária e da supercelula estão
próximos dos valores experimentais desse e de outros trabalhos. Observou-se que, com a
substituição do Al3+ e do Ti4+ pelo Zn2+ ocorre o aumento no comprimento de ligação
ZnO (⊥ c) causando a alteração nos parâmetros de rede e no volume. Mas em contra
partida, o aumenta a energia total equivalente indicando que o modelo de dopagem torna-se
menos estável que o ZnO puro.

A dopagem dos filmes levam os elétrons a terem melhores comportamentos de
transporte e menor energia de ionização, devido ocorrer a diminuição do caráter iônico das
ligações e um aumento no caráter covalente das ligações, assim como nos filmes produzidos
sem a presença do dopante Ti. Os resultados em questão são refletidos nos cálculos da
estrutura de bandas, pois o band gap de todos filmes depositados tanto por magnetron
sputtering como por cátodo oco apresentam valores inferiores ao do ZnO puro (3.40 eV),
com uma substituição de Al e Ti e a inclusão de O ao processo de síntese.

Em todos os filmes, a concentração de portadores e sua mobilidade aumentam em
função do fluxo de oxigênio até um certo limite, e a resistividade Hall diminui também
devido ao incremento do percentual de oxigênio. Os filmes com melhores valores de
mobilidade e concentração de carga apresentam dopagem próxima a 2% em pertual
atômico. Os valores relevantes de baixa resistividade elétrica também ocorrem, de forma
gradual, com o aumento do O2 na atmosfera de deposição.

As pulverizações por magnetron sputtering e cátodo oco usando os alvos feitos de
pós podem ser usadas para a deposição efetiva dom filmem de AZO e TAZO no substrato
de vidro. Além disso, a natureza benéfica dessas técnicas devido ao baixo custo e tempo
de deposição, maior eficiência de deposição, equipamento simples e alvos baratos (nenhum
material alvo específico com dimensões e composição específicas é necessário) se sobressaem
em relação a rotas químicas, onde envolve vários produtos químicos tóxicos durante a
deposição, não configurando uma técnica ecologicamente correta.

Por fim, esse trabalho contribui de maneira objetiva para compreensão da relevância
que tem a parceria, entre pesquisa teórica e pesquisa experimental. E assim, sempre
tentar compreender todas as propriedades e aplicações dos materiais propostos e ainda
desconhecidos até o momento.



Capítulo 6. Conclusão 204

Perspectivas de Trabalhos Futuros
Diante da consciência crítica, tando na acadêmia como na indústria, de que as

possibilidades não foram exploradas de maneira absolutas e que existem muitos processo a
serem explorados no campo da engenharia de superfícies que podem resultar em novos
materias e consequentemente em novas propriedades e aplicações. Desta forma, considera-
se valido estabelecer determinadas perspectivas para o futuro e incentivos para novos
trabalhos:

� Estudo das constantes elásticas e piezoelétricas dos filmes finos depositados por
magnetron sputtering e cátodo oco, por meio dos cálculos ab initio;

� Análise das propriedades estruturais e eletrônicas dos filmes de AZO e TAZO de
camada simples e dupla;

� Estudo da interação da interface de filmes finos de AZO e TAZO de camada dupla,
depositados por magnetron sputterig e cátodo oco;

� Avaliação do processo de co-dopagem com uso de gases (H2, O2, N2 e outros) para
filmes finos TCOs, depositados por sputtering e cátodo oco;

� Construção de um modelo teórico acerca do estudo da influência de dopagem como
modulador da energia de band gap.
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ANEXO A – Publicações em
periódicos

� Publicados até o momento:

QUEIROZ, J.C.A. et al. Structural and optical properties of Al-doped ZnO thin
films produced by magnetron sputtering. Processing and Application of Ceramics, v. 14, n.
2, p. 119-127, 2020. Disponível: <https://doi.org/10.2298/PAC2002119Q>

QUEIROZ, J.C.A. et al. Structural and Optical Properties of AZO Thin Films Pro-
duced by Magnetron Sputtering with Different Oxygen Flow an Experimental and ab Inition
Study. Physica Status Solidi (a). Disponível: <https://doi.org/10.1002/pssa.202000167>

� Em processo de revisão:

QUEIROZ, J.C.A. et al. Synthesis and Characterization of Al-doped ZnO Films
Assisted with Hollow Cathode Glow Discharge. Thin Solid Films.

https://doi.org/10.2298/PAC2002119Q
https://doi.org/10.1002/pssa.202000167
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ANEXO B – Pacote
Computacional BURAI/ Quantum

ESPRESSO

O software Quantum ESPRESSO é um conjunto de script escrito baseados nas
seguintes características:

© Cálculo DFT baseado em ondas planas, condições de contorno periódicas e pseudo-
potenciais;

© Relaxação de estruturas e dinâmica molecular;

© Uso de pseudopotenciais de norma conservada, pseudopotenciais ultrasolft e bases
PAW (Plane Augmented Wave);

© Uso da dinâmica molecular de Car-Parrinello;

© Funções de pós-processamento - funções adicionais de processamento de dados:
cálculo do espectro de fônons, desenho de gráficos de densidade de carga e estrutura
de bandas;

Parâmetros presentes em um arquivo de entrada, para o Quantum ESPRESSO:

© Energia de corte de ondas planas (ecutwfc): definição do número de ondas planas
usadas na expansão da função de onda;

© Energia de corte de ondas planas para a densidade de carga (ecutwfc): número de
ondas planas usadas na expansão da densidade de carga e do potencial. Sendo maior
que (ecutwfc). Na documentação existente para o Quantum ESPRESSO recomenda-
se 4 vezes (ecutwfc) para pseudopotenciais de norma conservada e 8 vezes (ecutwfc)
ou mais para pseudopotenciais ultrasoft;

© Rede de pontos k (K POINTS): número de pontos k usados na integração da zona
de Brillouin (rede de Monkhorst-Pack)

© Alargamento das ocupações (smearing e degauss): Promove o alargamento das
ocupações próximas e energia de Fermi, pela aplicação da função de Fermi-Dirac,
gaussiana ou outra. Alargamento útil em sistema metálico.
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Os parâmetros informados na listagem acima foram retirados de Filho (2016), que
ainda adverte quanto aos valores abaixo do indicado para energia de corte e rede de pontos
k, que produzem resultados incorretos para a energia total assim como para as distâncias
e ângulos de ligação. E valores acima do indicado interferem no tempo de execução do
cálculo, deixando o mesmo mais demorado. Os valores ideais estão em função do sistema
em análise e dos pseudopotenciais utilizados, sendo determinados em testes.
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ANEXO C – Relação de
pseudopotenciais usados

© Átomo de Zinco

Zn.pbe-mt_fhi.UPF

Pseudopotential type: NORMCONS
Method: Martins-Troullier
Functional type: Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) exch-corr
non relativistic

Origin: FHI PP from Abinit web site
Author: unknown
Generated using FHI98PP-converted with fhi2upf.x v.5.0.2
Input File: Zn.pbe-mt_fhi.txt
Uploaded by Layla Martin-Samos
Classification unverified

© Átomo de Alumínio

Al.pbe-mt_fhi.UPF

Pseudopotential type: NORMCONS
Method: Martins-Troullier
Functional type: Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) exch-corr
scalar relativistic

Origin: FHI PP from Abinit web site
Author: unknown
Generated using FHI98PP-converted with fhi2upf.x v.5.0.2
Input File: Al.pbe-mt_fhi.txt
Uploaded by Layla Martin-Samos
Classification unverified
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© Átomo de Oxigênio

O.pbe-mt_fhi.UPF

Pseudopotential type: NORMCONS
Method: Martins-Troullier
Functional type: Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) exch-corr
scalar relativistic

Origin: FHI PP from Abinit web site
Author: unknown
Generated using FHI98PP-converted with fhi2upf.x v.5.0.2
Input File: O.pbe-mt_fhi.txt
Uploaded by Layla Martin-Samos
Classification unverified

© Átomo de Titânio

Ti.pbe-mt_fhi.UPF

Pseudopotential type: NORMCONS
Method: Martins-Troullier
Functional type: Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) exch-corr
non relativistic

Origin: FHI PP from Abinit web site
Author: unknown
Generated using FHI98PP-converted with fhi2upf.x v.5.0.2
Input File: Ti.pbe-mt_fhi.txt
Uploaded by Layla Martin-Samos
Classification unverified
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