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RESUMO 

Neste trabalho foram desenvolvidos filmes finos condutores e transparentes de óxido de 

zinco (ZnO) sem dopagem, com transmitância e condutividade elétrica adequadas para 

aplicação como contato frontal de células fotovoltaicas. Devido à sua estabilidade 

química, boas propriedades ópticas e elétricas, largo band gap, abundância na natureza e 

baixa toxicidade, filmes finos de ZnO são atualmente os materiais mais utilizados como 

óxido condutores e transparentes. Os filmes foram produzidos por evaporação reativa, por 

feixe de elétrons e com assistência de plasma de argônio mais oxigênio. Usou-se também 

pulverização catódica reativa, com corrente contínua (sputtering D.C.) e alvo de zinco, em 

atmosfera de argônio e oxigênio. Para o desenvolvimento dos parâmetros, usou-se como 

principais variáveis dependentes a resistividade elétrica e a transmitância na região do 

visível dos filmes. Como variáveis independentes usou-se potência de sputtering, pressão 

parcial de oxigênio e temperatura de substrato. O tratamento termoquímico utilizando 

atmosfera de oxigênio resultou no aumento da transmitância na região do visível e da 

resistividade elétrica dos filmes produzidos por feixe de elétrons.  Os parâmetros críticos 

para obtenção de um bom compromisso entre a resistividade e a transmitância foram 

obtidos controlando a pressão parcial de oxigênio entre 0,083 e 2,8x10-3mbar. Com isso 

foi possível obter filmes de ZnO com transmitância de 78% e baixa resistividade de 

1,13.10-1 Ω.cm pela técnica de sputtering D.C. 
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ABSTRACT 

In this work, transparent and conducting undoped zinc oxide (ZnO) thin films were 

developed with transmittance and electrical resistivity appropriate for application as 

frontal contact in solar cells. Because of their chemical stability, good electro-optical 

properties, large band gap, abundance in nature and low toxicity, the ZnO films have 

emerged as one of the most used transparent and conductive oxides. Thin films were 

deposited by reactive electron beam evaporation technique with argon-oxygen plasma 

assistance and by continuous current (D.C) magnetron sputtering. For the development of 

the parameters the electric resistivity, absorption coefficient and composition of 

amorphous phase of the films were used as dependent variables. The independent variable 

were pressure and substrate temperature. The post-processing the annealing led to an  

increase of the transmittance in the visible light range and  decreasing in the electric 

resistivity of the films produced by electron beam. The critical parameters to achieving a 

good compromise between resistivity and transmittance were deposited controlling the 

oxygen partial pressure from 0,083 to 2,8x10-3. This was possible to obtain films of ZnO 

with transmittance of 78% and low resistivity of 1,13x10-1 Ω.cm by sputtering technique 

for DC. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aproveitamento da energia gerada pelo sol, inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto 

como fonte de calor quanto de luz, é hoje uma das alternativas energéticas mais 

promissoras para enfrentarmos os desafios do novo milênio.  

Atualmente muito se fala a respeito de desenvolvimento sustentável e todo 

desenvolvimento requer o uso de energia. Contudo, desenvolvimento sustentável ocorre 

apenas com energia vinda de fontes de energias renováveis. Estas fontes renováveis não 

produzem resíduos prejudiciais, não consomem combustíveis e não geram graves 

conseqüências para o meio ambiente. Dentre as fontes renováveis mais promissoras de 

geração de energia elétrica tem-se a energia fotovoltaica. Representa uma solução 

sustentável, uma vez que o material ativo na maioria dos módulos é o silício que, conforme 

Hammond (1998) é o segundo elemento mais abundante na superfície terrestre. 

Diferente dos sistemas solares para aquecimento de água, os sistemas fotovoltaicos não 

utilizam calor para produzir eletricidade. A tecnologia fotovoltaica produz eletricidade 

diretamente dos elétrons liberados pela interação da luz do sol com certos semicondutores, 

tal como o silício no painel fotovoltaico. Esta energia é confiável e silenciosa, pois não 

existe movimento mecânico. O movimento dos elétrons forma eletricidade de corrente 

direta. 

A energia fotovoltaica apresenta inúmeras vantagens, tais como: total ausência de poluição; 

autonomia, pois não depende de conexão a concessionárias de energia elétrica nem de 

suprimentos de combustíveis fósseis; disponibilidade da energia elétrica sem a limitação de 

se estar longe à rede elétrica; tempo de vida elevada para os módulos e devido às células 

fotovoltaicas estarem dispostas em módulos, o sistema pode ser expandido na medida das 

necessidades. Isso possibilita que os sistemas sejam projetados mais adequadamente para as 

necessidades atuais, reduzindo-se o investimento inicial. 

Além disso, as redes elétricas convencionais podem trazer pra dentro da instalação do 

consumidor distúrbios elétricos que podem ocasionar danos a equipamentos e seres vivos. 

Equipamentos eletrônicos são muito sensíveis a surtos de tensão provocados principalmente 
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por descargas atmosféricas, muito comuns em redes de distribuição. Estações repetidoras 

de telecomunicações situadas em locais elevados aumentam muito sua confiabilidade 

quando alimentadas localmente com sistemas fotovoltaicos em vez de redes elétricas. 

No entanto, uma das principais limitações dos dispositivos fotovoltaicos é o seu baixo 

rendimento, isto é, uma baixa conversão da energia solar em energia elétrica. A razão deste 

fato reside fundamentalmente na deficiente exploração do espectro da radiação incidente 

por parte dos dispositivos. Outros inconvenientes são os custos de produção dos painéis, 

devido principalmente a pouca disponibilidade de materiais semicondutores e de processos 

de obtenção, por vezes, muito caro. No entanto, estes fatores estão prestes a desaparecer 

com os desenvolvimentos das deposições e das microtecnologias. 

As células solares disponíveis comercialmente são as de Si. As células baseadas em filmes 

de Si surgem como promissoras devido ao seu custo de produção relativamente baixo e à 

possibilidade de fabricação de células com grandes áreas. Células solares de filmes finos de 

silício com estrutura p-i-n têm como parte integrante uma camada de óxido transparente 

condutivo (TCO), que tem por função formar o contato frontal. Materiais usados como 

TCO devem apresentar baixa resistência superficial, da ordem de 10Ω/� e elevada 

transmitância óptica na região do visível - acima de 80% (Romeo et al., 2004; Zhao et al., 

2002). 

Neste trabalho optou-se estudar filmes finos de óxido de zinco, uma vez que estes são 

transparentes na região do visível do espectro eletromagnético, apresentam uma baixa 

resistividade elétrica e, além disso, possuem alta estabilidade química. Somando-se às 

propriedades já citadas, é um material abundante na natureza, apresentando, pois, um custo 

relativamente baixo. 

Inicialmente, para produzir filmes de ZnO, utilizou-se a técnica de evaporação por feixe de 

elétrons. Numa fase posterior de experimentos, utilizou-se a técnica de pulverização 

catódica com corrente contínua para produzir filmes de ZnO. Ambas as técnicas 

apresentam como vantagem o uso de baixas temperaturas de deposição, a possibilidade de 

deposição uniforme em grandes áreas e altas taxas de crescimento. Existem fatores que 

influenciam diretamente as propriedades dos filmes, como por exemplo: pressão parcial de 
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oxigênio, taxa de deposição, temperatura do substrato e composição. Do controle de tais 

fatores depende a melhoria das propriedades desejadas para a obtenção de filmes com 

propriedades adequadas à aplicação nas células solares. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

O Objetivo deste trabalho foi preparar filmes finos de óxido de zinco transparentes (~80%) 

e com baixa resistividade elétrica (≤10-3Ω.cm) para aplicações em células solares. 

Como objetivos específicos: 

- Estudo da influência dos parâmetros de deposição como temperatura, potência de 

sputtering, tempo de deposição e pressão parcial de oxigênio nas propriedades estruturais, 

elétricas e ópticas dos filmes de ZnO. 

- Verificação dos parâmetros mais críticos para obtenção de um bom compromisso entre a 

resistividade e transmitância. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A Energia Solar Fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em 

eletricidade (Efeito Fotovoltaico). A conversão de energia solar em energia elétrica foi 

verificada pela primeira vez por Edmond Becquerel, em 1839, onde constatou uma 

diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material semicondutor quando 

exposto à luz. Em 1876 foi montado o primeiro aparato fotovoltaico, resultado de estudos 

das estruturas no estado sólido e, apenas em 1956, iniciou-se a produção industrial 

seguindo o desenvolvimento da microeletrônica. 

Usada há anos como fonte de energia de pequenos aparelhos eletrônicos e, cada vez mais, 

em usos isolados, é a tecnologia que mais facilmente pode ser associada à idéia da geração 

distribuída para uso perto do consumo, segundo Jayme Buarque de Hollanda, diretor geral 

do Instituto Nacional de Eficiência Energética. 

Inicialmente o desenvolvimento da tecnologia apoiou-se na busca, por empresas do setor de 

telecomunicações, de fontes de energia para sistemas instalados em localidades remotas. O 

segundo agente impulsionador foi a "corrida espacial". A célula solar era, e continua sendo, 

o meio mais adequado (custo e peso menores) para fornecer a quantidade de energia 

necessária aos satélites para longos períodos de permanência no espaço.  

A energia fotovoltaica geralmente é utilizada em zonas afastadas da rede de distribuição 

elétrica, podendo trabalhar de forma independente ou combinada com os sistemas de 

produção elétrica convencional. Suas principais aplicações são: eletrificação de imóveis 

rurais, iluminação exterior, sinalização e proteção catódica. 

O Brasil, considerando a sua extensão territorial, as características de dispersão de sua 

população, seu elevado nível de radiação solar e seu baixo índice de eletrificação nas áreas 

rurais, está seguramente destinado a ser um grande usuário dessa tecnologia. Observa-se, 

principalmente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e em algumas partes do Sudeste 

e do Sul, um significativo número de consumidores isolados e distantes da rede elétrica 

existente. O atendimento de muitos deles através da extensão da rede mostra-se inviável a 
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curto, médio e mesmo longo prazo tendo em vista o baixo consumo previsto, o alto custo 

de instalação e a ausência de rentabilidade. Entretanto, a alternativa fotovoltaica pode se 

revelar, em muitos casos, como uma alternativa factível e de menor custo, podendo 

viabilizar em prazos relativamente curtos o atendimento dessa população. 

3.1. CÉLULAS SOLARES 

Nas células de filmes finos, os filmes constituem, atualmente, o grande campo de pesquisas 

para desenvolvimentos de células de menor custo. O grande objetivo é desenvolver técnicas 

alternativas ao silício mono e policristalino que tenham menores custos e, ao mesmo tempo, 

a confiabilidade e durabilidade daqueles. A estratégia é usar pouco material, diminuir o 

consumo de energia e reduzir a complexidade dos processos permitindo a produção em 

larga escala (Alvarenga, 2001). 

As células fotovoltaicas são fabricadas, na sua grande maioria, usando o silício (Si) e pode 

ser constituída de cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício amorfo.  

Os tipos de células são diferenciados quanto aos materiais constituintes e à estrutura 

empregada, de forma a extrair a máxima energia da luz incidente enquanto mantém o custo 

mais baixo possível. Segue abaixo uma breve descrição dos tipos de células. 

Células Solares Monocristalinas: são produzidas a partir do cristal de silício. Estas células 

são as mais caras. Pelo método Czochralski, o monocristal é crescido a partir do silício 

fundido (Green et al., 2004). A temperatura utilizada no processo é de 1400oC, logo, o 

consumo de energia neste processo é alto.  Normalmente são as mais eficientes, permitindo 

a fabricação de módulos fotovoltaicos em escala comercial com eficiências de 21,5% em 

uma área de 148,9cm2 de conversão de energia solar em eletricidade (SunPower)  

(Kazmerski, 2006). 

Células Solares Policristalinas: Estas células são cortadas de um bloco de silício multi-

cristalino e são menos eficientes, mas de produção mais barata, quando comparadas com as 

células solares monocristalinas, permitindo a fabricação de módulos fotovoltaicos em 

escala comercial com eficiências de 10% a 14% de conversão de energia solar em 
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eletricidade (Green et al., 2004). O material de partida é o mesmo para o silício 

monocristalino, o qual é fundido e depois solidificado, resultando em um cristal com 

grande quantidade de grãos. Como há uma grande quantidade de grãos, há uma maior área 

de contorno de grão, com isso, há uma maior concentração de defeitos, tornando o material 

menos eficiente em termos de eficiência de conversão. 

Células de silício amorfo: são menos eficientes que as células de silício policristalino. O 

processo de produção em processos a plasma do silício amorfo ocorre a temperaturas 

menores que 300oC, possibilitando a deposição do silício amorfo em substrato de baixo 

custo como aço inox e vidro. Estas células são obtidas por meio da deposição de camadas 

muito finas de silício sobre superfícies de vidro ou metal e podem ser obtidas com 

temperaturas menores que 300oC. De acordo com Kazmerski (2006), sua eficiência na 

conversão de luz solar em eletricidade é de aproximadamente 12,7% em uma área de 1cm2 

(Sanyo). 

Células de Si do tipo HIT (Heterojunção com Filmes Finos Intrínsecos): As células de Si 

baseadas em heterojunções com filmes finos intrínsecos surgem como alternativa para 

fabricação de células solares. Esta célula combina silício cristalino (c-Si) na forma de wafer 

e filme fino de silício amorfo hidrogenado (a-Si:H) na mesma estrutura. A alta absorção na 

camada de a-Si reduz a densidade de corrente de curto circuito das células HIT, então a 

camada de a-Si tem que ser finas para reduzir perdas na absorção (Zhao et al., 2004). Há 

ainda uma camada de filme fino de um óxido transparente condutor (TCO) que pode atuar 

como camada anti-refletora ou contato transparente. Além disso, a superfície frontal da 

célula HIT são texturizadas para reduzir reflexões na superfície. Em geral utilizam-se 

filmes de ZnO nesses dispositivos.  De acordo com Kazmerski (2006), sua eficiência de 

conversão é de 21% em uma área de 100cm2 (Sanyo). 

A aplicação do ZnO sobre os filmes de silício amorfo contribui para que cargas fotogeradas 

no dispositivo atinjam os contatos elétricos metálicos. 
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Figura 3.1 Representação de uma célula solar HIT (Green et al., 2003). 

Em relação aos contatos ôhmicos sobre filmes finos de ZnO tipo n, Tuzemen et al., (2001) 

observaram que os contatos podem ser feitos com metais como Al ou Au. Já Pearton et al, 

(2005) observaram que metais como Ti, Al, Pt e Au podem ser utilizados como contatos 

ôhmicos para filmes de ZnO. 

Um esquema simples da célula que será produzida no CETEC pode ser observado na 

Figura 3.2, abaixo representado. 

Figura 3.2 Célula a ser produzida no CETEC. 

TCO Tipo n 
(a-Si C:H) Intrínseco 

a-Si:H 
Tipo p
C-Si Contato metálico 

grade 
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3.1.1. O EFEITO FOTOVOLTAICO 

A conversão fotovoltaica é definida como a transformação direta da energia luminosa em 

energia elétrica. Células solares são dispositivos destinados a realizar essa função. A 

energia elétrica obtida pode ser utilizada imediatamente ou, então, armazenada. Um 

esquema simplificado de uma junção p-n de uma célula solar pode ser observado na Figura 

3.3. 

 

 

Figura 3.3 Representação de uma junção p-n. Esquema básico de uma célula solar (Green, 

2000). 

A luz solar possui muitas freqüências, combinando fótons infravermelhos de baixa energia, 

fótons ultravioletas de alta energia e todos os fótons de luz visível entre eles. Cada material 

fotovoltaico responde a uma faixa estreita dessas energias, que corresponde ao seu intervalo 

energético entre bandas características (band gap), por ser uma região onde não é possível 

existir elétrons, situada entre as bandas de valência e de condução do material. O intervalo 

entre as bandas corresponde à quantidade de energia, expressa em elétrons-volt (eV), 

requerida para transferir um elétron da banda de valência do semicondutor, que está cheia 

de elétrons ligados aos átomos, para a banda de condução, onde os elétrons movem-se 

livremente. 

 

Fóton 
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Quando em estado puro, os materiais dos semicondutores conduzem mal a eletricidade. Sua 

aplicação prática na condução elétrica só é possível quando, na sua estrutura, são 

introduzidas impurezas, isto é, átomos de outros elementos, que provocarão a ionização dos 

átomos hospedeiros (dopagem).  

Quando um fóton, com energia igual ou superior à energia da banda proibida, atinge um 

semicondutor, pares elétron-lacuna são gerados e separados pelo campo elétrico embutido. 

Elétrons são arrastados para o lado n e buracos são arrastados para o lado p. Assim, surge 

uma diferença de potencial nos terminais da célula, a qual variará proporcionalmente 

conforme a intensidade da luz incidente.  A formação de uma junção p-n e surgimento de 

um campo elétrico ε podem ser observados na Figura 3.4 abaixo representada. 

 

Figura 3.4 Formação de uma junção p-n e surgimento de um campo elétrico ε. 

Os fótons que não possuem energia suficiente para formar um par elétron-lacuna 

simplesmente passam através da célula, sem produzir efeito. Já fótons com energia maior 

do que o intervalo entre bandas são absorvidos, mas a maior parte de sua energia é 

dissipada em forma de calor. O silício cristalino tem um intervalo entre bandas de 

aproximadamente 1,1 eV, enquanto a maior parte dos fótons solares possui muito mais 

energia do que isso. Este é o principal motivo pelo qual, mesmo as células solares de silício 

cristalino (o principal material para essa finalidade), apresentam eficiência de apenas 25%, 

no melhor dos casos. 

3.2. DEPOSIÇÃO FÍSICA DE VAPOR (PVD) 

Dentre as técnicas utilizadas para fabricação de filmes finos, destaca-se a deposição física 

de vapor (PVD). As técnicas de PVD são utilizadas em uma ampla gama de aplicações, 

desde revestimentos decorativos, revestimentos para contato elétrico e até revestimentos 

supercondutores de alta temperatura. Atualmente são produzidos filmes finos dos mais 
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variados materiais, sendo a pulverização catódica reativa uma das técnicas de deposição 

física de vapor mais versátil, dado que é facilitada a passagem do trabalho laboratorial para 

o industrial. Este processo pode ser otimizado quando se toma o cuidado com controle dos 

parâmetros de entrada durante a deposição tais como a pressão inicial e a de trabalho, as 

espécies químicas envolvidas e seus respectivos fluxos (quer sejam de trabalho, quer sejam 

de reação), a temperatura do substrato, as potências e as tensões/ correntes de alimentação e 

a polarização do substrato. 

Os processos de deposição física de vapor são processos de deposição atômicos no qual o 

material é vaporizado de um alvo sólido ou líquido e transportado na forma de vapor 

através de um meio em vácuo ou em um ambiente com baixa pressão de gás (ou plasma) 

para o substrato, aonde é condensado. Em geral, um processo PVD consiste 

substancialmente de três etapas: 

1. Emissão de partículas de uma fonte; 

2. Transporte dessas partículas até o substrato; 

3. Condensação no substrato; 

Usualmente, os processos de PVD são usados para depositar filmes com espessura na 

ordem de poucos nanômetros. 

As propriedades dos filmes obtidos por qualquer processo PVD dependem de alguns 

fatores que afetam o crescimento dos mesmos: 

- condição da superfície do substrato; 

- detalhes do processo de deposição e geometria do sistema (temperatura do substrato, taxa 

de deposição, distribuição do ângulo de incidência, contaminação do gás e do 

bombardeamento das partículas energéticas); 

- detalhes do crescimento dos filmes sobre a superfície do substrato (nucleação, formação 

da interface, morfologia dos filmes, reação com o ambiente de deposição); 
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- processo de pós-deposição e reação (reação da superfície do filme com o ambiente, 

corrosão, degradação interfacial, deformação da superfície). 

3.2.1. Técnica de Evaporação por Feixe de Elétrons 

A técnica de evaporação por feixe de elétrons (electron-beam) faz parte dos processos de 

deposição física de vapor (PVD).  

A evaporação começou a ser utilizada em escala industrial somente nos últimos 40 anos, 

com o avanço técnico dos equipamentos de vácuo. O processo básico é muito simples e 

consiste em aquecer o material a ser depositado por meio de um feixe de elétrons até uma 

temperatura na qual a sua pressão de vapor seja acima da pressão do sistema. Esta 

temperatura de evaporação é bastante reduzida pelo fato do sistema estar em uma pressão 

bem menor do que a atmosférica, geralmente em torno de 10-4 a 10-5 Pa. Existe, então, um 

fluxo de material da fonte em direção aos substratos. Para este fim, é importante que a 

concentração do gás residual no interior da câmara de deposição seja suficientemente baixa 

de modo que o livre caminho médio das partículas na pressão do sistema seja muito maior 

que a distância fonte-substrato. Para uma molécula deixar a superfície do material é 

necessário que a energia cinética correspondente à componente perpendicular à superfície 

seja maior que a energia necessária para manter as forças intermoleculares. A energia 

cinética aumenta com a temperatura e, desta forma, a evaporação ocorre com a perda de 

energia interna do material, sendo suprida continuamente pelo sistema de deposição. Em 

todos os casos é necessário um bom sistema de vácuo que garanta a pureza do material 

depositado. 

3.2.2. Evaporação por Feixe de Elétrons Assistido por Plasma de Argônio.  

Nesta técnica de deposição, os filmes finos são produzidos através do aquecimento do 

material fonte em um ambiente de vácuo. O material aquecido se evapora e se deposita nos 

substratos e nas paredes da câmara de processo. Neste tipo de evaporador, um feixe de 

elétrons de alta energia (5 a 30 keV), extraído de um anodo e direcionado por um campo 

magnético, bombardeia o material a ser evaporado. O feixe de elétrons pode fundir e 

evaporar qualquer material desde que consiga suprir energia suficiente. Podem-se alcançar 
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taxas de deposição de até 0.5mm.min-1. O material fonte é colocado em um cadinho 

resfriado. Como o feixe de elétrons é focalizado e varrido de maneira controlada sobre o 

alvo, apenas o material fonte é fundido, permitindo a obtenção de filmes de alta pureza. A 

uniformidade da espessura do filme é obtida distribuindo-se os substratos em um suporte 

tipo sistema planetário que, durante a evaporação, gira em torno do eixo vertical da câmara 

de processo. 

A grande vantagem desta técnica é o fato de o feixe de elétrons ser colimado aquecendo a 

região central do cadinho contendo o material evaporante. O cadinho é refrigerado de modo 

que não há formação de ligas entre o cadinho e o material evaporante.  

 Os parâmetros de controle envolvidos na evaporação são a taxa de evaporação, pressão do 

gás reativo, temperatura do substrato e distância fonte-substrato. O plasma (gás ionizado) 

utilizado neste processo é gerado basicamente na região entre a fonte e o substrato. As 

características químicas e interações dentro da zona de plasma podem provocar 

significantes efeitos sobre a composição, estrutura e imperfeições no filme. 

Na evaporação com a presença de plasma, há a condução dos cátions do plasma ao 

substrato, através de um bombardeamento iônico. Este processo promove a limpeza do 

substrato antes do processo de deposição, favorecendo a aderência dos filmes ao substrato.  

A geração do plasma ocorre pela aplicação de campos elétricos contínuos ou alternados a 

um gás a baixa pressão (10-1 a 103 Pa). Elétrons livres do gás adquirem energia do campo 

elétrico e são acelerados. Colisões inelásticas entre elétrons e moléculas dão origem a uma 

série de espécies tais como outros elétrons, íons, radicais livres, átomos e moléculas em 

estados excitados. De uma forma geral, espécies orgânicas ativadas pela descarga são muito 

reativas e tendem a interagir com as superfícies, formando um filme. Na interação do 

plasma com uma superfície, há um bombardeamento simultâneo à transferência térmica, 

produzido pelas espécies que compõem o plasma. Assim, além de alta taxa de aquecimento, 

o plasma produz defeitos superficiais, reações químicas controladas, etc. O 

bombardeamento desta superfície provocará a emissão de átomos que reagirão com as 

espécies do plasma e retornarão à superfície. 
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Neste processo o vapor interage com o plasma, quando então até 90 % dos átomos podem 

ser ionizados e sua energia média é aumentada. Simultaneamente gases reativos podem ser 

injetados no reator. 

Dessa forma, a assistência de plasma na técnica de PVD tem a grande vantagem de criar 

espécies reativas, possibilitando bons resultados na deposição. Em processos de produção 

de filmes finos a interação entre o plasma gasoso e a superfície do material sob 

processamento tem importância relevante. É necessário relacionar as propriedades físico-

químicas dos filmes obtidos aos parâmetros que controlam o processo o que pode ser feito 

por meio da caracterização do plasma. As técnicas de diagnóstico mais utilizadas em 

processos de deposição de filmes finos são as sondas de Langmuir e a espectroscopia de 

emissão óptica - OES (Perry, 1995). 

Muito embora técnicas de plasmas sejam a base da tecnologia de semicondutores há 

décadas, suas possibilidades ainda são pouco exploradas por outros segmentos industriais. 

Este fato é devido, por um lado, à técnica ser relativamente recente e, por outro, devido à 

ausência de um modelamento para o processo. De modo a garantir alta qualidade e 

reprodutividade, os efeitos dos parâmetros experimentais nas características intrínsecas do 

plasma devem ser precisamente conhecidos e controlados. 

3.2.3. Pulverização Catódica (Sputtering) 

A pulverização catódica é um dos métodos mais comumente utilizados para a deposição de 

filmes finos. Esta popularidade deve-se à simplicidade que envolve este processo físico, à 

versatilidade desta técnica e à flexibilidade para alterações e normalização dos parâmetros 

de deposição. É uma das técnicas de PVD que envolve a condensação de compostos na fase 

gasosa para formar materiais no estado sólido, normalmente na forma de um filme fino 

depositado sobre um substrato.  

Neste processo, o material é um alvo sólido que é removido progressivamente por 

bombardeamento por íons energéticos constituindo um plasma gasoso, eletrizado e a baixa 

pressão. Foi Grove e Plucker que observaram em 1852, pela primeira vez, o fenômeno da 

pulverização num tubo de gás durante uma descarga D.C.. Eles descobriram que durante 
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uma descarga elétrica entre dois eletrodos condutores, no interior de um gás a pressão 

reduzida, a superfície do cátodo era pulverizada pelos íons energéticos resultantes da 

descarga gasosa, e que o material de que era constituído o cátodo era depositado na 

superfície do ânodo e nas paredes do tubo, sob a forma de um revestimento fino. Nessa 

altura, a pulverização era apenas compreendida como um efeito limitativo da duração dos 

tubos de gás e foi, durante muito tempo, considerada como um fenômeno indesejável, uma 

vez que o catodo e a grelha aceleradora no tubo de gás eram destruídos. Este fenômeno foi 

retomado acerca de uma centena de anos mais tarde, para ser estudado e desenvolvido para 

a produção de filmes finos. 

3.2.4. Pulverização Catódica por Corrente Contínua (Sputtering D.C) 

Este processo de deposição é essencialmente um processo de transferência de momentum. 

Para melhor se compreender o fenômeno da pulverização catódica à escala atômica pode-se 

elaborar uma estreita analogia entre esta situação e a que decorre durante as colisões 

sucessivas de bolas de bilhar, nomeadamente ao transferir-se o momento linear das 

partículas incidentes para as partículas do alvo. 

A pulverização inicia-se com a introdução do gás base do plasma, geralmente um gás inerte 

com elevado número de massa, como por exemplo, o argônio, para tornar a pulverização 

mais eficaz. O plasma é formado quando se aplica um potencial negativo ao alvo, devido à 

ionização dos átomos de argônio. Os íons são atraídos por um catodo, polarizado 

negativamente e colidem com o alvo arrancando moléculas do mesmo os quais serão 

depositadas num substrato. O átomo que sofre a colisão se desloca de sua posição original 

podendo transferir sua energia para um átomo vizinho. Em conseqüência deste processo 

contínuo de transferência de energia, átomos do filme são lançados para a fase gasosa. 

Estes átomos ejetados podem se depositar ou então deixar o sistema como subprodutos 

gasosos (Figura 3.5). A pressão total do sistema deve ser em torno de 10-2 Torr uma vez que 

em pressões muito altas (ou muito baixas) a ionização não é eficiente. Outro importante 

detalhe é evitar o aquecimento do alvo, o qual deve ser refrigerado. Isto deve ser feito para 

evitar que haja perda de alguns elementos que compõe alvo.  
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Figura 3.5 Mecanismo de sputtering. 

3.3. FILMES FINOS DE ÓXIDOS CONDUTORES E TRANSPARENTES (TCO) 

A engenharia moderna se depara com uma situação de grande desafio. A utilização de 

revestimentos vem crescendo drasticamente devido, principalmente, aos altos custos dos 

materiais estruturais avançados. Tendo-se em vista a diversidade dos tipos de revestimentos 

e a complexidade dos fatores ambientais, pode-se utilizar um material estrutural e 

economicamente apropriado como substrato e aplicar um recobrimento adequado a uma 

aplicação específica. Esta lógica tem levado a um rápido desenvolvimento da tecnologia de 

recobrimentos para o uso como parte integrante do projeto em diversas aplicações da 

engenharia. Na área de recobrimentos de superfícies, destaca-se o tratamento de superfícies, 

ou seja, pequena quantidade de massa que é adicionada a uma determinada superfície, na 

forma de filmes finos.  

Durante a primeira metade do século XX, o interesse em filmes finos estava centrado 

unicamente em aplicações óticas. O papel desempenhado por filmes era basicamente um 

papel utilitário, onde se necessitava apenas da medida da espessura do mesmo e suas 

propriedades óticas. No entanto, com o crescimento explosivo da utilização de filmes finos 

em microeletrônica, criou-se a necessidade de compreender a natureza intrínseca dos 

filmes.  
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Em 1907 foi publicado por Bädeker o primeiro estudo sobre um filme fino transparente e 

condutor para a luz visível. Tais propriedades foram observadas em filmes de óxido de 

cádmio (CdO) obtidos por pulverização catódica seguida de oxidação térmica. 

Em 1940 novas tecnologias surgiram, surgindo o interesse por materiais condutores e 

transparentes. Desde então, o valor comercial destes filmes tem tomado relevância (Ingram 

et al., 2004). 

Em 1958, foi publicada por Holland a primeira aplicação de materiais condutores e 

transparentes, como elementos aquecedores de vidro, permitindo desembaçá-los. Após essa 

publicação, inúmeras outras aplicações foram desenvolvidas como dispositivos eletrônicos 

usados nos mostradores de cristais líquidos, eletrodos transparentes para estudos 

eletroquímicos, janelas inteligentes, refletores de infravermelho (coletor solar plano), 

camadas anti-refletoras para células solares e camadas passivadoras de superfícies de 

dispositivos semicondutores.  

Um TCO é um semicondutor que possui alta concentração de elétrons livres na sua banda 

de condução. A alta concentração de elétrons livres causa absorção de radiação 

eletromagnética na região do visível e infravermelho do espectro eletromagnético. Na 

formação do TCO há um compromisso entre a transmitância e a condutividade elétrica e 

um balanço nessas propriedades é necessário. A redução na resistividade elétrica envolve 

um aumento na concentração de portadores ou na mobilidade (Coutts et al., 1999). 

Portanto, as propriedades dos filmes são obtidas de acordo com os sistemas e suas variáveis 

na fabricação dos filmes. 

Como já citado anteriormente, materiais usados como TCO devem apresentar baixa 

resistência superficial, da ordem de 10Ω.�-1 e elevada transmitância óptica na região do 

visível, acima de 80% (Romeo et al., 2000; Zhao et al., 2002). Contudo, para células de Si, 

como exemplo, os requisitos mínimos para as propriedades ópticas e elétricas dos TCO 

dependem tanto da estrutura e do material usado como também da camada absorvedora na 

célula solar. Quando silício amorfo é usado como camada absorvedora, uma alta 

transmitância na região do visível (comprimentos de onda de 400-750 nm) é suficiente, mas 

para células solares que apresentam camada absorvedora de µc-Si:H, o TCO deve ser 
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transparente ao infravermelho próximo (comprimentos de onda de 400 - 1100 nm). Isto 

impõe certas restrições quanto à densidade de portadores do material usado como TCO, 

uma vez que o aumento da densidade de portadores livres leva a uma redução da 

transmissão na região do infravermelho próximo.  

A superfície do TCO também influencia as propriedades elétricas das células de silício uma 

vez que a mesma determina as propriedades superficiais e químicas da interface TCO/Si. 

Há uma correlação entre a rugosidade e a espessura do filme utilizado como TCO. 

Geralmente, uma espessura mínima é necessária para desenvolver uma superfície 

suficientemente grande e com rugosidade adequadas que levem a um aumento da absorção 

de luz pelo TCO. Esta superfície rugosa pode ser obtida, por exemplo, atacando-se a 

superfície do filme com solução ácida, a fim de aumentar a rugosidade e tornar mais 

eficiente o espalhamento da luz incidente, para os casos em que o TCO é utilizado como 

refletor intermediário entre o topo e o fundo da célula. 

Filmes de óxidos metálicos podem ser caracterizados como semicondutores tipo p ou tipo 

n, dependendo do processo de preparação do óxido. Além disso, a condutividade pode ser 

bastante melhorada pela introdução de dopantes. Os exemplos clássicos de óxidos 

metálicos transparentes e condutores são os óxidos de índio dopado com estanho (In2O3:Sn) 

conhecido como ITO (Belle et al., 1999), o óxido de estanho (SnO2), o óxido de estanho 

dopado com flúor (SnO2:F) e o óxido de zinco (ZnO).  

Em particular, para aplicação em células solares de Si com configuração p-i-n, nas quais as 

camadas de Si são depositadas sobre um substrato transparente, como o vidro, por exemplo, 

coberto com o TCO, além das altas transmitância e condutividade elétrica, o TCO deve 

espalhar satisfatoriamente a luz incidente na camada absorvedora de Si e ainda ser inerte às 

condições de deposição da camada de Si. Nessas células, o TCO pode ainda ser depositado 

entre o silício e o contato metálico, atuando como refletor de fundo para melhorar as 

propriedades ópticas e também agir como barreira para a difusão. Além disso, em células 

com estrutura a-Si:H/µcSi:H, o TCO pode ser usado como um refletor intermediário entre o 

topo e o fundo da célula para aumentar a corrente no filme de silício amorfo presente no 

topo da célula (Muller et al., 2004).  
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Em suma, os TCO desempenham importante papel na estrutura de células solares e têm 

papel decisivo no aumento da eficiência destes dispositivos. Os mecanismos que governam 

as propriedades destes filmes bem como a correlação entre a estrutura e as propriedades 

elétricas e ópticas não são completamente compreendidos. Assim, vários estudos 

atualmente procuram otimizar as propriedades dos TCO para aplicações em células solares. 

3.4. FILMES FINOS DE ÓXIDO DE ZINCO (ZnO). 

De todos os materiais TCO estudados nos anos recentes, o ZnO tem sido um dos mais 

promissores devido às suas propriedades ópticas e elétricas, a sua estabilidade química (Al 

Asmar et al., 2006)  e mecânica, a abundância na natureza e apresenta um custo mais baixo 

comparado com os materiais atualmente mais utilizados como TCO como o ITO e o SnO2.  

Além disso, podem ser produzidos em grandes áreas para produção em larga escala sobre 

uma grande variedade de substratos (Al Asmar et al., 2005) por meio de diversas técnicas 

de deposição, tais como evaporação por feixe de elétrons (Wu et al., 2000), pulverização 

catódica (Ondo-Ndong et al., 2003), ablação a laser (Henley, 2004). 

No entanto, o ZnO não dopado não é estável a alta temperatura. A dopagem do ZnO reduz 

esta desvantagem e, além disso, a dopagem proporciona um aumento da condutividade 

elétrica. 

O composto ZnO pertence à classe dos compostos semicondutores da família II-VI (Li et 

al., 2004), ainda existindo discordâncias com relação ao seu band gap, podendo os valores 

obtidos a partir de estudos ópticos variar de 3,1 a 3,4 eV (Lee et al., 2004; Gao et al., 2003; 

Sun et al., 2006). Gupta et al. (1990) associam suas propriedades semicondutoras a 

imperfeições na rede: átomos de zinco e oxigênio em posição intersticial; deformação da 

rede devido a tensões superficiais; substituição de um átomo de zinco ou de oxigênio por 

um átomo menor, substituição de um átomo de zinco ou de oxigênio por um átomo maior, e 

a presença de lacunas de oxigênio. 

É um sólido que cristaliza com uma estrutura hexagonal do tipo Wurtzita (Özgür et al., 

2005) e seu ponto de fusão é de aproximadamente 1975oC (Pearton et al., 2005). Como 

pode ser observado na Figura 3.6, cada átomo de zinco é rodeado por quatro átomos de 
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oxigênio. A estrutura da Wurtzita tem um papel fundamental na formação de defeitos e no 

mecanismo de difusão resultando em desvios na composição estequiométrica, caracterizado 

pela deficiência de oxigênio como conseqüência desta subestequiometria. O defeito mais 

comum no ZnO é o metal nos sítios intersticiais, o que resulta em um semicondutor do tipo 

n. Além disso, esse tipo de defeito tem a mais rápida taxa de difusão entre os defeitos 

naturais e tem um importante papel nas propriedades elétricas dos materiais a base de ZnO 

(Gupta et al., 1990).  

 

Figura 3.6 Representação esquemática de uma estrutura de ZnO tipo Wurtzita com seus 

respectivos parâmetros de rede (a=b≠c). As esferas em cinza representam 

átomos de oxigênio e em preto, átomos de Zinco (Wang et al., 2006). 

O ZnO é um material que pode apresentar baixa resistência elétrica superficial e elevada 

transmitância óptica com a grande vantagem de ser estável ao plasma de hidrogênio durante 

a fabricação de célula solar de silício amorfo por deposição química de vapor. Além disso, 

a presença de dopantes na rede do ZnO não altera sua transmitância e diminui a 

resistividade. A dopagem do ZnO pode ser feita com elementos do grupo IIIA (Al, B, Ga e 

In) e do grupo VIIA(F) (Jeong et al., 2006). Entretanto, os íons Ga3+ e Al3+ são 

considerados os melhores dopantes por possuírem raio atômico próximo ao do Zn2+ 

(Pearton et al., 2005). Dessa forma, o uso de ZnO torna-se potencialmente mais vantajoso 

para aplicações como TCO em células solares de Si. 

          a = 
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As relações entre as propriedades estruturais, elétricas e ópticas estão diretamente 

relacionadas com o processo de deposição na produção dos filmes. Segundo Jayaraj et al. 

(2002), a pressão de trabalho do processo de sputtering rf para o preparo de filmes de ZnO 

está diretamente relacionada com a presença de picos cristalinos obtidos por difração de 

raios X dos materiais obtidos; a taxa de deposição está relacionada com a composição dos 

gases de oxigênio e argônio usado no processo e com a potência de trabalho.  

Subramanyam et al., 1999, estudaram a influência da temperatura de substrato nas 

propriedades estruturais, elétricas e ópticas de filmes de ZnO crescidos por pulverização 

catódica D.C. sobre vidro a partir de alvo metálico de Zn (99% de pureza). Eles verificaram 

que a taxa de deposição dos filmes diminuiu de 14 para 7,5nm.min-1 com aumento da 

temperatura do substrato de 548 para 623K, respectivamente. Quando a temperatura do 

substrato é alterada, o estado do plasma entre o alvo e o substrato também é alterado, 

resultando numa variação do potencial do catodo quando a corrente permanece constante. 

Eles observaram que, quando a temperatura do substrato é alta, a temperatura da superfície 

do alvo aumenta devido à condução de calor proveniente do substrato. Sendo assim, a 

temperatura do plasma também é alterada, influenciando nos parâmetros do plasma como 

densidade do íon e densidade de elétrons. Foi observado a partir de análise de difração de 

raios X que os filmes de ZnO são policristalinos com estrutura hexagonal wurtzita. A 

baixas temperaturas (548K), uma mistura de fases de Zn e ZnO, foi observada, em 

conseqüência da insuficiência de energia térmica. Quando a temperatura do substrato é 

aumentada para 623K, o pico que corresponde a fase de Zn, ou seja, ao zinco não oxidado 

desaparece, devido a um aumento da cristalinidade. Eles perceberam a presença do 

crescimento preferencial do plano (002). A presença deste pico indica que o filme tem o 

crescimento numa direção perpendicular ao eixo c sobre a superfície do substrato. Os 

autores correlacionaram o tamanho de grão com a temperatura do substrato e revelaram que 

com o aumento da cristalinidade dos filmes como conseqüência do aumento da 

temperatura, houve um aumento do tamanho de grão, mas em contrapartida, quando a 

temperatura aumenta para 723K, há uma diminuição do tamanho de grão e uma diminuição 

da intensidade do pico (002) referente ao ZnO.  
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Subramanyam et al., 1999 também relacionaram a dependência da resistividade elétrica, 

mobilidade Hall e concentração de portadores de carga dos filmes de ZnO com a 

temperatura do substrato. Observaram que ao aumentar a temperatura de 548 para 663K, 

houve um aumento da mobilidade dos concentradores de carga de 9,2 para 16,8cm2.V-1.s-1. 

Eles atribuem esta resposta ao aumento do tamanho de grão. Os autores relataram que 

quanto menor o tamanho de grão, uma maior área de contornos de grão pode ser formada, e 

então, maior o espalhamento dos portadores de carga nos contornos. Isto resulta na 

diminuição da mobilidade dos portadores. Um valor mínimo de resistividade foi alcançado 

quando a temperatura do substrato aumentou de 548 a 663K. Os autores relatam que este 

comportamento é bem conhecido em filmes de ZnO não dopado e não estequiométricos, e 

explicam que esta resposta é devido a zinco intersticial e vacâncias de oxigênio na rede, 

ambos atuando como doadores. Na temperatura de 663K, eles obtiveram filmes com baixa 

resistividade (6,9x10-2Ω.cm), alta concentração de portadores (5,4x1018cm-3) e alta 

transmitância (83%) com valor de banda proibida de 3,28eV. 

Uthanna et al. (2002) relacionaram a variação do potencial do catodo e a taxa de deposição 

com a pressão parcial de oxigênio dos filmes de ZnO produzidos por pulverização catódica 

por corrente contínua (sputtering D.C) a partir do alvo de zinco (99,995% de pureza) sobre 

substrato de vidro e correlacionaram a influência da pressão parcial de oxigênio e 

temperatura do substrato sobre a composição química, estrutura cristalina, elétrica e 

propriedades ópticas dos filmes produzidos.  Eles observaram a formação de filmes mais 

próximos a relação estequiométrica com o aumento da pressão parcial de oxigênio. Os 

filmes formados a temperatura de 573K apresentaram resistividade elétrica de 8,2Ωcm 

numa pressão parcial de oxigênio de 1x10-3mbar. O valor da banda proibida aumentou de 

3,23 para 3,39eV com o aumento da temperatura do substrato de 548 para 723K. Com a 

temperatura do substrato mais elevada, obtiveram-se filmes policristalinos e com grãos 

maiores. Os autores observaram que temperaturas mais elevadas do substrato conduzem a 

um aumento da transmitância e diminuição do coeficiente de absorção e revelaram que este 

efeito é devido a vacâncias de oxigênio. 

Abdullin et al. (2004) estudaram filmes de ZnO sobre vidro produzidos a partir de um alvo 

de Zn metálico de 50mm de diâmetro por pulverização catódica com corrente contínua 
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(sputtering magnetron D.C.) e relacionaram as propriedades elétricas com as condições de 

preparação tais como potência, taxa de deposição, pressão total e pressão parcial de 

oxigênio. A taxa de deposição máxima foi obtida com baixa pressão de oxigênio. Eles 

relataram que a pressão parcial do oxigênio na qual a taxa começa a diminuir corresponde a 

uma concentração de oxigênio de 3% e tal comportamento foi explicado devido a uma 

possível oxidação e a um envenenamento do alvo de Zn quando há um aumento da pressão 

parcial de oxigênio. Houve um aumento na taxa de deposição quando a potência foi 

aumentada de 23W para 26W e uma diminuição na taxa de deposição foi observada quando 

a potência diminuiu de 30 para 17W. Os autores afirmaram que os melhores filmes obtidos 

foram com temperaturas de crescimento de 200 a 400oC e com máxima taxa de deposição. 

Observaram que a resistividade elétrica mais baixa foi obtida com concentração de 

oxigênio de 1 a 2%. Com a diminuição da pressão total houve um aumento da concentração 

de oxigênio obtendo, assim, baixa resistividade.  

Amrani et al. (2004) investigaram os filmes de ZnO depositados sobre vidro pelo método 

de pulverização catódica com radio freqüência. A partir de alvos de ZnO (99,5% de 

pureza), relacionaram a taxa de deposição em função da composição de gases de argônio e 

oxigênio no interior da câmara utilizando potências diferentes. Eles observaram que a taxa 

de deposição diminui com a diminuição da concentração de argônio na atmosfera da 

câmara. Eles demonstraram que a utilização de pressões mais baixas de trabalho conduz à 

formação da orientação cristalina (002), verificado por análise de difração de raios X e que 

a pressão do oxigênio está relacionada com as medidas elétricas. 

Li et al. (2004) também estudaram filmes finos de ZnO produzidos a partir da técnica de 

pulverização catódica com corrente contínua (D.C.) a partir de alvo de zinco de 99% de 

pureza sobre substrato de vidro. Eles avaliaram a influência dos parâmetros de processo tais 

como pressão parcial de oxigênio e distância do alvo ao substrato sobre as propriedades 

estruturais dos filmes formados. Eles observaram que, a pressões mais baixas de 0,8mTorr, 

os filmes não apresentam superfície uniforme e que, com um aumento da pressão parcial do 

oxigênio para 1,0mTorr, há um aumento do tamanho dos grãos. Eles verificaram que baixas 

taxas de deposição são observadas com o aumento da pressão parcial de oxigênio e que a 
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diminuição da distância alvo-substrato promove o aumento da corrente de íons. Este 

aumento da corrente do íon favorece a reação completa entre Zn e O. 

Suchea et al. (2005) estudaram as propriedades estruturais dos filmes de ZnO depositados 

sobre vidro pelo método de pulverização catódica D.C. utilizando alvo metálico e cerâmico 

(não dopado). As análises de difração de raios X (DRX), microscopia de força atômica 

(AFM), microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram 

uma forte influência do alvo utilizado sobre a topografia dos filmes. Através da análise de 

DRX, os filmes obtidos pelos dois alvos indicaram uma orientação preferencial de planos 

com textura (002). Pela análise de AFM, utilizando alvo metálico, revelou-se que o 

tamanho de grão aumenta com o aumento da pressão parcial de argônio. Para correntes 

mais altas, houve um aumento do tamanho de grão de aproximadamente 24nm a 31nm e a 

rugosidade variou de aproximadamente 1,74nm a 5,24nm. Os filmes que foram obtidos 

com uma atmosfera de 100% de oxigênio apresentaram maiores grãos e superfícies mais 

rugosas. Utilizando-se alvo cerâmico (ZnO) os filmes apresentaram grãos de diferentes 

dimensões formando aglomerados. O tamanho de grãos variou entre 10 a 80nm. Eles 

revelaram que os parâmetros de deposição estão diretamente relacionados com as 

propriedades estruturais dos filmes, as quais refletem nas propriedades físicas dos filmes de 

ZnO. 

Al Asmar et al. (2005) avaliaram a estrutura dos filmes de ZnO obtidos pela técnica de 

evaporação por feixe de elétrons a partir de alvo de ZnO (99% de pureza). Eles revelaram 

através da análise de difração de raios X que com a temperatura de crescimento dos filmes 

em 300oC, obteve-se um pico com orientação cristalina (002) com maior intensidade e um 

maior tamanho de grão. No entanto, com temperaturas mais elevadas, a intensidade do pico 

diminuiu, indicando que os filmes produzidos com temperatura de 300oC apresentaram 

maior cristalinidade. 

A relação da condutividade, espessura e microestrutura dos filmes de ZnO produzidos pela 

técnica de pulverização catódica a partir de alvo de ZnO foi estudada por Asadov et al. 

(2005). Eles observaram que os filmes produzidos por pulverização catódica por corrente 

contínua apresentaram grãos maiores do que os filmes produzidos por pulverização 
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catódica com rádio freqüência. Verificaram que a resistividade elétrica aumenta 

exponencialmente com a espessura dos filmes. 

Al Asmar et al. (2006) estudaram o efeito da temperatura de deposição no crescimento dos 

filmes de ZnO sobre vidro a partir de alvo de ZnO com pureza de 99% através da técnica de 

evaporação por feixe de elétrons. Eles variaram a temperatura de crescimento dos filmes de 

100 a 400oC e observaram que a máxima transmitância de radiação com comprimentos de 

onda de 400 a 1000nm foi obtida com temperatura de crescimento dos filmes em 300oC. O 

valor do band gap encontrado foi de 3,33eV para temperaturas de 200, 300 e 400oC. Eles 

relataram que ao utilizar-se uma temperatura de 100oC não se pode verificar o valor do 

band gap dos filmes de ZnO, pois com esta temperatura não houve cristalização dos 

mesmos.  

Kishimoto et al. (2006) investigaram propriedades elétricas e estruturais dos filmes finos de 

ZnO depositados sobre vidro, por deposição por feixe de elétrons assistido com plasma 

utilizando alvo de ZnO (99% pureza, não podado) a temperatura de 200oC. Os parâmetros 

do processo tais como fluxo de oxigênio, pressão na câmara e tempo de deposição foram 

alterados para se determinar a variação da espessura com as propriedades elétricas. Foi 

observada que a resistividade diminui com o aumento da espessura. Eles observaram pelas 

medidas de efeito Hall que a mobilidade aumentou de 5 para 35cm2.V-1.s-1 com o aumento 

da espessura, enquanto que a concentração dos portadores permaneceu constante. Foi 

evidenciado que a redução da mobilidade é devido à desordem estrutural ou devido ao 

tamanho muito reduzido dos cristais com espessura abaixo de 130nm. Eles observaram 

pelas medidas de difração de raios X que o tamanho de grão aumentou com o aumento da 

espessura.  

Sendo assim, como pode ser observado em vários estudos, para produção dos filmes de 

ZnO com propriedades adequadas, os parâmetros de deposição como pressão de trabalho, 

temperatura do substrato, distância alvo-substrato, potência de trabalho, tempo de 

deposição, pressão parcial do gás reativo utilizado e taxa de deposição devem ser 

relacionados com as propriedades elétricas, ópticas e estruturais dos filmes. A relação 

destas propriedades será fundamental para o conhecimento e entendimento do processo. 
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4. METODOLOGIA 

Para obtenção de filmes finos de ZnO condutores e transparentes, uma série de etapas foi 

realizada: 

1) Limpeza dos substratos de vidro; 

2) Deposição dos filmes a partir de alvo de ZnO pela técnica de evaporação por feixe 

de elétrons assistido por plasma de argônio e, a partir de alvo metálico de Zn, por 

pulverização catódica com corrente contínua; 

3) Caracterização dos filmes por diversas técnicas de caracterização. 

4.1. PREPARAÇÃO DOS SUBSTRATOS 

A etapa principal anterior ao processo de deposição é a limpeza dos substratos, primordial 

na obtenção de filmes de alta pureza e boa adesão. 

O substrato, em geral de vidro, deve apresentar superfície bem limpa, livre de qualquer tipo 

de contaminação, pois a sujeira na superfície do substrato pode dificultar a nucleação 

uniforme do ZnO durante o crescimento do filme. O substrato mais utilizado e mais barato 

é o vidro de soda cal. Este vidro tem uma superfície extremamente plana. 

Para a limpeza de vidro de soda cal, utilizou-se inicialmente éter de petróleo para o 

desengraxamento da superfície do substrato. Em seguida, água destilada e detergente neutro 

foram utilizados seguidos de aquecimento até a temperatura de ebulição. Álcool 

isopropílico foi utilizado com agitação ultra sônica visando eliminar quaisquer partículas no 

substrato. No último estágio da limpeza utilizou-se água deionizada seguida de 

aquecimento e agitação ultra-sônica. A secagem do substrato de vidro foi feita com fluxo 

de argônio de alta pureza. Os substratos foram armazenados em dessecadores até o 

processo de deposição. 

4.2. EXPERIMENTOS 

Este trabalho foi dividido em três séries de experimentos. A primeira série foi realizada 

pela evaporação por feixe de elétrons assistido por plasma de argônio. A segunda e terceira 
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séries foram realizadas por pulverização catódica reativa com corrente D.C. Ambos os 

sistemas de deposição têm recursos para movimentação constante de substratos. 

Combinando esses recursos de processos distintos e movimentação de substratos durante a 

deposição, criam-se condições para variações significativas da composição da atmosfera do 

processo junto a substratos, propiciando, por conseqüência, variação de estruturas e 

propriedades nos filmes.  

4.2.1. Primeira Série de Experimentos 

4.2.1.1. Evaporação por Feixe de Elétrons. 

Inicialmente foram produzidos filmes de ZnO sobre substrato de vidro soda cal pela técnica 

de Deposição Física de Vapor (PVD), por evaporação por feixe de elétrons com assistência 

de plasma de argônio, utilizando-se o equipamento BALZERS BAI 640 R (Figura 4.2). Foi 

utilizado alvo de óxido de zinco, não dopado, pureza 99%, compactado e sinterizado no 

CETEC. O fluxo de argônio utilizado foi de 80cm3/min, corrente de emissão de 0,01A, 

tempo de 2 minutos e distância do alvo substrato de 49 cm. A pressão base utilizada foi de 

2.10-5mbar e pressão total foi de 3,6.10-3mbar.  

 

Figura 4.1 Figura esquemática do funcionamento de um sistema e-beam com auxilio de 

plasma de argônio (BAI 340R). 
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4.2.1.2. Pós-processamento do Filme Fino 

De acordo com Asmar et al. (2004) e Wang et al. (2005), o tratamento térmico após a 

deposição dos filmes promove uma melhora nas suas propriedades estruturais, ópticas e 

elétricas. Segundo os autores, o tratamento térmico promove uma mudança na 

estequiometria dos filmes de ZnO.  

Bachari et al. (1999) relatam que o tratamento promove um rearranjo estrutural. Isto 

proporciona a diminuição da rugosidade. Os autores explicam que este comportamento é 

devido ao suprimento de energia o qual promove o rearranjo estrutural na superfície. Já 

Fang et al. (2005) relatam que o tratamento pode provocar o processo de coalescência 

promovendo o crescimento dos grãos. 

Sendo assim, para avaliar as mudanças nas propriedades dos mesmos, um pós-

processamento foi realizado nos filmes, ou seja, um tratamento termo-químico em 

atmosfera oxidante. A finalidade do tratamento térmico foi ceder energia ao material para 

compensar o baixo tempo de deposição. Com isto, houve uma reorganização estrutural dos 

cristais em uma configuração mais estável ou de menor grau de desarrumação estrutural. 

Portanto, após a deposição, os primeiros filmes de ZnO, produzidos por feixe de elétrons 

assistidos por plasma de argônio, foram submetidos a um tratamento térmico com gás 

oxigênio em temperatura de 500oC durante 2 horas a pressão atmosférica. O tratamento foi 

realizado no CETEC em um forno Leind berg Blue (Figura 4.2), cedido pelo Departamento 

de Química da UFMG, que permite trabalhar com temperaturas e atmosferas controladas.  
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Figura 4.2 Forno utilizado para o tratamento térmico 

4.2.2. Segunda Série de Experimentos 

4.2.2.1. Pulverização Catódica com Corrente Contínua (Sputtering D.C.) 

Na segunda etapa deste trabalho foram produzidos os primeiros filmes de ZnO sobre vidro 

soda cal por pulverização catódica com corrente contínua utilizando um magnetron 

(Sputtering Magnetron  D.C.) a partir de alvo metálico de zinco (99% de pureza) usando-se 

o equipamento BALZERS BAS 450 MS, como pode ser observado na Figura 4.3. O 

Magnetron foi utilizado para aumentar a eficiência de ionização confinando os elétrons 

perto da superfície do alvo por meio de um campo magnético. O processo de sputtering 

utilizado foi um processo reativo, pois a deposição foi realizada com a introdução de um 

outro gás (oxigênio), além do gás de sputtering (argônio) no interior da câmara. 

Apesar da técnica de evaporação por feixe de elétrons ser eficiente, a técnica de sputtering, 

mostrou-se simples e flexível. Com esta técnica, conforme citado em trabalhos anteriores, 

já há resultados de filmes com baixa resistividade e alta transmitância (Subramanyam et al., 

1990; Abdullin et al., 2004). 
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Figura 4.3 Representação básica da BAS. 

Inicialmente avaliou-se uma proporção de (1:1) e (7:3) dos gases no gás de trabalho 

(O2:Ar), respectivamente, ou seja, pressões parciais de oxigênio de 2.10-3mbar e 2,8.10-3   

mbar (Subramanyam et al. 1999). A pressão total na câmara utilizada foi fixada em       

4.10-3mbar. A potência utilizada foi de 1000 e 1500W, uma vez que potências mais altas 

promovem uma maior taxa de deposição. A densidade de potência foi calculada, 

considerando a dimensão do alvo e, em seguida, os dados foram comparados com a 

literatura (Subramanyam et al., 1999; Uthanna et al., 2002; Chen et al. 2004). Utilizou-se 

um tempo de deposição de 10 e 20 minutos, com objetivo de avaliar as taxas de deposição 

no sistema abordado. Foram produzidos filmes sem aquecimento e com aquecimento de 

100 e 200oC, uma vez que a temperatura atua na melhora da cristalinidade do filme. 
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Foi feito um estudo dos parâmetros de deposição como pressão parcial de oxigênio, 

potência, tempo de deposição e temperatura sobre as propriedades estruturais, elétricas e 

ópticas dos filmes de ZnO. 

Quanto mais próximo a relação O:Zn dos filmes for da relação estequiométrica maior será a 

sua transmitância, mas isto compromete a condutividade dos filmes, devido a diminuição 

de imperfeições na rede do cristal como zinco intersticial e vacâncias de oxigênio. Estas 

imperfeições são responsáveis pelo transporte elétrico no material. Sendo assim, procurou-

se melhores concentrações de oxigênio no gás de trabalho.  

4.2.3. Terceira Série de Experimentos 

A partir de um estudo preliminar dos parâmetros de deposição realizado na segunda série 

deste trabalho, novas deposições de filmes de ZnO foram efetuadas para obtenção de filmes 

com alta transmitância e alta condutividade elétrica. Efeitos dos parâmetros de deposição 

foram melhor compreendidos nesta terceira série. Foram produzidos filmes mais finos, 

reduzindo-se o tempo de deposição e a faixa de pressão parcial utilizada foi de 0,083.10-3 a 

0,48.10-3mbar. A redução da faixa de pressão parcial de oxigênio foi utilizada para avaliar 

seu efeito nas propriedades estruturais, elétricas e ópticas dos filmes de ZnO. 

Optou-se em utilizar um tempo mais curto de deposição com potência de 1000W para não 

comprometer a temperatura, pois com o tempo maior de deposição poderia haver variações 

na temperatura, podendo comprometer os ensaios finais. 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES FINOS 

Um grande número de técnicas tem sido empregado na caracterização de filmes finos. Entre 

as mais freqüentes podemos citar a difração de raios X, Microscopia de Força Atômica, 

medidas de efeito Hall e a espectroscopia de transmissão no ultravioleta-visível. 

4.3.1. Propriedades Estruturais dos Filmes 

As propriedades estruturais foram analisadas através de técnicas como a difração de raios-X 

com ângulo rasante para verificar a cristalinidade e crescimento preferencial do filme. A 
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Microscopia de Força Atômica (AFM) foi utilizada para verificar a rugosidade e a 

topografia da superfície do filme. Através da Perfilometria Tridimensional e Bidimensional 

foi possível observar a espessura do filme.  

4.3.1.1. Difração de Raios X 

Para análise estrutural de filmes finos normalmente utiliza-se o método de difração de raios 

X com ângulo de incidência rasante. O método de incidência rasante foi utilizado para 

minimizar a influência da interface substrato-filme, pois o feixe de raios-X atravessa o 

filme longitudinalmente e não transversalmente. 

A técnica se baseia no espalhamento de raios-X pela interação com átomos do material que 

se encontram em diferentes planos cristalinos. Neste método, o ângulo de incidência é 

desacoplado do ângulo percorrido pelo detector e permanece fixo em valores pequenos. 

Assim se garante uma baixa profundidade de penetração e um grande volume irradiado. A 

formação dos picos de difração num espectro característico segue a lei de Bragg, que 

expressa, de forma matemática, a condição que deve existir entre o ângulo de incidência θ e 

a distância d entre planos atômicos adjacentes para se ter interferência construtiva das 

ondas espalhadas: 

                                                          nλ = 2dsenθ                                                           (4.1) 

Onde λ é o comprimento de onda dos raios-X incidentes e n é um numero inteiro ou semi-

inteiro. 

Na equação 4.1, para que a difração construtiva entre ondas espalhadas por planos 

cristalinos adjacentes possa ocorrer, a diferença no caminho óptico entre ambas as ondas 

deve ser exatamente igual a λ. Isso acontece quando o ângulo de incidência do feixe de 

raios X é exatamente θ e, nessa condição, os feixes refletidos por todos os planos paralelos 

que compõem o cristal estão exatamente em fase. Na medida em que o cristal é levemente 

girado em relação ao feixe incidente, o ângulo sai da condição de Bragg e a diferença de 

caminho óptico entre planos adjacentes não é mais λ. 



 

48 

As análises foram realizadas no Laboratório de Análises Químicas do CETEC em um 

difratômetro, marca Shimadzu, modelo XRD 6000, com radiação K� do anodo rotativo de 

cobre cujo λ é 1,5405 Å. 

De posse da orientação de cada pico, de acordo com a lei de Bragg, foram determinados as 

distâncias interplanares d e os parâmetros de rede para cada pico, aproximados, utilizando-

se a equação 4.2, utilizada para uma estrutura hexagonal wurtzita (Shackelford, 1992): 

                                  
)/()(

3
4 22222
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calkhkh

ad hkl

+++
=                             (4.2) 

Onde a e c são os parâmetros de rede e h, k e l são os índices de Miller dos planos 

cristalinos. 

O volume da célula unitária para estrutura hexagonal foi obtido pela equação 4.3 (Cullity, 

1997): 

                                                      cacaV ..866,0
2

..3 2
2

==                                             (4.3) 

Onde V é o volume da célula unitária e a e c são os parâmetros de rede. 

Para estimar o tamanho de grão, utilizou-se a equação 4.4, conhecida como fórmula de 

Scherrer (Cullity, 1977): 

                                                      
θ

λ
cos

9.0´
FWHM

d =                                                       (4.4) 

em que: 

FWHM é a largura da meia altura do pico de máxima intensidade, onde o valor real 

considerado é a diferença entre a FWHM2 (filme)- FWHM2 (padrão) ; 

d´ é o tamanho de grão; 
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λ é o comprimento de onda da radiação incidente e 

θ é o ângulo de difração de Bragg. 

A fórmula de Scherrer é válida para estimar tamanhos de grãos menores que 1000Å e os 

valores da largura da meia altura do pico de máxima intensidade decrescem com o aumento 

do tamanho de grão, sendo nulo quando o tamanho de grão é maior que 1000Å (Cullity, 

1977).  

Para verificar se o crescimento ocorre em alguma direção preferencial obteve-se o 

coeficiente de textura através da metodologia proposta por Barrete et al. (1980). O 

coeficiente de textura foi obtido através da intensidade integrada dos picos de difração. Esta 

propriedade é fornecida pela equação onde o parâmetro Ci é o coeficiente de textura, ou o 

grau de orientação na direção i em comparação a uma amostra randômica, obtido pela 

equação 4.5: 
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                                           (4.5) 

Onde:  

N é o número de reflexões consideradas na análise; 

Ii é a intensidade de um pico genérico no difratograma e; 

I0i é a intensidade de um pico genérico dado nos padrões do pó nos cartões do JCPDS. 

Um valor de Ci igual a 1 (um) indica uma orientação randômica. Quando Ci é maior que 1 

(um) significa que a direção i é a direção preferencial de crescimento. 

Para analisar a orientação preferencial de cada amostra como um todo, o desvio padrão σ 

de todos os valores de Ci em relação a uma amostra randômica foi calculado pela equação 

4.6: 
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Um valor de σ  igual a zero indica uma amostra completamente randômica. Valores 

superiores indicam amostras com texturas bem definidas. 

4.3.1.2. Microscopia de Força Atômica (AFM) 

Um Microscópio de Força Atômica (Atomic Force Microscope- AFM) é composto 

basicamente por uma ponta que varre a superfície da amostra em estudo. Mede-se a força 

de interação entre os átomos da ponta e os da superfície e utilizando recursos 

computacionais, os resultados são transformados em imagens da superfície da amostra. 

Para um funcionamento uniforme devem-se levar em conta fatores como umidade, 

temperatura e vibrações externas que podem causar distorções na imagem. A força que a 

amostra exerce sobre a ponta é determinada através da deflexão de uma haste (cantilever), 

dada pela lei de Hooke: 

                                                         FN = K.∆z                                                                  (4.7) 

Sendo FN a força normal entre a ponta e a superfície, K a  constante de mola da laste e ∆z o 

seu deslocamento na direção z. 

Atualmente, a Microscopia de Força Atômica (AFM) é aplicada nas diversas áreas do 

conhecimento, tanto na ciência básica ou de fins acadêmicos. E, quando voltada à análise 

de microestruturas na física da matéria condensada, gera possibilidades de estudos 

comparativos entre várias amostras depositadas em condições físicas distintas.  

A varredura é feita por intermédio de um sistema piezelétrico, com deslocamento, nas 

posições x, y e z com precisão de décimos de Angstrons, o que se dá através da variação da 

tensão aplicada no mesmo. 
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4.3.1.3. Perfilometria  

O perfilômetro é um aparelho que mede a espessura de um degrau definido na amostra 

depositada. Esse degrau foi obtido através de uma solução de nitrato de boro B(NO3)3 

colocada em uma determinada área do substrato de vidro a fim de proteger uma pequena 

região da deposição de ZnO para formar o degrau. 

O perfilômetro utilizado nesse trabalho para medir a espessura é um Form Talysurf Series, 

do fabricante Taylor Hobson Limited, disponível no Laboratório de Engenharia e 

Modificações de Superfícies – LEMS, do CETEC. A técnica perfilométrica consiste em 

apalpar uma superfície através de um estilete (apalpador) que desloca um sistema de LVDT 

(Linear Variable Differential Transformer - transformador diferencial linear variável). Esse 

deslocamento, transmitido mecanicamente para o sistema LVDT, gera impulsos elétricos 

que são digitalizados e transmitidos a um computador onde é feita a montagem da imagem 

e a sua posterior análise. 

4.3.2. Propriedades ópticas dos filmes 

A caracterização óptica foi realizada através de medidas de transmitância através de 

espectrofotômetros. A espectroscopia se tornou uma ferramenta experimental muito 

importante para as caracterizações ópticas e determinação das estruturas das bandas de um 

cristal. Nestas experiências, medidas de transmitância e refletância da radiação 

eletromagnética servem para dar a fração da radiação absorvida, a qual é analisada como 

função do comprimento de onda da radiação. 

4.3.2.1. Espectroscopia Ultravioleta Visível 

A espectroscopia no ultravioleta visível (UV/VIS) envolve a espectroscopia de fótons 

(espectrofotometria). Ela utiliza luz na faixa do visível, do ultravioleta (UV) próximo e do 

infravermelho próximo. Nessas faixas de energia as moléculas sofrem transições 

eletrônicas moleculares. 
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O instrumento usado na espectroscopia UV/VIS é chamado de espectrofotômetro. O 

modelo que foi utilizado é o Analytikjena Specord 210 e-FTIR (Bomen DA8), disponível no 

laboratório de análises químicas do CETEC. 

Para se obter informação sobre a absorção de uma amostra, ela é inserida no caminho 

óptico do aparelho. Então, luz UV e/ou visível em certo comprimento de onda (ou uma 

faixa de comprimentos de ondas) atravessa a amostra. O espectrofotômetro mede a 

quantidade de luz que foi absorvida pela amostra. A intensidade da luz antes de passar pela 

amostra é simbolizada por I0, e a intensidade da luz depois de passar pela amostra é 

simbolizada por I. A transmitância da amostra é definida pela razão (I / I0), a qual 

normalmente é expressa em porcentagem de transmitância (%T). A partir dessa 

informação, a absorbância de ambos é determinada para esse certo comprimento de onda ou 

como uma função de uma faixa de comprimentos de onda. Os espectrofotômetros mais 

sofisticados normalmente fazem isso automaticamente. Na figura 4.4 pode-se observar 

reflexões múltiplas de um feixe de radiação Uv-vis incidindo em um filme fino sobre um 

substrato transparente. 

A região do espectro eletromagnético que corresponde ao ultravioleta-visível varia entre 

200 e 800nm (6,2 – 1,55 eV). Esta faixa de energia é equivalente à diferença de energia ∆E 

entre os níveis eletrônicos de átomos e moléculas.  

As informações obtidas em espectros UV-vis podem ser empregadas para a determinação 

das constantes ópticas de filmes, como o índice de refração n, os coeficientes de absorção 

α, de extinção k e da energia de banda proibida Eg. 
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Figura 4.4 Reflexões múltiplas de um feixe de radiação Uv-vis incidindo em um filme fino 

sobre um substrato transparente. Raios transmitidos também são observados. 

4.3.2.2. Valor da Energia da Banda Proibida (Band Gap) 

As propriedades ópticas e elétricas das substâncias no estado sólido são tratadas baseando-

se no modelo de bandas. Segundo esta teoria, a presença de infinitas espécies (átomos ou 

íons) nos retículos cristalinos, característicos de um sólido, faz com que os orbitais destas 

espécies interajam entre si, formando conjuntos de níveis de energia que recebem o nome 

de "banda". A banda de maior energia ocupada por elétrons é conhecida como "banda de 

valência", e a banda vazia de menor energia é denominada "banda de condução". A 

diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é chamada de band 

gap (ou "banda proibida", ou "hiato"). A condutividade eletrônica de um sólido é função da 

possibilidade de ocorrer transferência de elétrons da banda de valência para a banda de 

condução, onde estes elétrons poderão movimentar-se livremente. Esta transferência requer 

energia suficiente para que os elétrons passem pelo band gap. Conforme a magnitude deste, 

pode-se definir quatro tipos de sólidos:  

a) os condutores ou metais, onde não há band gap (a banda de valência e a banda de 

condução estão sobrepostas) e a condutividade elétrica aumenta com a diminuição da 

temperatura;  
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b) os semicondutores, cuja banda de valência está totalmente ocupada e a banda de 

condução vazia, com um valor de band gap entre 0 e 3eV e onde a condutividade elétrica 

aumenta com o aumento da temperatura;  

c) os semi-metais, com banda de valência ocupada e banda de condução vazia e um valor 

de band gap próximo de zero (como a grafite, por exemplo) e.  

d) os isolantes, também com a banda de valência totalmente preenchida e banda de 

condução vazia, mas com um valor de band gap alto (maior que 5eV). Neste caso, o 

composto se decompõe termicamente antes que seja atingida a situação energética de 

superação do band gap. 

Nos semicondutores, pequenos valores de energia (térmica ou luminosa), possibilitam a 

transferência de elétrons para a banda de condução, fazendo com que estes materiais 

apresentem condutividade elétrica (Shiver et al., 1994). 

A forma mais direta de observar a absorção fundamental é através de medidas de 

transmissão óptica. Sendo assim, o valor do coeficiente de absorção (α) foi obtido a partir 

do respectivo espectro de transmissão utilizando-se a seguinte equação 4.8: 

                                                          α = -ln(T)/ e                                                             (4.8) 

Onde T é a transmitância do filme e e a espessura do filme. 

A energia da banda proibida dos filmes é obtida a partir dos valores fornecidos pela 

equação 4.8 e com o auxílio da equação 4.9: 

                                                   (hυα)2 = c(hυ - Eg)                                                         (4.9) 

Onde c é uma constante, α é o coeficiente de absorção, hν é a energia do fóton e Eg é o 

valor da energia da banda proibida.  Um gráfico de α2 em função da energia do fóton, E = 

hν, fornece o valor de Eg na interseção com o eixo α2 = 0. O valor teórico da energia da 

banda proibida para o ZnO é de 3,2eV  (Lee et al., 2004; Gao et al., 2004; Sun et al., 2006). 
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4.3.3. Propriedades Elétricas 

A caracterização elétrica dos filmes foi feita através de experiências de efeito Hall e 

medidas de resistividade, utilizando-se o método de quatro pontas. Os contatos ôhmicos, as 

medidas de resistividade elétrica e medidas de Efeito Hall (mobilidade, concentração e tipo 

de portadores) foram efetuados para caracterizar eletricamente os filmes produzidos. 

4.3.3.1. Método de Quatro Pontas 

Resistividade elétrica é uma grandeza que está relacionada a um impedimento sofrido pelos 

portadores de carga, e, é uma propriedade intrínseca da matéria, sendo independente das 

dimensões do corpo estudado.  

A condutividade elétrica de filmes, lâminas e de superfícies condutoras é um parâmetro 

físico essencial quando se deseja utilizar materiais em aplicações elétricas e eletrônicas. O 

método mais extensivamente utilizado para esse propósito é o sistema de quatro pontas, que 

consiste em medir os valores de corrente e voltagem, em eletrodos independentes, a partir 

dos quais se pode obter a resistividade em função da geometria da amostra. 

A técnica de medida de quatro pontas é largamente usada para a medida de resistividades e 

resistências de folha. Trata-se, em princípio, de um método não destrutivo, muito embora a 

pressão exercida pelos eletrodos sobre a superfície da amostra possa vir a danificar o 

material caso venha a ser excessivamente alta.  

O método da sonda quatro pontas é útil para medidas de rotina que requerem rapidez e 

precisão nos resultados. É também um método recomendado pela norma padrão ASTM 

(F43-99) para a medida de resistividade em materiais semicondutores. Neste método, as 

sondas que monitoram a corrente e a tensão são contatos pontuais, usualmente montados 

em um suporte especial com as pontas colineares da sonda dispostas em linha, a uma 

distância equivalente umas das outras.  

A medida é realizada, quando o sensor entra em contato com a superfície da amostra. 

Utilizam-se molas controladoras da pressão, para garantir a qualidade desse contato entre as 

quatro pontas e a amostra. 
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Para uma amostra de formato arbitrário, a resistividade elétrica é dada pela equação 4.10 ou 

pela equação 4.11, sendo F o fator de correção que depende do formato da amostra, de suas 

dimensões, de onde são colocadas as pontas para a medida e ainda, de como está arranjada, 

ou seja, tipo de substrato (Girotto, 2002). 

                     ρ = 2πS. (V/I)F                                                        (4.10) 

                                                       ρ = eρs                                                              (4.11) 

Sendo que: 

   ρ - resistividade elétrica (ohm.cm); 

   ρs - resistividade da superfície (ohm. -1); 

   S - distância entre as pontas (cm); 

   V - diferença de potencial (V); 

   I – corrente (A);  

   e– espessura do filme (cm); 

   F – Fator de correção. 

                                             

Figura 4.5 Arranjo para medidas de resistividade pelo método quatro pontas colineares . A 

letra "s" representa a distância entre as pontas, que deve ser conhecida.  

A
V

S S S

i
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4.3.3.2. Efeito Hall 

Medidas de efeito Hall foram realizadas para obter a mobilidade eletrônica e a densidade de 

portadores. Tais determinações não são possíveis a partir de uma simples medição de 

condutividade elétrica. O efeito Hall é um resultado do fenômeno segundo o qual um 

campo magnético aplicado perpendicularmente à direção do movimento de uma partícula 

carregada exerce sobre a partícula uma força perpendicular tanto ao campo magnético 

quanto à direção do movimento da partícula (Callister, 2000). 

Como pode ser observado na figura 4.6, em uma amostra com uma forma de 

paralelepípedo, à aplicação de um campo elétrico externo, os elétrons e/ou buracos se 

movem na direção do eixo x e dão origem a uma corrente Ix. Quando um campo magnético 

é imposto na direção positiva do eixo z, representado por Bz, a força resultante que atua 

sobre os portadores de cargas irá fazer com que eles sejam defletidos na direção do eixo y; 

os portadores de cargas positivas (buracos) para a face direita da amostra e os portadores 

com cargas negativas (elétrons) para a face esquerda, como está indicado na figura 4.6. 

Desta forma, a voltagem Hall (VH) será estabelecida na direção do eixo y. A voltagem Hall 

irá depender de Ix, de Bz e da espessura da amostra, e, de acordo com a equação 4.12 

                   
e

BIR
V zxH

H =                                                            (4.12) 

Onde RH  é chamado de constante de Hall do material considerado, que relaciona a carga 

(q) e concentração dos portadores (n):  

         RH = 1/qn                          (4.13) 

Quando a maioria dos portadores são elétrons: 

                                                     RH = -1/qn                       (4.14) 

E quando os portadores majoritários são buracos, tem-se que: 

      RH = 1/qp                                              (4.15) 
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Uma vez obtendo o valor da condutividade elétrica σ´, a mobilidade do elétron µ é obtida 

através da seguinte relação: 

   µ = ⏐RH⎪σ                                                                 (4.15) 

Sendo assim, o efeito Hall pose ser usado para determinar se um semicondutor é tipo-n ou p 

e ainda calcular a concentração e mobilidade de portadores. 

 

Figura 4.6 Determinação esquemática do efeito Hall. 
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5. RESULTADOS 

5.1. PRIMEIRA SÉRIE DE EXPERIMENTOS 

5.1.1. Deposição – Evaporação de ZnO por feixe de elétrons  

O filme de ZnO produzido por evaporação por feixe de elétrons assistido com plasma de 

argônio foi produzido com parâmetros de deposição constante. 

5.1.1.1. PROPRIEDADES ESTRUTURAIS 

Propriedades estruturais dos filmes foram investigadas por difratometria de raios X com 

ângulo rasante, Microscopia de Força Atômica e Perfilometria de alta resolução. 

A identificação dos picos dos difratogramas obtidos pela difração de raios X dos filmes foi 

feita por comparação com tabelas do JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction 

Standards) onde estão catalogadas as posições dos picos de difração para vários materiais.  

Medidas de difratometria de raios X de filmes de ZnO após tratamento termo-químico 

mostram que este levou a um aumento na cristalinidade dos filmes, Figura 5.1. Os picos de 

difração referentes aos planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) e (100) de cristais de 

ZnO são claramente identificados na Figura 5.1, com 2θ igual a 31.76o, 34.5 o,36.21 o, 

47.51o, 56.59 o, 62.83 o e 67.97 o, respectivamente. Diante dos picos considerados, conclui-

se que foi depositado ZnO sobre o substrato. O tratamento termoquímico propiciou um 

aumento da intensidade destes picos de difração referentes a planos (002) e (101) e 

eliminação do pico correspondente a planos (203) de Zn, Fig. 5.1. Conclui-se então que 

após o tratamento o teor de Zn não oxidado é inferior à sensibilidade da DRX. 
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Figura 5.1 Difratograma de raios X do filme de ZnO (amostra VII), como depositado 

(em vermelho) e tratado termicamente (em preto). 

Na Tabela V.1 apresenta-se o tamanho médio de grãos nos filmes antes e após tratamentos 

termo-químicos. Observa-se na Figura 5.1 que após o tratamento termo-químico houve um 

aumento da intensidade dos picos cristalinos, disto resultando também um aumento no 

tamanho de grão. Nota-se também uma diminuição da dimensão dos aglomerados de grãos. 

Além disso, percebe-se uma diminuição da largura da meia altura do pico de maior 

intensidade, indicativo de um aumento do tamanho de grão. Resultado semelhante foi 

observado no trabalho de Al Asmar et al. (2005) e Cui et al. (2007). Bachari et al. (1999) 

explicam que este comportamento é devido ao suprimento de energia o qual promove o 

rearranjo estrutural na superfície. Cui et al. (2007) observaram o mesmo efeito. Já Fang et 

al. (2005) relatam que o tratamento pode provocar o processo de coalescência promovendo 

o crescimento dos grãos. Ao ser adsorvido no substrato, o átomo pode difundir na 

superfície até encontrar outro átomo. Neste processo ocorre a formação de um núcleo 

estável. Este processo de nucleação é o passo mais importante para a definição de algumas 

características morfológicas finais do filme. Com a continuidade do processo, o número de 

núcleos aumenta exponencialmente e atinge valores da ordem de 10-12 cm-2
 (Claassen et al, 

1980). Ao atingir esta ordem, a densidade de núcleos permanece constante por mais um 
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curto intervalo de tempo e então se inicia a coalescência entre os núcleos que resulta na 

formação de estruturas maiores.   

O tamanho dos grãos de filmes depende das condições de deposição e do tratamento 

térmico posterior. Grãos maiores geralmente estão associados a temperaturas maiores de 

processamento. Também, geralmente, além da redução de contornos de grão o crescimento 

de grãos esta associado a diminuição de outros defeitos. Em filmes de óxidos é freqüente 

obter-se melhoria na estequiometria do filme após o tratamento termoquímico. 

 Imagens representativas da topografia e rugosidade das superfícies dos filmes podem ser 

observadas na Figura 5.2. O tratamento termoquímico resultou em uma diminuição da 

rugosidade de aproximadamente 27,1nm para 24,1nm. Provavelmente, com o aquecimento 

da superfície, os átomos apresentam uma maior mobilidade, havendo uma maior interação 

com outros átomos na superfície havendo a formação de mais núcleos. Há, porém um certo 

tamanho de núcleo, chamado de tamanho crítico, a partir do qual ele se torna estável, 

começa a crescer e coalesce com outros núcleos até formar o filme contínuo (Lewis et al., 

1978; Claassen  et al., 1980). 

Tabela V.1 Tamanho de grão para os filme de ZnO como depositado e tratado 

termicamente para o pico mais intenso do difratograma pelo método de 

Scherrer. 

Pico Tamanho de grão d´(nm) 

hkl Filme fino ZnO como 

depositado  

Filme fino de ZnO 

 tratado termicamente  

(002) 7 13 
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Figura 5.2 Imagens de Microscopia de Força Atômica em 3D: a) filme de ZnO como 

depositado; b) tratado termicamente. 

Na Tabela V.2 são apresentados os valores do coeficiente de textura e o desvio padrão em 

relação ao plano (002) de cristais de ZnO, indicando a existência de orientação 

cristalográfica preferencial. De acordo com Chopra et al. (1983), esta orientação 

preferencial se deve a uma baixa energia de superfície. Como toda configuração de 

equilíbrio estável tende a um mínimo de energia, o ZnO tende a crescer sobre o substrato 

com textura (002), pois de acordo com os autores, o plano (002) é o plano mais favorável, 

onde os átomos procuram as posições de menor energia.   Segundo Fang et al. (2005), esta 

textura cristalográfica ocorre devido à alta temperatura utilizada no tratamento térmico, 

ocasionando assim a diminuição de defeitos no filme e conseqüentemente melhorando a 

cristalinidade dos mesmos.  

Tabela V.2 Coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes de ZnO VII como depositado 

e tratado termicamente. 

Filme Ci σ 

C(0 0 2) = 8,34 Como 

depositado C(1 0 1) = 1,80 

            1,068 

C(0 0 2) = 3,5 Tratado 

C(1 0 3) = 1,034 

1,06 

a)                 b) 
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Através da Análise Perfilométrica foi possível obter o valor da espessura dos filmes como 

depositados e tratados termicamente. Após o tratamento termo-químico obteve-se um 

aumento significativo da espessura, de 700nm para 1000nm, mais provavelmente devido à 

oxidação de zinco residual nos filmes. Este mesmo comportamento foi observado no 

trabalho de Sabino (2004), onde o tratamento termoquímico favoreceu o aumento da 

espessura. 

A Tabela V.3 mostra os valores dos parâmetros de rede e do volume da célula unitária. 

Percebe-se que há uma pequena variação em ambos em relação aos valores padrões. 

Tabela V.3 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å3) dos filmes VII como 

depositado e tratado termicamente. 

Filme Índices 

de 

Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) filme/ 

padrão 

Parâmetro de 

rede c / volume da 

célula (Å3) 

unitária do filme 

Parâmetro de 

rede c (nm)/ 

volume célula 

unitária 

padrão (Å3) 

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

Como 

depositado 

002 2,596/ 

2,597 

5,194/ 

47,38 

5,194 

47,31 

75-0576 

Tratado 002 2,602/ 

2,6033 

5,207/ 

47,74 

5,206/ 

47,62 

36-1451 

 

5.1.1.2. PROPRIEDADES ÓPTICAS 

As propriedades ópticas dos filmes também foram investigadas. A Figura 5.3 mostra o 

espectro de transmitância dos filmes de ZnO. Como pode ser observado, o filme como 

depositado apresentou uma transmitância na região do visível muito baixa (8%), que, com o 

tratamento termoquímico aumenta significativamente, de 8% para aproximadamente 90%, 
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observando franjas de interferência, resultado similar a trabalhos anteriores (Sabino, 2004). 

Durante o processo de aquecimento ao ar qualquer zinco residual tenderá a oxidar-se e 

defeitos estruturais poderão mover-se, esperando-se uma aproximação da relação 

estequiométrica 1:1 de oxigênio para zinco. O aumento da transmitância é consistente com 

os resultados de DRX, pois antes do tratamento o filme apresentava uma cristalinidade 

menor, podendo-se verificar fase amorfa, além de apresentar Zn puro. Após o tratamento 

em atmosfera oxidante, verifica-se a formação de ZnO, proporcionando assim, o aumento 

da transmitância. 

 

 Figura 5.3 Espectro de transmitância do filme de ZnO como depositado e tratado 

termicamente. 

A Figura 5.4 apresenta a curva de (αhν)2 versus hν, referente à amostra VII como tratada. A 

extrapolação da região linear desta curva para (αhν)2=0 fornece o valor da banda proibida, 

de aproximadamente 3,3eV para transição direta, indicado na figura, bem próximo aos 

3,2eV encontrados anteriormente, para transição direta (Ndong et al., 2003). Com isso, 

conclui-se que o tratamento foi eficaz para se promover a formação do ZnO nos filmes 

como depositados. Similarmente, Sabino (2004), relatou o mesmo comportamento. O 
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tratamento promoveu a formação de filmes de ZnO com energia de banda proibida de 

3,2eV. 

 

Figura 5.4 Método de obtenção da banda proibida de um filme de ZnO tratado 

termicamente. 

5.1.1.3. PROPRIEDADES ELÉTRICAS 

As propriedades elétricas também foram investigadas. Como pode ser verificado na Tabela 

V.4, houve um aumento da condutividade elétrica e redução da mobilidade de portadores 

de carga após o tratamento termo-químico. Portanto, deve ser o aumento do número de 

portadores de carga o motivo do aumento da condutividade elétrica (ρ) dos filmes.  

O zinco não é a única espécie que pode participar da condução. O efeito da quimiosorção 

do oxigênio também deve ser levado em conta. Sendo assim, o tratamento pode ter 

proporcionado a ionização do oxigênio quimiosorvido, resultando em um elétron livre, 

contribuindo assim para o aumento da condutividade (Filho, 2000). 
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Tabela V.4 Propriedades elétricas dos filmes de ZnO como depositado e tratado 

termicamente. 

Filme ρ (Ω.cm) σ (Ω.cm)-1 n (cm-3) µ (cm2/V.s) 

Como 

depositado

8,711x102 0,0011 -1,241x1014 57,7 

Tratado 5,31x101 0,018 -1,51x1017 15,24 

 

Verifica-se um decréscimo da mobilidade. Este comportamento deve-se ao aumento da 

concentração de portadores. Pois, as lacunas de oxigênio podem contribuir para a liberação 

de elétrons livres.  

5.1.2. Conclusões Parciais 

O tratamento termo-químico mostrou-se efetivo para melhorar as propriedades estruturais, 

elétricas e ópticas de filmes depositados a partir de evaporação de óxido, dele resultando 

aumento da cristalinidade, diminuição da resistividade e aumento da transmitância de luz 

na região do visível. 

5.2. SEGUNDA SÉRIE DE EXPERIMENTOS – SPUTTERING MAGNETRON D.C 

5.2.1. Influência da pressão parcial de oxigênio nas propriedades dos filmes de ZnO 

A Tabela V.5 apresenta as características dos primeiros filmes obtidos para as diferentes 

pressões parciais de oxigênio, diferentes potências e diferentes tempos de deposição. 

Considerando que Pot é a potência em Watts, t o tempo em segundos, e a espessura em nm, 

PO2 a pressão parcial de oxigênio em mbar, T a temperatura em oC no interior da câmara, µ 

a mobilidade dos portadores em cm2/V.s, n é o número de portadores em cm-3 , ρ a 

resistividade elétrica em Ω.cm, T(%) a transmitância, Ra é a rugosidade média em nm e d´ 

o tamanho dos grãos dos filmes de ZnO em nm. 
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Tabela V.5 Influência da pressão parcial de oxigênio nas propriedades dos filmes de ZnO.  

Filme Pot 

(W) 

PO2 

(mbar) 

t 

(min) 

e 

(nm) 

T 

(oC) 

Tx 

(nm/min) 

Ra 

 (nm) 

d´ 

(nm) 

B1 1000 2x10-3 20 1400 (±12) 26 70 3,075  6,26 

C1 1000 2,8x10-3 20 1320 (±10) 26 66 3,355 5,29 

D1 1500 2x10-3 20 2600 (±40) 120 130 8,320 19,35 

E1 1500 2,8x10-3 20 2500 (±20) 120 125 9,812 11,76 

5.2.1.1. Influência da pressão parcial de oxigênio nas propriedades estruturais 

dos filmes de ZnO. 

Nesta etapa, os filmes B1, C1 e D1, E1, foram produzidos com os mesmos parâmetros de 

deposição, exceto a pressão parcial de oxigênio. Sendo assim, uma comparação entre o 

filme B1e C1, e uma comparação entre os filmes D1 e E1 foram realizadas.  

A partir da razão entre a espessura e o tempo de deposição pode-se obter o valor da taxa de 

deposição. A Tabela V.5 mostra que para diferentes pressões parciais de oxigênio há 

valores diferentes de espessura, e conseqüentemente, diferentes taxas de deposição. 

Percebe-se que o controle da concentração de O2 e Ar durante o processo de sputtering 

controlam a taxa de deposição. Ao aumentar-se PO2, filmes menos espessos são formados, 

logo, há uma menor concentração de argônio, com isso, uma menor taxa de deposição. 

Além disso, com o aumento da taxa O2/Ar, a superfície do alvo pode ser oxidado, levando a 

uma redução na taxa de sputtering. Este comportamento pode ser observado nos filmes B1, 

C1 e D1, E1, pois os filmes C1 e E1 produzidos com uma quantidade maior de oxigênio 

apresentaram uma menor taxa de deposição. 

De acordo com Suchea et al. (2007), a diminuição da PO2 promove um aumento da 

concentração de íons de argônio no gás de trabalho, e, conseqüentemente, mais átomos de 

Zn são pulverizados e mais átomos de oxigênio são ionizados, com isso favorece o aumento 

da taxa de deposição.  



 

68 

A partir dos picos mais intensos dos difratogramas dos filmes em análise, obteve-se os 

tamanhos médios dos grãos. Percebe-se que os filmes produzidos com aquecimento e com 

potência mais elevada apresentam tamanho de grão mais elevado. 

A partir da análise de DRX, Figuras 5.5 e 5.6,  pode-se comparar os filme B1 e C1 e D1 e E1. 

Os filmes B1 e C1 produzidos sem aquecimento, 26oC, apresentaram dois picos referentes 

ao ZnO, correspondendo aos planos (002) e (103), e mostram o pico mais elevado próximo 

a 62o, sugerindo a orientação preferencial (103). 

 

 

                 Figura 5.5 Difratograma de raios X dos filmes B1 e C1. 
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                  Figura 5.6 Difratogramas de raios X dos filmes E1 e D1. 

Ao aumentar a PO2 verifica-se que a largura da meia altura do pico de maior intensidade 

referente ao plano (103) aumenta, a intensidade do pico diminui e há uma redução da 

largura da meia altura do pico referente ao plano (002) e um aumento da intensidade do 

mesmo.  Segundo Chopra et al. (1983), a orientação preferencial do ZnO é referente ao 

plano (002). Portanto, provavelmente, um aumento da PO2 promove uma oxidação do zinco, 

acarretando, assim, a redução de lacunas de oxigênio e promovendo a formação de filmes 

com melhor cristalinidade. 

 Já os filmes D1 e E1 produzidos com aquecimento e com potência maior apresentam sete 

picos de DRX referentes ao ZnO, correspondendo aos planos  (100), (002), (101), (102), 

(110), (103) e (112). Os filmes em questão mostram o pico mais elevado próximo a 34o, 

2θ 

 



 

70 

sugerindo a orientação preferencial (002). Provavelmente, a energia fornecida para o filme 

aquecido a 120oC foi um fator determinante para a cristalização. Segundo Meng et al. 

(1994), filmes de ZnO crescidos a 100oC apresentam um crescimento preferencial referente 

ao plano (002).  De acordo com Amrani et al. (2004), ao diminuir a temperatura de 

deposição, o plano preferencial (002) desaparece, o que os autores relacionam a redução da 

energia dos átomos no processo de crescimento dos filmes. A altas temperaturas, a 

freqüência de colisão entre os átomos aumenta, sendo assim, os átomos que chegam à 

superfície apresentam uma maior energia, portanto, a mobilidade aumenta e a energia de 

difusão dos átomos é maior, favorecendo assim o aumento da cristalinidade (Bachari et al., 

1999). Como toda configuração de equilíbrio estável tende a um mínimo de energia, o ZnO 

tende a crescer sobre o substrato com textura (002), pois de acordo Amrani et al. (2004), o 

plano (002) é o plano mais favorável, onde os átomos procuram as posições de menor 

energia.   

Além disso, para substratos à temperatura ambiente e para uma energia de incidência baixa, 

os átomos incidentes só poderão relaxar para posições que não distam mais do que algumas 

distâncias inter-atômicas do ponto de impacto. Já para energias de incidência superiores, 

poderá ocorrer relaxamento para posições superficiais mais favoráveis a distâncias 

ligeiramente maiores do ponto de impacto. 

A orientação cristalina preferencial dos filmes de ZnO foi avaliada através da intensidade 

de cada pico. Na Tabela V.6 verifica-se que os filmes apresentam uma textura definida, 

pois os mesmos apresentam valores de σ superiores a zero (Barrete et al., 1980). 

Tabela V.6 Coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes B1, C1, D1 e E1. 

Filme Ci σ 

B1 C(1 0 3 ) = 2,83 2,0977 

C1 C(1 0 3 ) = 3,46 1,27 

C(0 0 2) = 2,28  

D1 C(1 0 0) = 1,593 

  

 0,664 

            E1 C(0 0 2) = 4,44 1,3581 
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Os parâmetros de rede e o volume da célula unitária foram calculados (Tabela V.7). 

Percebe-se que os filmes (B1, C1) e (D1 e E1) apresentam volume da célula unitária inferior 

ao volume da célula padrão, independente da temperatura e potência. Provavelmente, 

defeitos na rede como zinco intersticial tenha contribuído para este comportamento. 

Tabela V.7 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å) e parâmetros de rede dos filmes B1, C1, D1 e E1. 

Filme  Índices 

de Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) filme/ 

padrão 

Parâmetro de 

rede c do filme/ 

volume (Å3) da 

célula unitária do 

filme 

Parâmetro de 

rede c padrão/ 

volume (Å3) da 

célula unitária 

padrão 

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

 

B1 

 

002 

2,623/ 

2,613 

5,242/ 

47,12 

5,226/ 

50,82 

 

75-1533 

 

C1 

 

002 

2,619/ 

2,613 

5,239/ 

48,68 

5,226/ 

50,82 

 

75-1533 

 

D1 

 

002 

2,607/ 

2,607 

5,217/ 

46,63 

5,213/ 

47,21 

 

75-1533 

 

E1 

 

002 

2,620/ 

2,613 

5,243/ 

48,75 

5,226/ 

50,82 

 

76-0704 

 

Pelas imagens de AFM dos filmes D1 e E1, como podem ser observadas na Figura 5.7, 

pode-se observar que os mesmos apresentam superfícies mais rugosas que os filmes B1 e 

C1. Este efeito é resultado de uma maior potência utilizada, pois há uma maior energia de 

pulverização fazendo com que mais átomos cheguem à superfície com uma maior energia, 

podendo formar superfícies irregulares com possíveis buracos e aglomeradas. Além disso, 

com o aumento da temperatura, maior a interação com outros átomos na superfície 

formando mais núcleos. Com isso, pode ocorrer a interação entre núcleos, resultando no 
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processo de coalescência, formando estruturas maiores (Claassen et al., 1980). Com a 

continuidade do processo, provavelmente, houve a formação de canais e buracos, 

ocasionando, assim, a formação de uma estrutura mais rugosa. Talvez, com um 

fornecimento maior de energia, o processo teria continuidade, e os buracos e canais 

formados seriam preenchidos com novos núcleos até a formação de um filme contínuo. 

Percebe-se que a topografia da superfície dos filmes E1 e D1 (Figura 5.8) diferem dos filmes 

B1 e C1 (Figura 5.7). Este efeito deve-se a um aquecimento maior no substrato, pois apenas 

neste caso, os substratos de vidro referentes aos filmes E1 e D1 já estavam no interior do 

reator, logo, supõe-se que o mesmo apresentou um aquecimento superior aos filmes  B1 e 

C1. 

        

Figura 5.7 Imagens de AFM de filmes de ZnO depositados a 1000W. a) Filme C1 

produzido com PO2=2,8x10-3mbar;  b) Filme B1 produzido com PO2 = 2x10-3 

mbar. 

 

 

a) b) 

X 0.500 µm/div
Z 50.000 nm/div 

 

 X 0.500 µm/div 
Z 50.000nm/div 
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Figura 5.8 Imagens de AFM de filmes de ZnO depositados a 1500W. a) Filme D1 

produzido com P O2 = 2x10-3mbar; b) Filme E1 produzido com PO2 = 2,8x10-

3mbar. 

5.2.1.2. Influência da pressão parcial de oxigênio nas propriedades ópticas dos 

filmes de ZnO. 

As propriedades ópticas dos filmes B1, C1, D1 e E1 também foram investigadas.  As Figuras 

5.9 e 5.10 mostram, respectivamente, os espectros de transmitância dos filmes (B1, C1) e 

(D1 e E1). O filme D1 apresenta uma transmitância superior ao filme E1. Percebe-se que a 

transmitância está diretamente relacionada com a rugosidade do filme. A Tabela V.8 mostra 

os valores de rugosidade e espessura dos filmes. Percebe-se que os filmes mais rugosos 

apresentam uma menor transmitância. Provavelmente a diminuição da transmitância é 

devido a perdas por reflexão (Bachari et al. 1999). 

 

 

 

 

 

a) 
b)  

 X 0.500µm/div
Z 150.000 nm/div 

 X 0.500 µm/div
Z 150.000 nm/div 
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Tabela V.8 Influência da pressão parcial de oxigênio nas propriedades dos filmes de ZnO. 

Filme Pot 

(W) 

P O2  

(mbar) 

t 

 (min) 

T (oC) e 

 (nm) 

Ra (nm) Eg (eV) 

B1 1000 2x10-3 20 26 1400 

(±12) 

3,075 3,13 

C1 1000 2,8x10-3 20 26 1320 

(±10) 

3,355 3,16 

D1 1500 2x10-3 20 120 2600 

(±40) 

8,320 3,18 

E1 1500 2,8x10-3 20 120 2500 

(±20) 

9,812 3,16 

 

 

Figura 5.9 Espectros de transmitância óptica na região do visível dos filmes de ZnO (B1 e 

C1). 



 

75 

 

Figura 5.10 Espectros de transmitância óptica na região do visível dos filmes de ZnO (D1 e 

E1). 

Ambos os filmes apresentaram uma transmitância elevada (>80%). Provavelmente, este 

fato deve-se ao suficiente suprimento de oxigênio, uma vez que o contínuo transporte de 

oxigênio da fase gasosa e uma completa reação entre Zn e O proporcionou a formação de 

compostos mais estequiométricos, diminuindo, assim, as vacâncias de oxigênio (Hong et 

al., 2005; Li et al., 2004). 

Em todos os filmes há uma variação na transmitância com o comprimento de onda devido 

ao fenômeno de interferência. A periodicidade e a intensidade dessas franjas caracterizam a 

boa homogeneidade óptica do filme. A separação entre as franjas é determinada a partir da 

espessura do filme, que depende do tempo e da temperatura de deposição. A intensidade 

das franjas é função do índice de refração e da rugosidade das camadas (Mosbah et al., 

2006). 
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A partir dos dados de transmitância foram calculados o valor do coeficiente de absorção α 

do filme e a energia da banda proibida Eg, como pode ser observado na metodologia deste 

trabalho. As Figuras 5.11 e 5.12 mostram os valores da banda proibida dos filmes B1, C1, 

D1 e E1, respectivamente. Os valores da banda proibida dos filmes são bem próximos ao 

valor teórico de 3,2eV, previsto para o ZnO, (Lee et al., 2004; Gao et al., 2004; Sun et al., 

2006). Observa-se que com o aumento da pressão parcial de oxigênio, houve uma pequena 

variação do valor da banda proibida. O aumento do valor da banda proibida com o aumento 

da pressão parcial de oxigênio pode estar associado com a diminuição da taxa de deposição 

levando a um melhoramento da estequiometria do filme. 

 

Figura 5.11 Banda proibida dos filmes de ZnO B1 e C1. 
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Figura 5.12 Banda proibida dos filmes de ZnO E1 e D1. 

5.2.2. Influência da temperatura de deposição nas propriedades dos filmes de ZnO. 

5.2.2.1. Influência da temperatura de deposição nas propriedades estruturais 

dos filmes de ZnO. 

A Tabela V.9 mostra a influência da temperatura de deposição nas propriedades estruturais 

dos filmes de ZnO. Pode-se observar que houve o aumento da espessura e da rugosidade 

com o aumento da temperatura.   

O aumento da temperatura proporciona um aumento da ionização do plasma. Com isso, 

mais íons estão dispostos para arrancar o material do alvo, havendo, assim, um aumento da 

taxa de deposição. Taxa de deposição elevada significa que o tempo para difusão de Zn e O 

é menor. Sendo assim, não há tempo suficiente para os átomos se reorganizarem na 

superfície, proporcionado, conseqüentemente, uma superfície mais rugosa, como pode ser 

observado nas Figuras 5.13 e 5.14.  
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Além disso, foi possível observar no processo de deposição que ao aumentar a temperatura, 

um aquecimento no alvo era percebido. Com isso, favoreceu a pulverização de mais átomos 

e, conseqüentemente, uma maior taxa de deposição. 

Tabela V.9 Influência da pressão parcial de oxigênio nas propriedades dos filmes de ZnO. 

Filme Pot 

(W) 

PO2 

(mbar) 

t 

(min) 

e 

(nm) 

T  

(oC) 

Tx 

 (nm/min) 

Ra 

(nm) 

FWHM (o)/ 

d´ 

(nm) 

F1 1500 2x10-3 20 2200 

(±50nm) 

26 110 

  

10,492 0,330/ 

23,87 

D1 1500 2x10-3 20 2600 

(±40nm) 

100 130 8,320 0,3923/ 

19,35 

H1 1000 2x10-3 10 600 

(±10nm) 

26 60 1,183 1,33/ 

10,94 

L1 1000 2x10-3 10 650 

(±30nm) 
200 65 8,374 0,6013/ 

12,47 
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Figura 5.13 Imagens AFM dos filmes de ZnO depositados a 1500W. a) F1 (26oC) e, b) D1 

(100oC).  

            

 Figura 5.14 Imagens AFM dos filmes de ZnO depositados a 1000W. a) H1 (26oC) e b) L1 

(200oC).  

De acordo com resultados de DRX, nas Figuras 5.15 e 5.16, verifica-se que a temperatura 

atua na cristalinidade do filme, ou seja, predomina o plano preferencial (002) no filme 

produzido com aquecimento e, no filme produzido sem aquecimento, ou seja, a temperatura 

ambiente, predomina o plano (103), todos relativos ao ZnO. Este mesmo efeito pode ser 

observado nos filmes B1, C1, D1 e E1.  Foi possível mais uma vez confirmar a afirmação de 

Meng et al. (1994) que filmes de ZnO crescidos a 100oC apresentam um crescimento 

preferencial referente ao plano (002). De acordo com Chopra et al. (1983), a orientação (002) 

 a)                                                                           b) 

 a)                                                                           b) 

 X 0.500 µm/div
Z  80.000nm/div 

 

 X 0.500 µm/div
Z 150.000 nm/div 

 X 0.500 µm/div
Z 20.000 nm/div 

 X  0.500 µm/div
Z  150.000nm/div 
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é preferencial devido a uma baixa energia de superfície, promovendo facilmente a formação 

da textura (002). Bouhssira et al., 2006; Lin et al., 2004, relatam que a orientação (002) é 

termodinamicamente mais favorável, pois representa uma energia livre de superfície mais 

baixa (Li et al., 2004). Este comportamento mostra que a direção de crescimento preferencial 

de grãos depende da temperatura de deposição. 

O tamanho dos grãos foi calculado, como pode ser verificado na Tabela V.9. Esperava-se que 

o filme D1 produzido com aquecimento apresentasse um tamanho do grão superior ao filme 

F1, produzido sem aquecimento, como observado nos filmes H1 e L1. Provavelmente, defeitos 

na rede como, por exemplo, zinco intersticial, pode estar promovendo uma limitação no 

crescimento do cristal.  
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                  Figura 5.15 Difratogramas de raios X dos filme H1 (26oC) e L1 (200oC). 
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                 Figura 5.16 Difratogramas de raios X dos filme D1 (100oC) e F1 (26oC). 

A Tabela V.10 mostra que os filmes apresentam um crescimento preferencial, pois os 

valores do desvio padrão dos mesmos foram superiores a zero (Barrete et al,1980). 
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Tabela V.10 Valores do coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes F1, D1, H1 e L1. 

Filme Ci σ 

C(0 0 2) = 1,173  

F1 C(1 0 3 ) = 3,18 

 

0,903 

C(0 0 2) = 2,46  

D1 C(1 0 0) = 1,08 

 

1,891 

H1 C(0 0 2 ) = 2,22 0,884 

C(0 0 2) = 2,62  

L1 C(1 0 3 ) = 1,07 

 

1,010 

 

O cálculo do volume da célula unitária pode confirmar esta afirmação, pois, como mostra a 

Tabela V.11, o volume da célula unitária do filme D1 é inferior ao volume padrão, e este 

resultado, provavelmente, é devido à presença de zinco intersticial na estrutura da rede. 

Tabela V.11 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å 3)dos filmes F1, D1, H1 

e L1. 

Filme  Índices 

de Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) 

Parâmetro de rede 

c/ volume da célula 

unitária do filme 

Parâmetro de 

rede c / volume 

célula unitária 

padrão  

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

 

F1 

 

002 

2,605/ 

2,605 

5,212/ 

47,89 

5,209/  

47,77 

 

80-0075 

 

D1 

 

002 

2,607/ 

2,607 

5,217/ 

46,62 

5,215/  

47,81 

 

76-0704 

 

H1 

 

002 

2,607/ 

2,607 

5,249/ 

48,91 

5,215/ 

50,82 

 

76-0704 

   

 L1 

 

002 

2,603/ 

2,603 

5,208/ 

47,87 

5,207 / 

47,88 

 

79-2205 
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Os parâmetros de rede também foram obtidos, Tabela V.11. Percebe-se que os mesmos, 

referentes aos filmes em questão, apresentam valores superiores ao valor padrão. Este fato 

pode estar relacionado com tensões internas, a não estequiometria ou a possíveis 

contaminações. 

5.2.2.2. Influência da temperatura de deposição nas propriedades ópticas dos 

filmes de ZnO. 

A Tabela V.12 mostra a influência da temperatura de deposição nas propriedades ópticas 

dos filmes de ZnO. Observa-se que o filme F1 apresenta uma transmitância óptica média na 

região do visível superior ao filme D1, Figura 5.17. Apesar do filme D1 ter sido produzido 

com aquecimento (100oC), o filme apresenta uma diminuição na transmitância. Acredita-se 

que a rugosidade e espessura do filme estão diretamente relacionadas com a resposta óptica, 

podendo haver perdas na reflexão (Jeong et al., 2006; Bachari et al. 1999). 

Tabela V.12 Influência da temperatura de deposição nas propriedades dos filmes de ZnO 

(F1, D1, H1, L1). 

Filme Pot 

(W) 

P O2 

(mbar) 

t 

(min) 

e 

(nm) 

T  

(oC) 

Eg 

F1 1500 2x10-3 20 2200 (±50nm) 26 3,13 

D1 1500 2x10-3 20 2600(±40nm) 100 3,12 

H1 1000 2x10-3 10 600 (±10nm) 26 3,24 

L1 1000 2x10-3 10 650 (±30nm) 200 3,2 
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Figura 5.17 Espectros de transmitância dos filmes F1 e D1. 

Já nos filmes H1 e L1, Figura 5.18, observa-se uma variação muito pequena na 

transmitância óptica na região do visível. Este fato pode estar relacionado com o valor da 

temperatura. Apesar do filme L1 apresentar uma espessura um pouco mais elevada que o 

filme H1, e uma rugosidade superior, a temperatura de 200oC pode ter atuado na formação 

de um composto mais estequiométrico, como discutido anteriormente. Com aumento da 

temperatura, a reatividade do sistema aumenta, com isso, favorece a reação do Zn e O, 

formando, assim, filmes mais estequiométricos (Li et al., 2004). 
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Figura 5.18 Espectros de transmitância dos filmes H1 e L1. 

O valor da banda proibida dos filmes foi obtido a partir do espectro de transmissão, Figuras 

5.19 e 5.20. Observa-se que há uma variação muito pequena nos valores encontrados, como 

pode ser observado na Tabela V.12. Percebe-se que há uma relação da espessura com a 

energia da banda proibida dos filmes, ou seja, filmes menos espessos, e, conseqüentemente, 

mais transparentes, apresentam valores de banda proibida mais elevados.  
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Figura 5.19 Banda proibida dos filmes de ZnO F1 e D1. 

 

Figura 5.20 Banda  proibida dos filmes de ZnO H1 e L1. 
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5.2.3. Influência da potência nas propriedades dos filmes de ZnO. 

5.2.3.1. Influência da potência nas propriedades estruturais dos filmes de ZnO. 

A potência tem influência direta na taxa de deposição, pois ela é responsável pela eficiência 

de ionização do gás de trabalho. A potência necessária para se ionizar um gás depende da 

natureza e da quantidade de gás presente. Quanto menor a quantidade de gás presente, 

maior será a potência necessária para ionizar o gás. Assim, para se trabalhar com baixas 

pressões é necessária a utilização de potências altas. 

A Tabela V.13 mostra o efeito da potência de pulverização nas propriedades estruturais dos 

filmes de ZnO (J1 e M1).  Observa-se que a taxa de deposição aumenta com o aumento da 

potência de pulverização, independente da temperatura utilizada. Com o aumento da 

potência de pulverização, maior a densidade do plasma e, conseqüentemente, maior a 

energia com que os íons de argônio se chocam com o alvo (Amrani et al., 2004). Isto 

promove uma maior taxa de pulverização. 

Pelas imagens de AFM, Figura 5.21, pode-se perceber a diferença na topografia do filmes. 

O filme M1, produzido com potência mais elevada, apresenta rugosidade e espessura 

superiores e uma topografia irregular. Observa-se que quanto maior a potência de 

pulverização, maior a taxa de deposição. Com isso, como discutido anteriormente, menor o 

tempo para os átomos se difundirem na superfície e se organizarem (Min, 2003). No 

processo de adsorção dos átomos, há interação entre os mesmos, havendo a formação de 

núcleos, formando canais e vazios na superfície. Sendo assim, como não há tempo para os 

átomos se organizarem, estes vazios não são preenchidos, portanto, a rugosidade é maior.   

Além disso, com o aumento da potência, pode ter ocorrido na superfície o crescimento em 

ilhas, ocorrido quando houve a nucleação do menor e mais estável aglomerado no 

substrato, promovendo, assim, o crescimento do filme nas três dimensões (Tomellini, 

1996). Com isso, promovendo uma superfície mais rugosa.  
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 Figura 5.21 Imagem de AFM dos filmes de ZnO. a) Filme M1 (1500W); b) Filme J1 

(1000W). 

Tabela V.13 Influência da potência de pulverização nas propriedades dos filmes de ZnO.  

Filme Pot 

(W) 

P O2 

(mbar) 

t 

(min) 

T  

(oC) 

e 

(nm) 

Ra 

(nm) 

FWHM/ 

d´ (nm) 

J1 1000 2x10-3 20 200 1380 

(±12) 

5,033 0,7147 

10,71 

M1 

 

1500 2x10-3 20 200 2250 

(±16) 

7,003 0,5751/ 

14,46 

 

Diante dos resultados de DRX, Figura 5.22, percebe-se que os filmes produzidos com 

potências maiores, porém, com mesma temperatura, mostram-se mais cristalinos. Deduz-se 

que, com aumento da potência e da temperatura há o fornecimento de uma maior energia de 

pulverização promovendo assim a uma maior ionização dos átomos. Com isso, os átomos 

chegam à superfície com uma maior energia, uma maior mobilidade, formando, assim, 

filmes mais cristalinos (Zhu et al., 2000).  Percebe-se que o pico de maior intensidade é 

referente ao plano (002), como observado anteriormente, pois os mesmos foram produzidos 

com aquecimento.  

 a) b) 

X  0.500 µm/div
Z  150.000nm/div 

 X 0.500 µm/div
Z 120.000 nm/div
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             Figura 5.22 Espectros de raios X dos filmes M1 (1500W) e J1 (1000W). 

A Tabela V.14 mostra os valores dos coeficientes de textura e do desvio padrão. Os filmes 

J1 e M1 apresentam uma textura bem definida, pois os valores de σ foram superiores a zero 

(Barrete et al,1980), 0,8867 e 0,957, respectivamente.  
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                Tabela V.14 Coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes J1 e M1. 

Filme Ci σ 

J1 C(0 0 2) = 1,65 0,8803 

M1 C(0 0 2) = 1,957 0,957 

 

O volume da célula unitária também foi calculado. Observa-se que ambos os filmes 

apresentam um volume inferior ao volume padrão. Infere-se que defeitos como zinco 

intersticial pode estar presente na rede do cristal. Além disso, o parâmetro de rede também 

foi obtido. Percebe-se na Tabela V.15 que o parâmetro de rede de ambos os filmes foi 

superior ao valor padrão. Este resultado pode estar relacionado ao caráter policristalino do 

filme, às tensões internas, à fuga da estequiometria ou à contaminação. Este mesmo 

comportamento pode ser observado nos filmes F1, D1, H1 e L1. 

Tabela V.15 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å3) dos filmes M1 e J1. 

Filme  Índices 

de Miller

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) do filme/ 

padrão 

Parâmetro de 

rede c (nm)/ 

volume da 

célula unitária 

do filme (Å3) 

Parâmetro de 

rede c (nm) / 

volume célula 

unitária padrão 

(Å3) 

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

 

M1 

 

002 

2,614/ 

2,613 

5,231/ 

48,39 

5,226/  

50,82 

 

75-1533 

 

J1 

 

002 

2,627/ 

2,613 

5,257/ 

49,12 

5,226/  

50,82 

 

75-1533 

5.2.3.2. Influência da potência nas propriedades ópticas dos filmes de ZnO. 

A Tabela V.16 mostra a influência da potência nas propriedades ópticas dos filmes de ZnO. 

Observa-se que com o aumento da potência de 1.000 para 1.500W na produção do filme M1 

realizado com aquecimento a 200oC, num mesmo tempo e mesma P O2, apresenta uma 
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espessura superior ao filme J1 e uma transmitância na região do visível inferior. 

Provavelmente, como a rugosidade do filme M1 é maior, reflexões podem estar atuando 

mais pronunciadamente, comprometendo a transmitância do filme, Figura 5.23.  

                Tabela V.16 Influência da potência nas propriedades dos filmes de ZnO. 

Filme Pot 

(W) 

P O2 

(mbar) 

t 

(min) 

e 

(nm) 

T  

(oC) 

Eg 

(eV) 

J1 1000 2x10-3 20 1380 

(±12) 

200 3,17 

M1 1500 2x10-3 20 2250 

(±16) 

200 3,15 

 

 

Figura 5.23 Espectros de transmitância dos filmes de ZnO M1 e J1. 

Além disso, percebe-se que a intensidade das franjas de interferência está diretamente 

relacionada à rugosidade e espessura do filme, como comentado no tópico 5.2.1.2 deste 
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trabalho. Filmes mais rugoso e mais espesso apresentam periodicidade e intensidade de 

franjas mais intensas. 

O valor da energia da banda proibida encontrado, para o filme mais fino e mais 

transparente, foi superior ao filme mais espesso e menos transparente, Figura 5.24.  

 

Figura 5.24 Banda  proibida dos filmes de ZnO J1 e M1. 

5.2.4. Influência do tempo de deposição nas propriedades dos filmes. 

5.2.4.1. Influência do tempo de deposição nas propriedades estruturais dos 

filmes de ZnO. 

A Tabela V.17 mostra a influência do tempo de deposição na espessura do filme de ZnO. A 

tabela mostra que para maiores tempos de deposição, maior a espessura obtida e maior a 

rugosidade média. Com um maior tempo de deposição, mais íons são bombardeados e 

formados, conseqüentemente, mais espessa será a camada do filme.  
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Tabela V.17 Influência do tempo de deposição nas propriedades dos filmes. Tamanho do 

grão referente ao pico mais intenso. 

Filme Pot 

(W) 

P O2 

(mbar) 

t 

(min) 

e 

(nm) 

T  

(oC) 

Tx 

(nm/min)

Ra 

(nm) 

FWHM (o) 

d´(nm) 

B1 1000 2.10-3 20 1400 

(±12) 

26 66 3,075 1,09 

6,24 

H1 1000   2x10-3 10 600 
(±50) 

26 60-65 1,183 1,33 
5,06 

 

De acordo com o difratograma de raios X, Figura 5.25, percebe-se que o filme B1 possui 

uma largura da meia altura do pico de maior intensidade inferior ao filme H1, tendo assim 

um tamanho de grão superior ao filme H1. No filme B1, o tempo de deposição foi maior, 

com isso, maior o tempo para átomos de Zn e O difundirem na superfície, propiciando o 

crescimento do grão. Além disso, um maior tempo de deposição pode ocasionar o processo 

de coalescência dos filmes, pois mais átomos são adsorvidos na superfície e, com isso, pode 

haver interação com outros átomos para formar núcleos. Quando os núcleos entram em 

contato uns com os outros ocorre a coalescência que resulta em grãos maiores.   
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          Figura 5.25 Espectros de raios X dos filmes H1 (10min) e B1 (20min). 

Em comparação semelhante àquela feita entre os filmes B1 e C1, os quais foram produzidos 

a temperatura ambiente, 26oC, os filmes B1 e H1, quando comparados, apresentaram um 

crescimento preferencial do plano (103), Tabela V.18. 
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      Tabela V.18 Valores do coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes B1 e H1. 

Filme Ci σ 

B1 C(1 0 3 ) = 2,83 2,0977 

C(0 0 2 ) = 2,22 H1 

C(1 0 3 ) = 3,46 

 

0,884 

 

Pela imagem de AFM, Figura 5.26, percebe-se que o filme B1 apresenta uma rugosidade 

superior ao filme H1. Como o filme foi produzido sem aquecimento, ou seja, a temperatura 

ambiente de 26oC, os átomos adsorvidos na superfície apresentam uma mobilidade menor. 

Com isso, não tem energia suficiente para se reorganizarem, podendo, no processo de 

nucleação, formar ilhas. Assim, quanto maior o tempo, mais átomos chegam na superfície, 

portanto, um maior número de aglomerados podem ser formados na mesma. 

 

                  

 Figura 5.26 Imagem de AFM dos filmes de ZnO depositados a 1000W. a) Filme H1 

(10min); b) Filme B1 (20min). 

A Tabela V.19 mostra os valores do volume da célula. Percebe-se que o volume da célula 

unitária referente aos filmes B1 e H1 é inferior ao volume padrão. Deduz-se que este 

comportamento é devido à incorporação de zinco intersticial na rede cristalina. 

a) b) 

X  0.500 µm/div
Z  20.000 nm/div 

 X  0.500µm/div
Z  50.000nm/div 
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Tabela V.19 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å 3)dos filmes  H1 e B1. 

Filme  Índices de 

Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) 

Parâmetro de 

rede c (nm)/ 

volume da 

célula unitária 

do filme (Å3) 

Parâmetro de 

rede c (nm)  / 

volume célula 

unitária padrão 

(Å3)  

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

103 1,491/ 

1,493 

5,253/ 

49,02 

           5,226/ 

50,82 

 

B1 

002 2,623/ 

2,613 

5,242/ 

47,12 

5,226/ 

50,82 

 

 

    75-1533 

103 1,492/ 

1,493 

5,279/ 

49,76 

5,226/ 

50,82 

 

H1 

002 2,623/ 

2,613 

5,246/ 

48,82 

5,226/ 

50,82 

 

 

    75-1533 

 

Percebe-se que o filme H1 apresenta uma distância interplanar menor que o valor padrão. 

De acordo com Chen et al. (2004), isto sugere que o filme contém uma tensão residual 

compressiva. 

5.2.4.2. Influência do tempo de deposição nas propriedades ópticas dos filmes de 

ZnO. 

A influência do tempo de deposição nas propriedades ópticas dos filmes também foi 

investigada, Tabela V.20. Observa-se que quanto maior o tempo de deposição numa mesma 

pressão parcial de oxigênio e mesma potência, maior a espessura, maior a rugosidade e 

menor a transmitância óptica do filme na região do visível, como mostra a Figura 5.27. 

Percebe-se o mesmo comportamento do filme J1 e M1 descrito. Uma maior rugosidade e 

maior espessura podem comprometer a transmitância do filme. A diminuição da 

transmitância do filme B1 pode estar atribuída ao aumento da rugosidade média superficial. 
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           Tabela V.20 Influência do tempo de deposição nas propriedades dos filmes. 

Filme Pot 

(W) 

P O2 

(mbar) 

t 

(min)

e 

(nm) 

Ra 

(nm) 

T  

(oC) 

Eg 

(eV) 

B1 1000 2x10-3 20 1400 (±12) 3,075 26 3,17 

H1 1000   2x10-3 10 600 (±50)   1,183 26 3,25 

 

 

Figura 5.27 Espectro de transmitância na região do visível dos filmes H1 e B1. 

O valor da banda proibida dos filmes foi obtido a partir do espectro de transmissão, como 

pode ser observado na Figura 5.28. Percebe-se que o filme B1, mais espesso e menos 

transparente que o filme H1, possui o valor da banda proibida menor. Este efeito foi 

observado nos itens anteriores deste trabalho. Filmes mais transparentes apresentam 

maiores valores da energia da banda proibida. 
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Figura 5.28 Banda proibida dos filmes de ZnO H1 e B1. 

5.2.5. Influência dos parâmetros de deposição nas propriedades elétricas dos filmes 

de ZnO. 

Todos os filmes produzidos na segunda etapa deste trabalho apresentaram um 

comportamento bastante resistivo. A resistividade elétrica de todos os filmes foi superior a 

105Ω.cm. Supõe-se que tanto a alta taxa de deposição e a alta pressão parcial de oxigênio 

comprometeram as características elétricas dos filmes. 

De um modo geral, um cristal semicondutor puro perfeito torna-se isolante no zero 

absoluto. As propriedades semicondutoras características dos cristais são oriundas de 

impurezas, das excitações térmicas, dos defeitos da rede ou de desvios de suas composições 

químicas nominais. Portanto, a alta resistividade dos filmes de ZnO nesta segunda série de 

experimentos pode estar atribuída à estequiometria do composto e à ausência de defeitos na 

rede como, por exemplo, vacâncias de oxigênio e zinco intersticial.   
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A espessura dos filmes não comprometeu a transmitância dos mesmos, apesar de ser 

elevada. Provavelmente, a faixa de pressão de oxigênio utilizada foi muito elevada, ou seja, 

houve um suprimento de oxigênio suficiente e uma completa reação de Zn e O, formando 

assim filmes bastante estequiométricos (Hong et al., 2005; Li et al., 2004). 

5.2.6. Conclusões Parciais 

- Percebe-se que a rugosidade média e o tamanho médio dos grãos estão relacionados, 

principalmente, pela potência de pulverização. Todos os filmes produzidos com potência de 

1500W apresentam rugosidade e tamanho dos grãos mais elevados, independente da 

pressão parcial de oxigênio (Figura 5.29 e 5.30). 

- O tamanho médio dos grãos está relacionado com a potência de pulverização. Os filmes 

produzidos com potência de 1500W apresentam grãos maiores, considerando a pressão 

parcial de oxigênio constante, Figura 5.29. 

- Os filmes produzidos com potência de 1500W e com aquecimento apresentaram uma 

topografia semelhante, com ondulações mais pronunciadas; 

- Os filmes produzidos com uma maior potência e temperatura apresentaram-se mais 

cristalinos; 

- Todos os filmes apresentaram alta transmitância óptica. Como a pressão parcial de 

oxigênio foi elevada, filmes mais estequiométricos foram produzidos; 

- Os filmes produzidos com aquecimento apresentam uma orientação preferencial de 

crescimento no plano (002). Já os filmes produzidos a 26oC, temperatura ambiente, 

apresentaram o plano preferencial (103).  
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Figura 5.29 Relação entre a potência de pulverização e o tamanho dos grãos (PO2 cte). 

 

Figura 5.30 Relação entre a potência de pulverização e a rugosidade média (Ra). 
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5.3. TERCEIRA SÉRIE DE EXPERIMENTOS 

Diante das análises realizadas na segunda série deste trabalho, foi possível visualizar os 

efeitos dos parâmetros de deposição nas propriedades dos filmes. Tendo em vista que os 

filmes fabricados na segunda série apresentaram altíssima resistividade elétrica, uma 

terceira série de experimentos foi realizada a fim de obter filmes menos resistivos. 

Como a condutividade do filme de ZnO é um propriedade essencial para aplicação nas 

células solares como um TCO, percebe-se a necessidade de aprimorar os parâmetros de 

deposição. Para isso, procurou-se relacionar a pressão parcial de oxigênio com as 

propriedades ópticas, estruturais e elétricas, pois este parâmetro indica a formação do óxido 

no substrato e, além disso, indica a formação de vacâncias de oxigênio (imperfeição na rede 

que corresponde a um átomo ou íon ausente). Logo, indicará a formação de um composto 

não estequiométrico, característico de um filme tipo n (Roth et al., 1981). 

Utilizou-se um menor tempo de deposição para obtenção de filmes mais finos. A pressão 

parcial de oxigênio foi reduzida, uma vez que, independente da alteração das possíveis 

variáveis indicadoras (temperatura, potência e tempo de deposição) para obtenção de filmes 

com baixa resistividade, percebeu-se na segunda série de experimentos que a quantidade de 

oxigênio no gás de trabalho foi elevada. Portanto, baixas pressões de oxigênio foram 

utilizadas nesta terceira série de experimentos.  

Os resultados a seguir mostram as características dos filmes A, B e D, os quais 

apresentaram, respectivamente, o melhor, o mediano e o pior resultado em relação às 

propriedades elétricas, estruturais e ópticas, numa mesma potência e mesmo tempo de 

deposição. 

5.3.1. Propriedades elétricas e ópticas 

Na Tabela V.21 pode-se verificar as propriedades ópticas dos filmes de ZnO com variação 

da P O2. 
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Tabela V.21 Propriedades Ópticas dos filmes de ZnO com variação da P O2 

Filme Pot (W) P O2 (mbar) t(seg) e (nm) Tx (nm/min) Eg (eV) 

A 1000 0,48x10-3 65 190 (±12) 175 3,21 

B 1000 0,102x10-3 65 244 (±15) 225 3,09 

D 1000 0,083x10-3 65 380 (±20) 350 - 

 

Em relação às propriedades ópticas, a Figura 5.31 mostra os espectros de transmissão dos 

filmes A, B e D. Percebe-se que o efeito de interferência não é observado, pois se a 

espessura do filme não é uniforme, ou seja, quando o filme é rugoso, os efeitos de 

interferência são minimizados ou até destruídos devido a espalhamento da luz e perda de 

coerência dos feixes refletidos internamente na interface e na superfície.   

 

Figura 5.31 Espectros de transmitância dos filmes A, B e D. 

Percebe-se que com um pequeno aumento da PO2, observa-se um aumento na transmitância 

(Hong et al., 2005). De acordo com Bachari et al. 1999, o aumento da transmitância com o 

aumento da pressão parcial de oxigênio é devido à formação de filmes mais homogêneos e 
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mais estequiométricos, o que leva a diminuição do espalhamento da luz. O valor da banda 

proibida foi obtido a partir do espectro de transmissão e observa-se que há um pequeno 

aumento do valor da banda proibida com o aumento da P O2 (Figura 5.32). Estes resultados 

devem-se ao fato de que o aumento da pressão parcial de oxigênio favorece a reação de Zn 

e O durante o processo de deposição. Com isso, a formação de um composto mais 

estequiométrico (1 átomo de Zn se liga a 1 átomo de O) é favorecida, causando a 

diminuição das vacâncias de oxigênio, ou seja, óxidos deficientes de oxigênio onde os 

cátions são reduzidos (ZnO 2-x) (Hong et al., 2005; Li et al., 2004). Além disso, o filme D, 

por apresentar uma rugosidade superior, pode ter influenciado na resposta óptica, como 

verificado nos experimentos anteriores.  

Sun et al., (2006) relataram que há um aumento do valor da banda proibida com o aumento 

da PO2, favorecendo a diminuição das vacâncias de oxigênio, devido à formação de um 

composto mais estequiométrico. 

 

Figura 5.32 Banda proibida dos filmes de ZnO B e A. 
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As propriedades elétricas dos filmes também foram investigadas. Com a variação da PO2, 
houve uma variação da resistividade elétrica, como pode ser observado na Figura 5.33. O 

filme D, produzido com P O2 mais baixa que os filmes B e A, apresentou resistividade mais 

baixa, mas, em contrapartida, apresentou uma transmitância de aproximadamente 0% . 

Provavelmente há no filme D excesso de Zn, pois este excesso produz no cristal cátions de 

Zn+2 intersticiais e elétrons livres. Esses elétrons contribuem para a condutividade elétrica. 

Esta estrutura é defeituosa, pois se desvia da estequiometria, pois os desvios na 

estequiometria aumentam a condutividade porque tanto as vacâncias de oxigênio, como a 

presença de átomos de Zn intersticiais, estão associadas a elétrons que podem se difundir 

pela estrutura do ZnO formado . Em relação aos filmes A e D, ao aumentar a pressão 

parcial de oxigênio no filme A, houve um aumento da resistividade e da mobilidade e uma 

diminuição da concentração de portadores (Chen et al., 2004) (Figuras 5.33, 5.34, 5.35), 

respectivamente, pois a introdução de oxigênio contribuiu para preencher as vacâncias de 

oxigênio. Sendo assim, verifica-se que a resistividade elétrica pode ser controlada pela 

pressão parcial de oxigênio, uma vez que a mesma influencia no controle de defeitos na 

rede como zinco intersticial e vacâncias de oxigênio (Suchea et al., 2007).  

 

Figura 5.33 Influência da Pressão parcial de oxigênio (P O2) na resistividade elétrica dos 

filmes de ZnO (A, B, D). 
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Figura 5.34 Relação entre a pressão parcial de oxigênio (P O2) e o número de portadores 

dos filmes de ZnO (A, B e D). 

 

Figura 5.35 Relação entre a pressão parcial de oxigênio (P O2) e  a mobilidade dos filmes 

de ZnO (A, B e D). 
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 Em relação aos filmes B e D, a Tabela V.22 mostra que a resistividade e a transmitância 

aumentaram, porém houve uma diminuição da mobilidade. É possível que o oxigênio não 

tenha ocupado totalmente as vacâncias e tenha gerado defeitos na rede, o que explicaria o 

decréscimo da mobilidade, pois, como a adição de oxigênio contribui para preencher as 

vacâncias, espera-se a diminuição da concentração de portadores. 

 Tabela V.22 Propriedades Elétricas dos filmes de ZnO com variação na P O2 

Filme Pot 

 (W) 

P O2 

 (mbar) 

T 

(seg)

e 

(nm) 

ρ  

(Ω.cm) 

n (cm-3) µ 

(cm2/V.s) 

A 1000 0,48x10-3 65 190 (±12) 1,13.10-1 1,325x1018 22,64 

B 1000 0,102x.10-3 65 244 (±15) 6,75.10-2 1,03x1019 4,23 

D 1000 0,083.10-3 65 380 (±20) 8,76.10-2 5,352x1019 2,135 

 

Em relação às medidas de mobilidade Hall, todos os filmes produzidos indicam que são do 

tipo n. A presença de defeitos na estrutura cristalina do óxido de zinco caracteriza-o como 

um semicondutor não estequiométrico do tipo n, com excesso de metal (Gupta, 1990).  

Para melhor compreender este comportamento, uma investigação da morfologia e da 

estrutura cristalina dos filmes foi realizada. 

5.3.2. Propriedades Estruturais 

A Figura 5.36 mostra o difratograma de raios X dos filmes de ZnO (A, B, D) depositados 

sob PO2 diferentes. Como se pode observar, o filme B apresenta um número maior de picos, 

todos referentes ao ZnO, e observa-se o plano (002) como o plano preferencial, indicando 

que o filme é cristalino. Pode-se perceber nos difratogramas de raios X que, com o aumento 

da PO2, houve uma melhora com relação à cristalinidade do material. Este comportamento 

pode ser devido a possível oxidação do zinco. Os seis picos observados correspondem aos 

planos (002), (101), (102), (110), (103) e (112) da fase hexagonal do ZnO, a wurtzita. 

Todos os filmes depositados, A, B e D, mostram o pico mais intenso próximo a 34o, 

sugerindo a orientação preferencial (002). O plano (002) é o mais facilmente formado no 
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ZnO (Chopra et al., 1989).  Percebe-se que os filmes A e B tiveram maior intensidade de 

sinal de difração de raios X em comparação ao filme D, principalmente para direção 

preferencial (002). Provavelmente, a diminuição da cristalinidade do material implica no 

grau de imperfeição da rede cristalina ou em defeitos estruturais devido às mudanças nos 

ângulos e comprimentos de ligações, bem como a formação de ligações pendentes. Este 

efeito pode ter influenciado nas propriedades elétricas. 

 

Figura 5.36 Difratograma de raios X dos filmes de ZnO (A, B e D). 
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O coeficiente de textura e o desvio padrão foram calculados. Percebe-se na Tabela V.24 

que os filmes apresentam uma textura bem definida, pois os valores de σ foram superiores a 

zero (Barrete et al., 1980). 

          Tabela V.23 Coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes A, B e D. 

Filme Ci σ 

A   C(0 0 2) = 3,24 1,133 

B C(0 0 2) = 3,04 1,029 

D C(0 0 2) = 2,2575 0,7218 

 

A partir da distância interplanar obtida pela análise de DRX foi possível calcular os valores 

dos parâmetros de rede a e c e o volume da célula unitária, Tabela V.24. Percebe-se na 

Figura 5.37 um aumento no parâmetro de rede c com o aumento da PO2. Provavelmente, 

esta variação pode estar relacionada com a variação de vacâncias de oxigênio na rede, 

induzida pela variação da pressão parcial de oxigênio no processo de deposição. Na 

segunda série de experimentos, o mesmo comportamento foi observado nos filmes B1, C1 e 

D1 e E1. Este comportamento, possivelmente, é devido à variação na concentração das 

vacâncias de oxigênio com a variação da PO2, segundo Sun et al. (2006). Os autores 

encontraram um comportamento inverso ao comportamento observado neste trabalho. Eles 

observaram que com o aumento da PO2, uma diminuição no parâmetro de rede c foi 

percebida. Eles relataram que este comportamento é devido à diminuição das vacâncias de 

oxigênio, levando a diminuição do parâmetro de rede da célula unitária, chegando próximo 

ao parâmetro de rede padrão do ZnO considerado. 
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Tabela V.24 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å 3)dos filmes A, B e D. 

Filme  Índices 

de Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å)/ 

padrão 

Parâmetro de 

rede c (nm)/ 

volume da célula 

unitária do filme 

(Å3) 

Parâmetro de 

rede c(nm)   / 

volume célula 

unitária padrão 

(Å3) 

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

 

    A 

 

002 

2,61/ 

2,61 

5,200/ 

48,03 

5,219/  

48,18 

 

79-0208 

 

B 

 

002 

2,59/ 

2,593 

5,164/ 

47,12 

5,187/  

47,21 

 

79-0205 

 

D 

 

002 

2,58/ 

2,593 

5,163/ 

46,54 

5,187/ 

47,21 

 

79-0205 

 

Percebe-se na Tabela.V.24 que o volume da célula referente ao filme D apresenta um valor 

inferior ao volume da célula padrão em relação aos filmes A e B comportamento é devido 

ao aumento do zinco intersticial na rede ao diminuir a PO2. 
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Figura 5.37 Parâmetros de rede c dos filmes de ZnO preparados com diferentes PO2. 

Percebe-se que o filme D apresenta uma distância interplanar d menor que o valor padrão. 

De acordo com Chen et al. (2004), isto sugere que o filme contém uma tensão residual 

compressiva.  Hong et al. (2205) relatam que a tensão depende da pressão parcial de 

oxigênio.  Pressões mais baixas promovem uma diminuição na tensão compressiva (Suchea 

et al., 2007). Já os filmes A e B apresentam uma distância interplanar igual ao valor padrão. 

Foi possível obter o tamanho do grão e verificar a rugosidade dos filmes, Figuras 5.38 e 

5.39 e Tabela V.25. Percebe-se que o tamanho dos grãos e a rugosidade dos filmes A e B 

são bem próximos. Já o filme D apresenta um tamanho do grão inferior e rugosidade média 

superior. Como a pressão parcial de oxigênio no filme D foi inferior, há uma maior 

proporção de argônio. Com isso, há uma maior ionização do plasma, aumentando, assim, a 

taxa de sputtering (Chen et al., 2004). Como discutido na segunda série de experimentos, 

altas taxas de sputtering significam um menor tempo de difusão dos átomos de Zn e O no 

substrato, comprometendo a cristalinidade e o crescimento de grão. Além disso, altas taxas 

levam a formação de filmes mais rugosos. A relação entre a pressão parcial de oxigênio 

PO2 (mbar)   
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com a rugosidade média e com o tamanho do grão médio dos filmes A, B e D pode ser 

observada na Figura 5.40. 

A diminuição do tamanho do grão e o aumento da rugosidade com a diminuição da PO2 no 

gás de trabalho em filmes de ZnO, depositados a partir de alvo metálico, foram observados 

no trabalho de Suchea et al. (2007). 

Tabela V.25 Propriedades Estruturais dos filmes de ZnO com variação da PO2. 

Filme Pot 

 (W) 

PO2 

 (mbar) 

T 

(seg)

e 

(nm) 

Tx 

(nm/min) 

Ra 

(nm) 

d 

(nm) 

FWHM 

A 1000 0,48x10-3 65 190  

(±12) 

175 1,953 13,08 0,6356 

B 1000 0,102x10-3 65 244 
(±15) 

225 1,906 13,73 0,6060 

D 1000 0,083x10-3 65 380 
(±20) 

380 4,140 8,27 1,0067 

 

 

                   

Figura 5.38 Imagens de AFM dos filmes de ZnO. a) A,  b) D. 

 X  0.500 µm/div
Z  40.000nm/div 

 X  0.500µm/div
Z  40.000nm/div 

a)                                                                              b) 
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Figura 5.39 Imagem de AFM do filme B. 

 

Figura 5.40  Relação entre a pressão parcial de oxigênio (PO2) com a rugosidade média e o 

tamanho do grão médio. 

Tam
anho de grão d´(nm

) 

X  0.500µm/div
Z  50.000nm/div 
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Em relação as propriedades elétricas e ópticas, observa-se que com a diminuição da 

espessura houve um aumento da resistividade dos filmes e um aumento da transmitância 

óptica na região do visível.  De acordo com Jeong et al. (2005) este efeito está relacionado 

com a diminuição da cristalinidade do filme. Variações na cristalinidade dos filmes de ZnO 

obtidos por pulverização catódica são relacionadas com as energias das moléculas que 

atingem o substrato durante o processo. Percebe-se que no filme D, produzido com pressão 

parcial de oxigênio mais baixa, a concentração de argônio no gás de trabalho é 

proporcionalmente maior. Logo, íons de Ar+ de alta energia são produzidos, provocando 

uma maior energia de pulverização e, conseqüentemente, as moléculas atingem o substrato 

com uma maior energia. Proporciona-se, assim, a formação de uma camada mais rugosa e 

espessa, com possíveis aglomerados.  

Portanto, na Figura 5.41, pode-se observar a diminuição da espessura e da taxa de 

deposição com o aumento da PO2. Li et al., 2004, perceberam o mesmo comportamento. 

Com o aumento da pressão parcial de oxigênio, uma menor taxa de deposição foi obtida. 

De acordo com os autores, com o aumento da PO2, a geração de espécie de Zn pode ser 

inibida, portanto, a taxa de deposição pode ser mais baixa, e partículas maiores podem ser 

formadas. Além disso, com o aumento da taxa O2/Ar, a superfície do alvo pode ser oxidada, 

levando a uma redução na taxa de sputtering. Este mesmo comportamento pode ser 

observado nos filmes B1, C1 e D1, E1. 
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Figura 5.41 Relação entre a PO2 com a espessura e a taxa de deposição dos filmes de ZnO 

(A, B e D). 

De acordo com os resultados pode-se inferir que a diminuição da resistividade observado 

na Tabela V.22 é devido às diferenças observadas na estrutura e morfologia dos filmes. 

Provavelmente, a estrutura cristalina dos filmes A e B em relação ao filme D pode ter 

favorecido o aumento da mobilidade. O filme B apresenta um tamanho do grão 

ligeiramente superior ao filme A. Esperava-se que a mobilidade desse fosse maior do que a 

mobilidade daquele. Provavelmente este comportamento é devido a defeitos na rede do 

cristal. Portanto, verifica-se que a qualidade e a microestrutura dos filmes mudam com a 

pressão parcial de oxigênio. Em pressões mais baixas, a quantidade de átomos de Zn que 

chegam na superfície do substrato é suficientemente alta. Com o aumento da PO2, o zinco é 

oxidado, grãos maiores podem ser formados e o número de vacâncias de oxigênio podem 

ser reduzidas, promovendo, assim, a formação de filmes com maior cristalinidade.  

Segundo Asadov et al. (2005) o valor da distância interplanar está relacionado com a 

resistividade dos filmes. Filmes com d próximo ao valor padrão possuem resistividades 
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menores, pois possui uma estrutura não estequiométrica, com possíveis vacâncias de 

oxigênio, que o caracteriza como um semicondutor do tipo n. Portanto, o filme A, o qual 

apresenta a maior resistividade e maior transmitância, possui uma distância interplanar (d 

=0,26091nm) mais próxima à distância padrão (do= 0,26096nm). 

5.3.3. Efeito da Temperatura 

As Tabelas V.26 e V.27 mostram as propriedades dos filmes depositados em condições 

diferentes. Na segunda série de experimentos, a temperatura também foi avaliada. No 

entanto, o objetivo desta outra avaliação é comparar o comportamento dos filmes utilizando 

pressão de oxigênio menor ao variar a temperatura.  

Tabela V.26 Influência da temperatura nas propriedades elétricas dos filmes de ZnO. 

Filme Pot 

 (W) 

PO2 

 (mbar) 

t 

(seg) 

e 

(nm) 

T 

(oC) 

ρ  

(Ω.cm) 

n (cm-1) µ 

(cm2/V.s) 

Eg 

(eV) 

M´ 1000 0,248x10-3 50 135  

(±14) 

100 4,086 2,063x1018 0,333 3,17 

N´ 1000 0,248x10-3 50 240 
(±20) 

26 6,33x10-2 7,979x1020 0,098      _ 

K 1000 0,083x10-3 65 149 
(±13) 

100 5,2x10-2 3,34x1018 10,44 3,04 

D 1000 0,083x10-3 65 380 
(±20) 

26 3,69x10-2 5,352x1019 2,135 _ 
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Tabela V.27 Características dos filmes de ZnO depositados sem aquecimento a 26oC, e 

com aquecimento a 100oC. 

Filme Pot 

 (W) 

PO2 

 (mbar) 

t 

(seg)

T 

(oC) 

e 

(nm) 

Tx 

(nm/min) 

Ra 

(nm) 

d 

(nm) 

M´ 1000 0,248x10-3 50 100 135  

(±14) 

162 3,080 10,73 

N´ 1000 0,248x10-3 50 26 240 
(±20) 

288 5,015 9,75 

K 1000 0,083x10-3 65 100 149 
(±13) 

137 8,393 8,94 

D 1000 0,083x10-3 65 26 380 
(±20) 

350 4,128 8,27 

 
 
Nesta etapa, foram produzidos filmes com aquecimento (100oC) e sem aquecimento, a 

26oC, uma vez que a temperatura como percebido nos experimentos anteriores, pode atuar 

como um fator determinante para ativar a formação de um composto com melhores 

propriedades ópticas, como transmitância, e melhores propriedades estruturais, como 

cristalinidade. Estes fatores irão influenciar no transporte elétrico do material. 

As Figuras 5.42 e 5.43 mostram que os filmes M´e K, produzidos com aquecimento, têm 

uma transmitância maior que filmes produzidos a temperatura ambiente,  26oC. Isto pode 

estar relacionado com a reatividade do sistema, pois ao aumentar a temperatura, há um 

aumento da reatividade do sistema e com isso, aumenta a reação entre Zn e O. Porém, com 

um aumento da temperatura, houve aumento da resistividade elétrica. Supõe-se que o 

aumento da resistividade é devido à redução do número de portadores (Subramanyam et al., 

1999).  

Além disso, o aumento da resistividade pode estar associado a uma diminuição de defeitos 

no material, como, por exemplo, zinco intersticial e vacâncias de oxigênio, uma vez que 

estes defeitos, principalmente, são responsáveis pelo transporte elétrico no material (Roth et 

al., 1981). O aumento da transmitância pode estar associado à formação de um composto 



 

118 

mais estequiométrico, ou seja, o aquecimento pode estar proporcionando uma diminuição 

de defeitos na rede. 

Diferente do filme D1, produzido na segunda série de experimentos, o aquecimento 

proporcionou um aumento da transmitância nos filmes M´e K. Logo, verifica-se que o 

comportamento do filme está relacionado com a quantidade de oxigênio no gás de trabalho. 

Na segunda série percebe-se que o suprimento de oxigênio foi suficiente para formar os 

filmes de ZnO, portanto, a resposta óptica foi influenciada pela topografia da superfície. Já 

nos filmes N´, M e D, K, a resposta óptica está relacionada com a estequiometria do filme, 

pois o suprimento de oxigênio não foi suficiente para formar uma estrutura próxima a 

estequiométrica.  

 Verifica-se que nos filmes N´e D, produzidos com baixas PO2,  há excesso de Zn e este 

excesso produz no cristal cátions de Zn+2 intersticiais e elétrons livres. Esses elétrons 

contribuem para a condutividade elétrica. Além disso, percebe-se que a mobilidade 

aumenta com a temperatura, provavelmente, o aumento do tamanho do grão pode ter 

favorecido o aumento da mobilidade, Tabela V.26. 

Como pode ser observado na Tabela V.27, com o aumento da temperatura, houve um 

aumento do tamanho do grão, logo, menor a área de contornos de grão (Martins et al., 

2005). Com isso, menor o espalhamento dos portadores de carga nos contornos, resultando 

no aumento da mobilidade (Chen et al., 2004). De acordo com Kamins at al, 1971, os 

átomos no contorno de grão estão desordenados, logo, há um grande número de defeitos 

devido às ligações atômicas incompletas. Isto resulta na formação de estados capazes de 

capturar portadores, imobilizando-os, o que reduz o número de portadores livres 

disponíveis para a condução elétrica. Depois de capturar os portadores móveis, estas 

armadilhas se tornam eletricamente carregadas, criando uma barreira de potencial, que 

impede o movimento de portadores de um cristalito para outro, reduzindo a mobilidade. 
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Figura 5.42 Espectros de Transmitância dos filmes M´(100oC) N´(26oC). 
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Figura 5.43 Espectros de Transmitância dos filmes D (26oC) e K(100oC). 

A partir do espectro de transmitância, obteve-se o valor da energia da banda proibida dos 

filmes produzidos com aquecimento, M´ e K, como pode ser observado nas Figuras 5.44 e 

5.45. Observa-se, mais uma vez, que quanto mais transparente o filme, maior o valor da 

banda proibida. 
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Figura 5.44 Valor da Banda Proibida do filme M´. 

 



 

122 

 

Figura 5.45 Valor da banda proibida do filme de ZnO K. 

Nos espectros de difração de raios X, Figuras 5.46 e 5.47, observa-se que os filmes 

produzidos com aquecimento apresentaram um número maior de picos e um tamanho do 

grão maior, indicando que o filme é cristalino. O filme K, produzido com aquecimento, 

apresenta uma fase de Zinco referente ao plano (100), como pode ser observado na Figura 

5.46. Acredita-se que, como a PO2 utilizada foi muito baixa, a quantidade de oxigênio não 

foi suficiente, levando a depositar zinco na superfície do substrato (Chen et al., 2004). 

Além disso, pode ter ocorrido dessorção de oxigênio do substrato com o aumento da 

temperatura, favorecendo uma maior quantidade de zinco na superfície. Este fato pode 

explicar a diminuição da espessura, pois ocorre a perda de material na superfície. Percebe-

se que o filme D apresenta uma estrutura com menor cristalinidade, sobressaindo o 

comportamento amorfo. Logo, a temperatura atuou para aumentar a cristalinidade e formar 

as fases presentes.  
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Figura 5.46 Espectro de difração de raios X de filmes de ZnO M´ (100oC) e N´(26oC). 
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       Figura 5.47 Espectro de difração de raios X de filmes de ZnO K (100oC) e D (26oC). 

A orientação cristalina preferencial dos filmes de ZnO foi avaliada através da intensidade 

de cada pico. Observa-se nas Tabelas V.28 e V.29 que os filmes apresentam uma 

orientação bem definida, pois os valores de σ foram superiores a zero (Barrete et al., 1980). 

Tabela V.28 Valores do coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes M´ e N´. 

Filme Ci σ 

            M´ C(0 0 2) = 5,54             1,73 

            N´ C(0 0 2) = 2,35           0,986 
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 Tabela V.29 Valores do coeficiente de textura e desvio padrão dos filmes D e K.  

Filme Ci σ 

C(0 0 2) = 1,993 D 

C(1 0 3 ) = 2,83 

0,82 

K C(0 0 2) = 3,291 0,966 

 

Os parâmetros de rede e o volume das células unitárias também foram calculados, Tabelas 

V.30 e V.31. Percebe-se que os filmes D e N´, produzidos sem aquecimento, apresentaram 

um volume inferior ao volume padrão. Infere-se que este comportamento é devido à 

presença de zinco intersticial na estrutura da rede. Já os filmes produzidos com 

aquecimento apresentam um pequeno aumento referente ao volume padrão. Provavelmente, 

o aquecimento tenha atuado na diminuição destes defeitos na rede (zinco intersticial).  

Tabela V.30 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å 3) dos filmes M´ e N´.  

Filme  Índices 

de 

Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) filme/ 

padrão 

Parâmetro de 

rede c/ volume 

da célula 

unitária (Å3) 

do filme 

Parâmetro de 

rede c (nm) / 

volume célula 

unitária (Å3)  

padrão  

Banco de 

Dados 

(JCPDS) 

 

M´ 

 

002 

2,613/ 

2,613 

5,227/ 

48,369 

5,226/  

50,82 

 

75-1533 

      

     N´ 

 

002 

2,58/ 

2,593 

5,168/ 

46,75 

5,194/  

47,21 

 

79-0205 
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Tabela V.31 Valores dos Índices de Miller (hkl) dos planos preferenciais, distância 

interplanar d(Å), parâmetros de rede e volume da célula unitária (Å3) dos filmes D e K. 

Filme Índices de 

Miller 

hkl 

Distância 

interplanar 

d(Å) filme/ 

padrão 

Parâmetro de 

rede c (nm)/ 

volume da célula 

unitária (Å3) do 

filme 

Parâmetro de rede 

c(nm) / volume 

célula unitária  

(Å3) padrão 

Banco de 

dados 

(JCPDS) 

   D      002 2,581/     

2,607 

5,164/           

47,21 

5,215/             

47,81 

  80-0074 

   K     002 2,613/     

2,607 

5,226/           

47,87 

5,215/             

47,81 

   80-0074 

 

A Tabela V.27 e a Figura 5.48 mostram que o filme N´ apresenta uma rugosidade superior 

ao filme M´. Este efeito pode estar relacionado com a energia com que as espécies chegam 

na superfície. Provavelmente, como o filme N´ foi  produzido sem aquecimento, possui 

uma mobilidade superficial mais baixa, logo, há uma probabilidade elevada que o 

revestimento contenha vazios e possua uma estrutura menos densa. Com isso, conduz a 

formação de tensão no revestimento, que resulta, freqüentemente, na ondulação do filme 

(Suryanarayana, 1999).  

Já nos filmes D e K o mesmo efeito não é observado. Provavelmente, este comportamento 

deve-se ao fato que a dessorção de oxigênio pode ter provocado irregularidades na 

superfície, como vazios, provocando, assim, o aumento da rugosidade média. Além disso, 

efeito da interface entre átomos de Zn e ZnO pode ter ocasionado imperfeições na estrutura. 
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Figura 5.48 Imagens de AFM dos filmes de ZnO: a) M´,  b)  N´. 

          

Figura 5.49 Imagens de AFM dos filmes de ZnO. a) D e  b) K 

5.3.4. Conclusões parciais 

- Os filmes produzidos com uma faixa de pressão parcial de oxigênio reduzida (0,083 a 

0,48.10-3mbar), independente da temperatura de deposição, apresentaram uma orientação 

preferencial de crescimento no plano (002).  

- Na faixa de pressão parcial de oxigênio entre 0,083 a 0,48x10-3mbar, os filmes de ZnO 

passaram a apresentar características condutoras; 

a) b) 
 

 X  0.500µm/div
Z  50.000nm/div 

a)                                                                                    b) 

 X  0.500 µm/div
Z  100.000 nm/div 

 

  

 X  0.500 µm/div
Z  150.000 nm/div 

 X  0.500 µm/div
Z  40.000nm/div 
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- Quanto maior a espessura do filme, menor a transmitância óptica; 

- Percebe-se na Figura 5.50, nos filmes depositados sem aquecimento, quanto menor a 

pressão parcial de oxigênio, maior a taxa de deposição (filmes A, B e D). Os filmes 

produzidos com aquecimento, numa mesma pressão parcial de oxigênio, apresentam uma 

menor taxa de deposição (filmes K, D, M´e N´). 

 

Figura 5.50 Relação entre a PO2 e a taxa de deposição dos filmes de ZnO. 

- Percebe-se que os filmes produzidos sem aquecimento, apresentaram tamanho de grãos 

maiores com o aumento da PO2. Numa mesma PO2 , os filmes produzidos com aquecimento, 

apresentaram tamanho do grão maior (Figura 5.51). 
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Figura 5.51 Relação entre a potência e o tamanho do grão de todos os filmes de ZnO. 

Em relação a Rugosidade média de todos os filmes produzidos tanto na segunda série como 

na terceira série de experimentos,  independente da pressão parcial de oxigênio, em todas as 

deposições, quanto maior a potência e a temperatura, maior a rugosidade média. Este 

comportamento pode ser observado na Figura 5.52 abaixo. 
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Figura 5.52 Relação entre a pressão parcial de oxigênio (PO2) e a Rugosidade média (Ra). 
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6. CONCLUSÕES: 

• Diante das investigações realizadas, percebe-se que potência de pulverização mais 

elevada leva a formação de filmes mais rugosos e com grãos maiores; 

• Nos níveis de temperatura investigados, de 26 a 200oC, o aumento da temperatura 

de deposição por sputtering aumenta a cristalinidade dos filmes, independentemente 

da pressão parcial de oxigênio; 

• A transmitância é significativamente afetada pela pressão parcial de oxigênio na 

faixa investigada de 0,083x10-3 a 0,48x10-3mbar. Filmes produzidos a 0,083x10-3 

obtiveram transmitância de 0% e filmes produzidos a uma pressão maior, de 

0,48x10-3 apresentou uma transmitância de aproximadamente 78%; 

• A diminuição da pressão parcial de oxigênio no plasma de 2,8x10-3mbar a 0,48x10-

3mbar propiciou diminuição da resistividade elétrica de 105 para 10-1Ω.cm; 

• Em todos os experimentos, observa-se que há um comprometimento da 

resistividade elétrica quando há um aumento da transmitância, ou seja, a melhor 

condição de deposição será aquela onde se encontra o melhor compromisso entre a 

resistividade e transmitância. Tal condição foi encontrado durante o processamento 

do filme A onde obteve-se uma transmitância de 78% e resistividade de 10-1Ω.cm; 

• A maior Rugosidade e espessura de 4, 14 nm e 380nm dos filmes obtidos numa 

faixa de pressão entre 0,083 e 0,48x10-3 mbar podem comprometer a transmitância, 

o que sugere que há de se manter um compromisso entre a potência de sputtering e 

o tempo de deposição, sendo que potencias mais elevadas levam a formação de 

filmes mais espessos e mais rugosos. 

• Melhores condições de deposição são possíveis, mas dependem de um controle mais 

refinado do fluxo de gases do plasma, uma vez que as condições ótimas existem em 

uma faixa critica estreita de pressão parcial de oxigênio; 

•  Há um equilíbrio da energia com que os átomos chegam à superfície, que promove 

uma migração superficial para encontrar bons sítios de nucleação.  

• Considerando-se todas as análises efetuadas, conclui-se que filmes de ZnO poderão 

ser usados com sucesso para aplicação como TCO em células solares. 



 

132 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Refinar o sistema de fluxo dos gases para um melhor controle durante o processo de 

deposição; 

• A dopagem dos filmes pode proporcionar o aumento da condutividade elétrica. 

Como verificado na revisão deste trabalho, a dopagem do ZnO pode ser feita com 

elementos do grupo IIIA (Al, B, Ga e In) e do grupo VIIA(F) (Jeong et al., 2006). 

Entretanto os íons Ga3+ e Al3+ são considerados os melhores dopantes por 

possuírem raio atômico próximo ao do Zn2+ (Pearton et al., 2005). Dessa forma, o 

uso de ZnO torna-se potencialmente mais vantajoso para aplicações como TCO em 

células solares de Si. 

• Analisar, mais pronunciadamente, o valor crítico da pressão parcial de oxigênio 

variando a temperatura de deposição nos filmes como depositados e dopados. 

• Utilizar outros parâmetros da técnica perfilométrica, além da rugosidade, para 

caracterização dos filmes de ZnO. 
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