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RESUMO 

 

 

O óxido de zinco é um material semicondutor que apresenta alta transparência óptica no 

espectro visível, alta energia de ligação de éxcitons e piezoeletricidade. Por suas propriedades, 

ele é utilizado na área de sensores, eletrodos transparentes e dispositivos optoeletrônicos. No 

entanto, sua utilização ainda é limitada pela dificuldade de obtenção de condutividade tipo p, 

cujo principal dopante é o nitrogênio, devido à assimetria de dopagem ocasionada por defeitos 

intrínsecos do material, dopagem em valências diferentes das esperadas e formação de níveis 

de aceitadores profundos na banda proibida. A aplicação em dispositivos piezoelétricos 

também exige alta resistividade e ótimas propriedades cristalinas. Muitos processos de 

deposição estabelecidos hoje ainda utilizam altas temperaturas, o que impede sua deposição 

sobre superfícies ou substratos sensíveis a altas temperaturas. O objetivo deste trabalho é 

desenvolver técnicas de deposição de filmes de ZnO, principalmente em baixas temperaturas 

(≤ 100°C), pelo método de magnetron sputtering de rádio frequência, para avaliar a influência 

dos gases de processo nas características estruturais, estequiométricas, elétricas e ópticas dos 

filmes. Para isso, foram obtidos filmes utilizando pressão total de argônio, e pressões parciais 

de argônio e oxigênio e argônio e nitrogênio, utilizando alvo cerâmico de óxido de zinco ou 

alvo metálico de zinco. Para alvo de ZnO, filmes com condutividade tipo n foram obtidos em 

ambiente de argônio, em condições que geraram deficiências de oxigênio. Filmes altamente 

resistivos foram obtidos com a utilização de pressão parcial de oxigênio no gás de processo, 

em condições que resultaram em filmes estequiométricos, inclusive com condutividade tipo p.  

Condutividade tipo p mais alta foi observada, apenas por ponta quente, para uma amostra 

obtida em argônio logo após a utilização de nitrogênio na câmara de processo, que 

provavelmente sofreu influência da dopagem não intencional do cobre, que foi identificado 

como um contaminante do processo devido à estrutura da câmara. Para alvo de Zn, observou-

se a formação de nitreto de zinco, que demonstrou alta capacidade de oxidação em ambiente 

atmosférico, e portanto, transforma-se naturalmente ao longo do tempo ou por processos de 

oxidação térmica em ZnO dopado com nitrogênio. Filmes de ZnO produzidos a partir de 

nitreto de zinco foram os únicos dos testados que apresentaram fotoluminescência 

característica do ZnO, mesmo para processos onde não houve aquecimento intencional. 

 

Palavras-chave: Óxido de zinco. Nitreto de zinco. Óxidos condutores transparentes. 

Sputtering reativo. 



 

ABSTRACT 

 

 

Zinc oxide is a multifunctional semiconductor, which presents high optical transparency in the 

visible range, high exciton binding energy and piezoelectricity. Due to its properties, ZnO is 

used in several areas, such as sensors, transparent electrodes and optoelectronics. However, its 

usage is still limited by the lack of p-type conductivity, which is very difficult to achieve 

because of intrinsic material defects, unwanted valence states of doping elements and 

formation of deep acceptor levels. Piezoelectric devices also demand high electrical resistivity 

and excellent crystallographic properties. Many current deposition processes still apply high 

temperatures, preventing material deposition onto temperature sensitive substrates and 

surfaces. The main goal of this investigation is to develop low temperature (≤ 100°C) 

deposition techniques by radio frequency magnetron sputtering, to evaluate the influence of 

process gases in structural, stoichiometric, electrical and optical properties. Thin films were 

obtained using either pure argon, argon and oxygen or argon and nitrogen partial pressures, by 

sputtering ceramic ZnO or metallic Zn targets. For ZnO target, n-type conductivity was 

achieved in argon environment, by creating oxygen deficient films. High resistivity was 

observed by using oxygen partial pressure, resulting in stoichiometric material and changing 

carrier type from electrons to holes. Higher p-type conductivity was observed, only by 

Seebeck measurement, for a non-intentionally heavily doped sample, as there was copper 

originating from the deposition chamber. For Zn target, zinc nitride formation was observed, 

showing high capability of transforming itself into nitrogen-doped ZnO by air exposure or 

thermal annealing. ZnO films produced from zinc nitride were the only ones that exhibited 

photoluminescence, even when there was no intentional heating involved. 

 

Keywords: Zinc oxide. Zinc nitride. Transparent conductive oxides. Reactive sputtering.     
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1. INTRODUÇÃO 

O óxido de zinco (ZnO) é um material semicondutor considerado multifuncional, pela 

sua enorme gama de aplicações. Quando dopado, o ZnO se torna eletricamente condutivo, 

exibindo também transparência à faixa visível do espectro solar. Por isso, ele pertence a uma 

classe de materiais conhecida como óxidos condutores transparentes (TCOs, do inglês 

Transparent Conductive Oxides). Devido às suas propriedades, filmes de TCO são 

amplamente utilizados em aplicações que exigem eletrodos transparentes, como diodos 

emissores de luz orgânicos (OLEDs), displays de tela plana (LCDs) e células solares 

orgânicas. 

Atualmente, todos os TCOs amplamente utilizados, tanto na área acadêmica quanto 

industrialmente, possuem condutividade tipo n. Por este motivo, é de extremo interesse o 

desenvolvimento de outros tipos de TCOs que apresentem condutividade tipo p, pois isto 

possibilita a formação de junções p-n totalmente transparentes, além de dispositivos que se 

favoreçam das características específicas de cada TCO. 

Para que filmes de ZnO possam ser produzidos com dopantes tipo p, acredita-se ser 

necessário suprimir defeitos estruturais geradores de condutividade tipo n. Por isso, é 

reconhecida a necessidade de produção de filmes não dopados de ZnO com excelentes 

propriedades estruturais. Para que isso seja alcançado, o estudo da incorporação de oxigênio 

nos filmes é essencial, buscando parâmetros que resultem em filmes altamente 

estequiométricos. Além disso, aplicações piezoelétricas exigem, além de alto nível de 

cristalinidade, também alta resistividade, propriedades altamente influenciadas pela 

estequiometria e qualidade estrutural. 

O nitrogênio vem há alguns anos sendo estudado por diversos grupos de pesquisa no 

mundo como possível dopante tipo p para ZnO (ZnO:N). No entanto, a eficácia da dopagem 

ainda é um tema controverso na comunidade científica. Há na literatura trabalhos que indicam 

o nitrogênio como o dopante ideal para p-ZnO. Experimentalmente, o nitrogênio foi o 

elemento que mais produziu resultados satisfatórios. Por outro lado, alguns pesquisadores 

afirmam ser impossível conseguir esta dopagem, devido à baixa solubilidade do nitrogênio na 

estrutura do ZnO, sugerindo que resultados de filmes de p-ZnO foram obtidos apenas 

temporariamente ou devido a erros de interpretação dos resultados de caracterização. 

Recentemente, levantou-se a possibilidade de produzir ZnO:N por meio da deposição de um 
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outro elemento, o nitreto de zinco (Zn3N2 em sua forma estequiométrica, mas reportado na 

literatura como ZnxNy quando não há certeza sobre sua composição) 1.   

Há várias técnicas de deposição de filmes de ZnO. Dentre elas, as principais são 

magnetron sputtering de corrente contínua (DC) e rádio frequência (RF), spray pirólise, 

deposição por laser pulsado (PLD) e deposição por vapor químico (CVD). O método de 

magnetron sputtering se destaca dos demais por produzir filmes de orientação cristalina 

controlada, crescidos a temperaturas relativamente baixas, que apresentam boa adesão ao 

substrato e alta densidade 2. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver técnicas de deposição de ZnO pelo método de 

RF magnetron sputtering, com argônio puro e com misturas argônio/oxigênio e 

argônio/nitrogênio. O estudo dos efeitos de pressão parcial de oxigênio visa estabelecer 

parâmetros, em baixas temperaturas (sem aquecimento intencional do substrato), capazes de 

suprimir defeitos intrínsecos dos filmes, resultando principalmente em boas qualidades 

estruturais e estequiométricas. Uma vez estabelecidos, estes parâmetros poderão ser utilizados 

para a produção, inclusive sobre substratos poliméricos, de filmes altamente resistivos (sem 

dopante) para aplicações piezoelétricas ou de filmes tipo n para serem empregados como 

eletrodo transparente, utilizando alvos de ZnO com dopantes doadores.  A análise da pressão 

parcial de nitrogênio visa à obtenção de ZnO dopado com nitrogênio, para que seja definida 

sua forma de solubilidade e condutividade, no qual optou-se pela alternativa de produção de 

nitreto de zinco seguida de oxidação. Para isso, além da variação da pressão parcial de gases 

(argônio, oxigênio e nitrogênio), parâmetros como densidade de potência RF, tempo de 

deposição, pressão de processo e tipo de alvo de sputtering também foram variados, a fim de 

observar sua influência nas características estequiométricas, estruturais, elétricas e ópticas dos 

filmes de ZnO. 

Este trabalho está dividido em capítulos. No capítulo 2, é apresentada a revisão da 

literatura, com introdução a condutores transparentes, conceitos sobre ZnO, principais 

técnicas de deposição e aplicações. No capítulo 3, é descrito o procedimento experimental do 

trabalho, contendo preparação das amostras, parâmetros de deposição e técnicas de 

caracterização utilizadas. No capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos durante a 

caracterização dos filmes. No capítulo 5, as conclusões do trabalho são apresentadas. No 

capítulo 6, é apresentada a sugestão de trabalhos futuros que possam complementar os estudos 

apresentados aqui. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, é apresentada a revisão bibliográfica sobre filmes de óxido de zinco, 

destacando principais materiais utilizados como dopantes, propriedades desejadas e 

aplicações. Também é feita uma introdução ao nitreto de zinco, com as propriedades 

levantadas pela comunidade científica até o presente. 

 

2.1. Óxidos condutores transparentes (TCOs) 

 

Óxidos condutores transparente são materiais cerâmicos que, na forma de filmes finos 

ou nanoestruturas, apresentam baixa resistividade elétrica e alta transmitância óptica na faixa 

do espectro eletromagnético visível ao olho humano. Estes materiais se destacam dos demais 

óxidos (como o óxido de silício, por exemplo) porque a grande maioria dos materiais 

transparentes são isolantes elétricos. Para que estes óxidos metálicos conduzam 

satisfatoriamente para serem utilizados como eletrodos transparentes, é necessário que o 

material seja degenerado, ou seja, apresente alta concentração de portadores livres devido ao 

alto nível de dopagem do material. Todos os TCOs amplamente utilizados, incluindo o ZnO, 

possuem condutividade tipo n. 

De acordo com Ravichandran et al 3, para um material ser satisfatoriamente utilizado 

como TCO, deve obedecer aos seguintes critérios: (i) alta condutividade elétrica; (ii) alta 

mobilidade de portadores; (iii) alta transparência; (iv) índice de refração compatível para 

capturar e emitir luz; (v) facilidade de processamento; (vi) alta estabilidade; (vii) baixa 

toxicidade e (viii) baixo custo. Dentre os TCOs conhecidos, o que apresenta melhor balanço 

dos primeiros cinco itens é o óxido de índio dopado com estanho (In2O3:Sn, conhecido como 

ITO), devido principalmente à sua ótima combinação de transparência óptica e condutividade 

elétrica. Atualmente, ele é o TCO mais utilizado na indústria, sendo que  a maior parte da sua 

demanda vem da área de displays. Nesta área, no primeiro semestre de 2012, o ITO 

representou cerca de 93% dos filmes transparentes utilizados, sendo que todos os outros 

óxidos metálicos (como ZnO e SnO2) representaram, juntos, apenas 6% 4. 

O índio, no entanto, é um material escasso. Por possuir crescente demanda, seu preço 

vem aumentando a cada dia. Devido a suas limitações, pesquisadores em todo o mundo vêm 

procurado alternativas capazes de substituir comercialmente o ITO. Recentemente, 

pesquisadores da North Carolina State University reportaram a deposição de ZnO com 
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concentrações ótimas de gálio e alumínio, com características óticas e elétricas comparáveis 

às do ITO 5. ZnO dopado com alumínio também foi apontado como o TCO que apresenta o 

melhor balanço entre os itens de (iii) a (viii) dos critérios expostos, tornando seu estudo muito 

promissor para a substituição do ITO 3. Especialistas da empresa NanoMarkets estimam que, 

em 2019, o ITO será responsável por apenas 60% do mercado de condutores transparentes, 

com o desenvolvimento de outros materiais 6. 

 

2.2. Óxido de zinco (ZnO) 

 

O óxido de zinco (de fórmula química ZnO) é um material inorgânico semicondutor do 

grupo II-VI (zinco e oxigênio, respectivamente, pertencem aos grupos 12 (II B) e 16 (VI A) 

da tabela periódica). Ao reagirem, os átomos de zinco (metal) e oxigênio (não-metal) são 

unidos principalmente por meio de ligação iônica, resultando em íons Zn2+ e O2-, que exercem 

atração eletrostática entre si. Esta atração eletrostática permite a formação do retículo 

cristalino de ZnO. Na natureza, o ZnO ocorre na forma mineral, denominada zincite 7. No 

entanto, devido à sua demanda comercial, grande parte do material é produzida 

sinteticamente. 

 
Figura 1 – Representação da ligação iônica que forma o composto ZnO. Esferas azuis  e vermelhas 
representam os elétrons da camada de valência dos átomos de zinco e oxigênio, respectivamente. 
 

É um material praticamente insolúvel em água e álcool, mas é solúvel em grande parte 

dos ácidos, pois seu ânion O2- reage com o cátion H+, obedecendo à reação [A] de dissolução 

química 8: 

 ZnO + 2 H+ → Zn2+ + H2O  [A] 

Esta característica o torna um material de fácil corrosão úmida, sendo comumente utilizadas 

para este fim soluções contendo ácido clorídrico (HCl), ácido fosfórico (H3PO4), ácido acético 

(CH3COOH), dentre outros compostos. As reações químicas que ocorrem entre ZnO e os 

ácidos mencionados são respectivamente mostradas em [B], [C] e [D] 9: 

 ZnO + 2 HCl → ZnCl2 + H2O  [B] 

 3 ZnO + 2 H3PO4 → Zn3(PO4)2 + 3 H2O  [C] 
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 ZnO + 2 CH3COOH → Zn(CH3COO)2 + H2O  [D] 

Considerando a facilidade de corrosão, em comparação com os outros dois principais TCOs, o 

ZnO é o melhor material, seguido por In2O3 e SnO2
 10. 

O ZnO é um material relativamente macio, com dureza aproximada de 4,5 na escala 

Mohs  (que tem valor 1 para minerais facilmente arranháveis e 10 para diamante, mineral 

mais duro de todos). SnO2 e In2O3 possuem dureza estimada em 7 e 5, respectivamente 11,10. 

Em termos de toxicidade, o zinco é o metal menos nocivo entre os utilizados em TCOs mais 

comuns 10, sendo também encontrado em cosméticos, medicamentos e alimentos.  

ZnO possui alto valor de band gap intrínseco (EBG), comumente reportado como 

3,37 eV em temperatura ambiente para fase cristalina 12. No entanto, devido a defeitos 

estruturais, já foram observados valores que variam entre 3,1 e 4,1 eV na literatura 13.  Fótons 

com energias abaixo do valor de EBG não são absorvidos pelo material e, portanto, quando na 

forma de filmes finos ou nanoestruturas, ZnO apresenta transparência óptica no espectro 

visível (transmitância óptica em torno de 80%). Logo, todos os TCOs, como SnO2 (3,6 eV) e 

In2O3 (> 3,6 eV) 14 possuem EBG alto quando comparados a outros semicondutores não 

transparentes, como o Si (1,12 eV) 15 ou GaAs (1,43 eV) 16.  Quando dopado, o ZnO 

apresenta baixa resistividade elétrica (da ordem de 10-4 .cm, para dopagem com alumínio). 

Outra característica do ZnO é sua alta energia de ligação de éxcitons (EEB), em torno de 

60 meV. Esta propriedade quantifica a dificuldade com que éxcitons são dissociados 

termicamente e, portanto, quanto maior o valor de EEB, temperaturas cada vez mais altas são 

necessárias para dissociá-los.  Um éxciton é definido como o par resultante da ligação entre 

um elétron num estado excitado e uma lacuna, por interação coulombiana. Este par é capaz de 

se mover através do cristal transportando energia, podendo se aniquilar ao se recombinar, 

emitindo energia (por exemplo, um fóton). Eventualmente, esta energia excitará um outro 

elétron, estabelecendo um novo par 17. Altas energias de ligação de éxcitons são favoráveis 

em dispositivos luminescentes, onde os éxcitons decaem radiativamente 18. O alto valor de 

energia de ligação de éxcitons permite que dispositivos ópticos operem em temperatura 

ambiente e, no caso do ZnO, seu valor de EEB permite a operação em temperaturas ainda 

maiores, pois os éxcitons formados no material são altamente estáveis. Estas propriedades 

(altos valores de EBG e EEB) tornam o ZnO particularmente apropriado para a fabricação de 

dispositivos emissores de luz ultravioleta, como LEDs e lasers, que poderão operar em 

temperatura ambiente, uma vez que esteja disponível ZnO tipo p de boa qualidade 13. Lasers 
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baseados em emissão de éxcitons geralmente produzem ganhos maiores do que os baseados 

em recombinação de portadores livres 19. 

O ZnO como um semicondutor tipo n (n-ZnO) é utilizado em diversas aplicações, como 

sensores, células solares e qualquer dispositivo que demande eletrodos transparentes. Ele pode 

ser facilmente dopado com elementos do grupo 13 (III A) da tabela periódica, como alumínio. 

O n-ZnO é um dos candidatos a substituir comercialmente o óxido de índio dopado com 

estanho (ITO), devido à sua condutividade elétrica e transparência no espectro visível, 

características que classificam o ITO e o ZnO como óxidos condutores transparentes (TCOs).  

Devido a defeitos estruturais, como vacâncias de oxigênio (VO) e átomos intersticiais de 

zinco (Zni), o ZnO intrínseco possui condutividade, mesmo que baixa, tipo n, pois os defeitos 

formam níveis de energia rasos próximos ao máximo da banda de condução. Para que um 

filme de ZnO possua condutividade tipo p (p-ZnO), é necessário, além da incorporação de um 

material dopante aceitador, que a estrutura do filme seja a mais perfeita possível, para que não 

haja compensação de portadores devido a defeitos. 

 

2.3. Propriedades 

 

São apresentadas nesta seção as principais propriedades relativas aos filmes ZnO 

discutidas neste trabalho, destacando a definição e a importância de cada uma. Também é 

feita uma introdução ao nitreto de zinco (Zn3N2), com o resumo de suas propriedades.   

 

2.3.1. Condutividade e resistividade elétrica 

 

Condutividade elétrica (σ) é definida como a medida da habilidade de um material de 

conduzir corrente elétrica, definida de modo a não depender da geometria. De acordo com a 

equação de Boltzmann, a condutividade de um material semicondutor é dada pela eq.(1). 

  Ne  




cm

S
 (1) 

onde N representa a densidade de portadores livres, μ a mobilidade dos portadores e e a carga 

do elétron 20. Portanto, a condutividade é diretamente proporcional à densidade e à mobilidade 

de portadores. 

A resistividade (ρ), parâmetro comumente encontrado na literatura para designar 

propriedades elétricas dos filmes, é expressa como o inverso da condutividade, de acordo com 

a eq.(2). ρ define a capacidade de um material de se opor à passagem de corrente elétrica. 
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   cm.  (2) 

Valores da literatura encontrados para ZnO dependem muita das condições de processo 

e tipo de dopante, e serão detalhadamente discutidos nas seções 2.3.1.1 e 2.3.1.2.  

 

2.3.1.1. Dopantes tipo n (n-ZnO) 

 

Como já explicitado, o n-ZnO é um forte candidato à substituição do ITO na aplicação 

de eletrodo transparente. Os dopantes doadores de elétrons são elementos do grupo 13 (III A), 

como alumínio (ZnO:Al, conhecido como AZO), gálio (ZnO:Ga, ou GZO), ou índio (ZnO:In, 

ou IZO). Dentre eles, o alumínio é o dopante mais comum, mas não há um elemento dopante 

favorito para ZnO (como estanho para In2O3) devido à mudança de características 

apresentadas em diferentes métodos de deposição para cada um dos elementos. Segundo Lee 

et al 21, para o métodos sol-gel, o AZO apresenta melhores resultados na estrutura cristalina 

do filme, ocasionando melhor condutividade. Sim et al 22 apontam o GZO como o material 

que concentra melhores características ópticas e elétricas para filmes produzidos por 

sputtering, com 89% de transmitância óptica no espectro visível e resistividade de 

3,61x10−4 Ω.cm. Para o método de spray pirólise, Nunes et al 23 apontam melhores resultados 

para filmes de IZO, apresentando transmitância óptica de 90% e resistividade de 

5.9x10−3 Ω.cm, após tratamento térmico. 

Elementos do grupos 13 são utilizados principalmente para melhorar a condutividade 

elétrica dos filmes de ZnO. Também são encontrados na literatura trabalhos em que a 

dopagem é feita com elementos do grupo 14 (IV A), como estanho (ZnO:Sn, ou TZO), sendo 

que este tipo de dopagem é mais utilizada para aplicações em sensores, apesar de 

apresentarem grande aumento na condutividade 24.  

Chen et al 25 utilizaram intencionalmente hidrogênio como dopante tipo n, por RF 

magnetron sputtering, com concentração de 60% argônio e 40% H2 no gás de processo, 

alcançando resistividade de 2x10-4 Ω.cm e transmitância óptica média de 80%. Liu et al 

sugerem que a condutividade tipo n aumente na presença de hidrogênio porque ele promove a 

formação de filmes ricos em zinco, aumentando, portanto, os defeitos estruturais doadores 26. 

Apesar de apresentar ótimos resultados experimentais, este fenômeno não está completamente 

entendido até o momento.  
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2.3.1.2.  Dopantes tipo p (p-ZnO) 

 

O desenvolvimento de dispositivos baseados em ZnO, como lasers de diodo, ou sensores 

de gás baseados em homojunção, demanda que o material seja depositado, com boas 

qualidades, com condutividades tipo n e tipo p. No entanto, a falta de produção confiável e 

estável de p-ZnO é um problema há muitos anos, devido às limitações assimétricas de 

dopagem 27. Diversos autores sugerem que a dificuldade na formação de p-ZnO é devida à 

autocompensação de aceitadores, resultante da formação de  defeitos espontâneos, como 

vacâncias de oxigênio (VO) e átomos intersticiais de zinco (Zni), sendo o último apontado 

como principal causador da condutividade intrínseca tipo n. A contaminação por hidrogênio 

também é apontada como causadora de condutividade tipo n em diversos trabalhos 25.  

Para alcançar dopagem tipo p confiável em ZnO, os defeitos nativos que atuam como 

doadores de elétrons devem ser suprimidos. Por este motivo, Lee et al 28 apontam a 

importância de estabelecer parâmetros de produção confiável de filmes não dopados de ZnO, 

de baixa condutividade, para que a dopagem tipo p seja então feita de maneira mais fácil e 

estável. Em seu trabalho, filmes de ZnO tipo p foram obtidos com resistividade na ordem de 

102 Ω.cm, por RF magnetron sputtering, em ambiente rico em oxigênio. A condutividade foi 

atribuída a átomos intersticiais de oxigênio (Oi) no filme, que resultaram também da difusão 

do substrato que continha oxigênio. Resultados similares foram obtidos por Ilyas et al 29, que 

produziu filmes tipo p sem dopantes apenas com o recozimento em ar das amostras. A 

resistividade mínima observada foi de 1,89x102 Ω.cm, atribuída à redução de Zni e ao 

aumento de Oi. Hazra et al 30 reportaram a fabricação de uma homojunção p-n de ZnO sem 

elementos dopantes, sendo o p-ZnO produzido por CVD seguido de recozimento em 

oxigênio, a 220°C, que reduziu as vacâncias de oxigênio do filme, promovendo condutividade 

tipo p (resistividade igual a 1,2x102 Ω.cm). O filme n-ZnO foi produzido por DC sputtering 

em ambiente de 100% argônio, que promoveu excesso de zinco, resultando em resistividade 

igual a 1,8 Ω.cm.  

Diversos elementos dopantes foram intencionalmente utilizados com o intuito de 

alcançar condutividade tipo p ou alta resistividade em ZnO. Há relatos de dopagens feitas com 

elementos do grupo 1 (I A) e 11 (I B), que atuam como elementos aceitadores ao substituir o 

átomo de zinco, e também elementos do grupo 15 (V A), que atuam como aceitadores ao 

substituir o átomo de oxigênio. 
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2.3.1.2.1. Grupo 1 (I A) 

 

Filmes de ZnO dopados com lítio (ZnO:Li, ou LZO) são encontrados na literatura com a 

intenção de torná-lo altamente resistivo para aplicações em dispositivos piezoelétricos. Este 

tipo de aplicação exige resistividade igual ou superior a 105 Ω.cm, além de orientação 

cristalina ao longo do eixo c do cristal (ZnO monocristalino) de estrutura WZ hexagonal. A 

dopagem aceitadora por lítio (LiZn) atua apenas como compensadora dos defeitos estruturais 

doadores, tornando o filme altamente resistivo 31,32. No entanto, Rao et al 27 reportaram a 

deposição de filmes de ZnO por spray pirólise pelo método de dopagem aceitadora dupla 

(dual acceptor), utilizando Li e N simultaneamente como dopantes tipo p. Foi alcançada 

resistividade mínima de 35,8 Ω.cm. 

Para dopagem com sódio (ZnO:Na), Lin 33 et al conseguiram resistividade mínima de 

12 Ω.cm em substrato de quartzo e 93 Ω.cm em substrato de vidro, atribuindo a diferença à 

melhor cristalinidade obtida no filme de ZnO sobre quartzo. 

Xu et al 34 fabricaram filmes de ZnO com dopagem por potássio (ZnO:K), reportando 

que recozimento com temperaturas acima de 600°C causam a dopagem tipo KZn, onde o 

potássio ocupa posição substitucional do zinco na rede. Também foi apontada a relação entre 

boa qualidade cristalina dos filmes e a intensidade da emissão na faixa ultravioleta, estudada 

por difração de raios-x e fotoluminescência. No entanto, não há medidas elétricas em seu 

trabalho. 

 

2.3.1.2.2. Grupo 11 (I B) 

 

De acordo com Yan et al 35, no cristal de ZnO, elementos do grupo I B, como cobre e 

prata, apresentam energia de formação em local substitucional muito menor do que em locais 

intersticiais. Portanto, estes materiais vêm sendo estudados como dopantes, pois o potencial 

de formação de defeitos doadores de autocompensação é teoricamente menor do que em 

dopagem por elementos de outros grupos. No entanto, a energia de ionização destes materiais 

é alta, o que dificulta a sua incorporação. 

A dopagem por cobre (ZnO:Cu) é uma das alternativas, e ocorre efetivamente com a 

substituição do íon Zn2+ pelo Cu1+, que atua como dopante aceitador. O raio iônico do Cu1+ 

(98 pm) é mais compatível com o do Zn2+ (83 pm) do que o do íon Ag1+ (113 pm), o que o 

torna o cobre um bom candidato 36.  Zhou et al 37 fabricaram pó de ZnO por meio de método 

de banho químico, reportando uma grande redução na condutividade tipo n em relação ao pó 
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de ZnO fabricado sem dopantes, atribuindo o fenômeno à substituição CuZn. Kim et al 38  

fabricaram filmes de Zno:Cu por PLD, reportando que, quando crescidos em ambiente com 

pouco oxigênio, os filmes de ZnO apresentam condutividade tipo n. Conforme a pressão 

parcial de oxigênio aumenta, a resistividade tipo n aumenta até ser revertida para tipo p, 

devido à menor incorporação de cobre metálico no filme, que atua como impureza doadora, e 

à supressão de defeitos intrínsecos. A amostra obtida com condutividade tipo p apresentou 

resistividade de 1,5x105 Ω.cm. Zhao et al 39 reportaram a deposição de filmes de ZnO por 

método de banho químico com dopagem aceitadora dupla (Cu e N), com o intuito de estudar 

propriedades ópticas e estruturais. A concentração atômica de 2% de cobre ocasionou uma 

melhora nas características estruturais em comparação a amostras intrínsecas e com 

concentrações superiores, associada à redução do estresse nos filmes. No entanto, a 

transmitância óptica tende a reduzir com maior incorporação de cobre. Pan et al 40 fabricaram 

filmes de ZnO dopado com cobre e enxofre sobre substrato de quartzo, pelo método de RF 

magnetron sputtering. Segundo ele, a liga ZnO1-xSx sofre uma forte variação na energia da sua 

banda de valência devido à incorporação de S. Com uma pequena incorporação, a banda de 

valência sofre um forte aumento, o que pode ser utilizado para reduzir o nível de aceitadores 

(shallow acceptors), como CuZn, otimizando a eficiência de dopagem e estabilidade do p-

ZnO. Em seu trabalho, foi reportada resistividade mínima tipo p de 2,9x10-1 Ω.cm. 

Outro possível elemento dopante do grupo 11 é a prata (ZnO:Ag). Myers et al 41 

recentemente reportaram a deposição de filmes de ZnO por PLD sobre substratos de safira 

aquecidos. Para a temperatura de 500°C, foi atingida resistividade tipo p de 0,9 Ω.cm. Estudos 

muito promissores apontam a dopagem aceitadora dupla de prata e nitrogênio (ZnO: Ag, N) 

como uma das melhores alternativas a obter condutividade tipo p em ZnO. Swapna et al 42 

reportaram a produção de filmes por spray pirólise com dopagem aceitadora dupla, sobre 

substratos de vidro aquecidos a 350°C, atingindo resistividade mínima de 8,7x10-2 Ω.cm. Este 

valor é um dos menores reportados até o momento para ZnO tipo p. 

 

2.3.1.2.3. Nitrogênio como dopante 

 

A dopagem por nitrogênio acontece quando um átomo de oxigênio do cristal de ZnO é 

susbtituído por um átomo de nitrogênio (NO). O nitrogênio é considerado por alguns autores  

o dopante ideal para p-ZnO devido principalmente às semelhanças das eletronegatividades e 

dos raios iônicos de nitrogênio e oxigênio, sendo esperada uma menor deformação da rede 

cristalina de ZnO devido à dopagem. Também é apontado como o elemento capaz de formar 
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níveis aceitadores rasos, o que permite condutividade em temperatura ambiente. Ele também é 

um dos elementos utilizados na maioria dos trabalhos que reportam dopagem aceitadora 

dupla, até o momento.  

Infelizmente, o nitrogênio tem baixa solubilidade no ZnO e, quando incorporado, pode 

facilmente formar também níveis doadores, como substituições de um átomo de oxigênio por 

uma molécula N2 [(N2)O] 27. Este mecanismo de compensação é visto por alguns autores como 

uma impossibilidade da dopagem tipo p de ZnO por nitrogênio 43. Além disso, Li et al 44 

sugeriram que hidrogênio e nitrogênio interagem fortemente e formam um complexo neutro, 

reduzindo a condutividade tipo p. Portanto, filmes de ZnO tipo p devem ser livres de 

hidrogênio, pois além de passivar o dopante aceitador, ele ainda age como dopante doador. 

Experimentalmente, alguns trabalhos recentes reportam sucesso na produção de p-ZnO, 

apesar das controvérsias. Dhara et al 45 reportaram a produção de ZnO sobre silício com 

condutividade tipo p de 0,2 Ω.cm, produzido por magnetron sputtering, a partir de um alvo 

cerâmico de ZnO. Como gás de processo, foi utilizada uma mistura de N2 com Ar e, após a 

deposição, foi feito recozimento em ambiente atmosférico a 500°C, por 60 min. Karamdel et 

al 46 reportaram a obtenção de condutividade tipo p, também com mistura de N2 e Ar por 

magnetron sputtering, com utilização de um alvo cerâmico. A condutividade tipo p foi 

observada após recozimento em pelo menos 400°C.  

A utilização de um alvo de sputtering de ZnN também foi já reportada na literatura para  

a produção de filmes de ZnO:N. Nicolescu et al 47 produziu ZnO a partir de um alvo de ZnN 

em ambiente oxidante. No entanto, são feitos estudos estruturais e morfológicos, sem 

informações sobre resistividade elétrica ou tipo de portador obtido. De forma similar, alguns 

trabalhos utilizaram um alvo metálico de zinco em ambiente de nitrogênio, como será 

detalhado na seção 2.4. 

 

2.3.2. Resistência de folha 

 

A resistência de folha (RS) é um parâmetro de caracterização elétrica que indica o 

valor da resistência do filme por superfície de área quadrada qualquer. Considerando uma 

estrutura tridimensional, a resistência elétrica (RΩ) de dada porção do material é dada pela 

eq.(3), onde L é o comprimento e Ast é a área de seção transversal.  

 
stA

L
R      (3) 

Ast pode ser dividida em largura (W0) e espessura do filme (t), como mostra a eq.(4). 
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 tWAst 0   2cm  (4) 

Substituindo (4) em (3), e considerando que L = W para termos um quadrado, temos a 

relação descrita na eq.(5). 

 
t

RR S


  







 
sq

 (5) 

Portanto, RS é expressa como a razão entre a resistividade do material e a espessura do 

filme. Como para qualquer superfície quadrada RΩ = Rs, a unidade de Rs é Ω. Para evitar 

confusão entre RΩ e RS, a resistência de folha é geralmente especificada em Ω/sq (ou Ω/□).  

Em geral, o valor de RS diminui conforme a espessura do filme aumenta, pois a 

resistividade do material tende a se manter constante, embora também seja influenciada. No 

entanto, a eq.(5) aponta a necessidade de baixa resistividade para atingir baixo valor de Rs, a 

não ser que t tenha um valor muito alto. Tal camada, na maioria dos casos, absorve muita luz, 

diminuindo muito a transmitância óptica 48. 

Valores de RS são muito utilizados em caracterizações de materiais, pois podem ser 

obtidos pelas técnicas de prova de quatro pontas ou de efeito Hall. Geralmente, são utilizados 

para calcular a resistividade do material, como neste trabalho. 

 

2.3.3. Cristalinidade 

 

A cristalinidade dos materiais diz respeito à disposição dos átomos ou moléculas 

constituintes nas três direções do espaço. Filmes de ZnO podem ser amorfos (em que os 

constituintes não possuem ordenação espacial), policristalinos (compostos por vários 

cristalitos, de diversos tamanhos e orientações) ou monocristalinos (compostos por apenas 

uma orientação). 

O arranjo dos átomos no substrato depende da energia que lhes é fornecida pela 

temperatura ou pela transferência do momento quando os átomos chegam ao substrato. Logo, 

acredita-se que o aumento da temperatura do substrato, assim como o aumento da potência RF 

(o qual promove maior energia cinética aos átomos e/ou moléculas que chegam ao filme em 

formação), contribuam para uma maior cristalização dos filmes e um aumento no tamanho 

dos cristalitos 49. 

A forma mais estável do ZnO é a wurtzita (wurtzite, ou WZ) hexagonal, mas o material 

também se solidifica nas formas cúbicas blenda de zinco (zinc blende, ou ZB)  ou sal de rocha 

(rocksalt - estrutura idêntica à do cloreto de sódio). A representação das possíveis ordenações 
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espacial dos átomos constituintes do cristal de ZnO é apresentada na Figura 2, extraída da 

referência 50. 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática das estruturas cristalinas do ZnO: (a) 
sal de rocha cúbica, (b) blenda de zinco cúbica e (c) wurzita hexagonal. Esferas cinzas e pretas 

representam respectivamente átomos de Zn e O 50 
 

Para ZnO, a estrutura WZ é a mais encontrada na literatura e a mais fácil de ser obtida, 

por ser termodinamicamente estável. A estabilidade da fase WZ é devida à menor repulsão 

dos íons em materiais muito polares (de grande força intermolecular), como é o caso do ZnO 

(formado por íons Zn2+ e O2–) 51, no qual, mesmo com carga total nula, suas ligações químicas 

são tais que cargas positivas e negativas não se sobrepõem completamente, resultando em um 

momento de dipolo permanente. Para aplicações piezoelétricas, a estrutura WZ é desejada, 

pois a propriedade de piezoeletricidade ocorre quando não há simetria de inversão do 

cristal 52. 

A estrutura ZB é geralmente estabilizada pelo crescimento sobre substratos com 

estrutura cúbica, apesar de já ter sido reportada por Presmanes et al 53 sobre lâminas de vidro 

(material amorfo), em filmes de ZnO que também continham a fase WZ. Os filmes foram 

crescidos por magnetron sputtering que, devido ao bombardeamento de alta energia, pode 

estabilizar filmes metaestáveis devido à ação sobre o estresse e a microestrutura dos materiais. 

A estrutura ZB possui alta simetria cristalina, sendo mais isotrópica e, portanto, não ocasiona 

piezoeletricidade. Filmes de ZnO com esta estrutura apresentam luminescência mais alta do 

que filmes com estrutura WZ, o que os torna interessante para aplicações optoeletrônicas. Sua 

isotropia também é associada à compatibilidade com a dopagem tipo p, por não ocasionar 

polarização espontânea 54. 
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Segundo a literatura, a estrutura sal de rocha cúbica apenas pode ser estabilizada quando 

o material é submetido a pressões relativamente altas (da ordem de GTorr) 50,55, e portanto 

nunca foi observada espontaneamente em filmes produzidos por sputtering. 

O método de caracterização utilizado para definir a estrutura cristalina de um material é 

a difração de raios-X (XRD), que gera um espectro cujos picos correspondem aos planos 

cristalinos encontrados no material. Os planos, por sua vez, são representados por seus índices 

de Miller (hkl), que são valores recíprocos da fração de intersecção que os planos fazem com 

os eixos cristalográficos. Para a estrutura WZ, tradicionalmente, são utilizados os índices de 

Miller-Bravais, com representação (hkil). Este sistema é adotado para estruturas hexagonais, 

para que planos cristalograficamente equivalentes não apresentem índices muito distintos 56. 

Na literatura, no entanto, é mais comum encontrar os planos WZ de ZnO sendo representados 

apenas pelos índices de Miller convencionais (hkl). Na Figura 3, adaptada da referência 57, é 

apresentada a estrutura WZ de ZnO, com representação de alguns planos cristalográficos 

utilizando os índices Miller-Bravais. 

 

Figura 3 – Estrutura WZ hexagonal de ZnO, com indicação de alguns planos cristalográficos utilizando os 
índices Miller-Bravais (hkil).  Esferas cinzas e pretas representam respectivamente átomos de Zn e O 57. 

 
Chama-se célula unitária a menor divisão possível do cristal que mantém suas 

características e que, repetida tridimensionalmente infinitas vezes, compõe a estrutura 

periódica do cristal. Na Figura 3, a célula unitária é destacada pelo paralelepípedo (em traço 
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cheio) contido no hexágono da estrutura (em traço pontilhado). Os parâmetros de rede a, b e c 

definem as dimensões da célula unitária do cristal, sendo cada parâmetro correspondente 

respectivamente aos eixos a, b e c do cristal. A distância interplanar dsp define a distância que 

existe entre os planos atômicos similares paralelos, e é relacionada com o ângulo de difração 

por meio da Lei de Bragg, apresentada na eq.(6) 58, onde n é um inteiro que representa a 

ordem do pico de difração, λ é o comprimento de onda da fonte de raios-X (1,54 Ǻ para fonte 

de cobre) e θ é o ângulo de incidência do feixe em relação ao plano considerado, ou seja, o 

ângulo onde ocorre o pico de difração.  

 



sen

n
d sp 2

  (6) 

Para o sistema hexagonal, dsp é relacionado aos parâmetros de rede por meio da eq.(7), 

onde h, k e l são os índices de Miller do plano considerado e a, b e c os parâmetros de rede de 

seus respectivos eixos.  
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O plano encontrado com mais frequência na literatura para a superfície dos filmes de 

ZnO é o (002), da estrutura WZ. De acordo com o Centro Internacional de Dados de Difração 

(ICDD, antigo JCPDS), o ângulo de difração do plano (002) correspondente ao pó de ZnO 

livre de estresse é localizado em 2θ = 34,45° 59. A superfície do filme tende a exibir 

orientação (002) porque este plano requer mínima energia livre de superfície para sua 

formação 60. Considerando o plano (002) na eq.(), temos h=0, k=0 e l=2, resultando na eq.(8): 

 dc 2  (8) 

Na Tabela 1, são listados os parâmetros de rede do cristal de ZnO e espaçamento 

interplanar para plano (002), de acordo com valores de referência teóricos 61. 

 

Tabela 1 – Parâmetros de rede (a, b e c) do cristal de ZnO e espaçamento interplanar (dsp) para o plano 
(002) da estrutura WZ hexagonal 

Parâmetro Valor de referência (Ǻ) 
a=b 3,24982 

c 5,20661 
dsp (002) 2,6033 

 

Na Tabela 2, são resumidos diversos picos para amostras de ZnO encontrados na 

literatura, seus planos correspondentes e estrutura cristalina. As referências das quais os dados 

foram extraídos se encontram na primeira coluna da tabela, sendo que a precisão de cada 

ângulo foi mantida de acordo com os trabalhos originais. Diferentes ângulos são associados 
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aos mesmos planos porque o estresse dos filmes causa deslocamentos nos picos dos 

difratogramas. É convenção utilizar em difratogramas o eixo 2θ, correspondente ao ângulo 

entre o raio-X incidente transmitido através da superfície e o difratado pela superfície, que 

corresponde ao dobro do valor do ângulo θ utilizado na eq.(6). 

 

Tabela 2 – Picos de XRD encontrados na literatura de ZnO, com  seus planos cristalográficos 
representados por índices de Miller (hkl) e estruturas cristalinas correspondentes 

Referência Ângulo 2 XRD (°)
Planos correspondentes

(hkl) 
Estrutura cristalina

62 31,439 (010) WZ hexagonal 
63 31,7 (100) WZ hexagonal 
64 31,8 (100) WZ hexagonal 
65 33,504 (111) ZB cúbica 
66 33,8 (002) WZ hexagonal 
63 34,36 (002) WZ hexagonal 
64 34,4 (002) WZ hexagonal 
62 34,889 (002) WZ hexagonal 
62 36,074 (011) WZ hexagonal 
63 36,2 (101) WZ hexagonal 
64 36,3 (101) WZ hexagonal 
65 38,879 (002) ZB cúbica 
64 47,5 (102) WZ hexagonal 
63 47,54 (102) WZ hexagonal 
62 47,666 (012) WZ hexagonal 
62 55,973 (110) WZ hexagonal 
65 56,156 (022) ZB cúbica 

64,63 56,6 (110) WZ hexagonal 
63 62,76 (103) WZ hexagonal 
64 62,9 (103) WZ hexagonal 
62 63,335 (013) WZ hexagonal 
62 65,621 (020) WZ hexagonal 
63 66,34 (200) WZ hexagonal 
65 66,996 (113) ZB cúbica 
62 67,676 (112) WZ hexagonal 
62 68,418 (021) WZ hexagonal 
63 69,3 (201) WZ hexagonal 
65 70,403 (222) ZB cúbica 
64 72,6 (004) WZ hexagonal 
62 73,678 (004) WZ hexagonal 
62 76,525 (022) WZ hexagonal 
62 82,286 (014) WZ hexagonal 
65 83,461 (004) ZB cúbica 
62 89,522 (023) WZ hexagonal 
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2.3.4. Estequiometria e porcentagem atômica 

 

Na ciência de materiais, o termo estequiometria é utilizado para designar proporções 

atômicas dos elementos constituintes de um material. Para ZnO, a estequiometria perfeita é 

1:1, por ser um material composto de um átomo de zinco e um de oxigênio. Em compostos 

denominados estequiométricos, as proporções atômicas são números inteiros. Materiais cujas 

proporções não são números inteiros são chamados de compostos não-estequiométricos. 

A estequiometria tem grande influência nas características elétricas dos filmes de ZnO, 

sendo que uma maior porcentagem metálica (estequiometria ZnO1-x) pode ajudar a fornecer 

elétrons à camada de condução do material, gerando condutividade tipo n, principalmente 

devido a átomos intersticiais de zinco . 

Segundo a literatura, o aumento da potência de processo (PRF) leva a um aumento em 

Vo, sugerindo menor incorporação de oxigênio para potências maiores 67. Lin et al 68 

reportaram que, para filmes de ZnO depositados por sputtering com alvo cerâmico e 100% 

argônio, a tendência dos filmes é de incorporar mais Zn do que O em qualquer condição de 

processo, pois a eficiência da transferência de energia dos íons Ar+ é maior para Zn do que 

para O. Em temperatura constante, o aumento de PRF causou menos incorporação de O e mais 

de Zn. Em PRF constante, o aumento da temperatura causou menor incorporação de O. 

Neste trabalho, razões atômicas (RAt) entre elementos, com o intuito de avaliar a 

estequiometria dos materiais, será expressa de acordo com a eq.(9), onde (%)El.1 é a 

porcentagem atômica  do elemento químico para o qual se deseja expressar a razão e (%)El.2 

é o elemento utilizado como referência na relação de porcentagens. 
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  (9) 

 

2.3.5. Fotoluminescência 

 

A fotoluminescência (conhecida como PL, do termo em inglês photoluminescence) diz 

respeito à emissão de radiação eletromagnética (fótons) por um material quando este se 

encontra excitado por uma fonte luminosa. A energia dos fótons emitidos é relacionada ao 

material que a fornece, pois é resultante de transições eletrônicas. Um material excitado 

apresenta elétrons ocupando níveis de energias elevados, acima das condições de equilíbrio. 

Como estes elétrons se encontram em uma posição instável, podem fazer uma transição para 

um nível mais baixo de energia, com o intuito de alcançar o equilíbrio. Toda ou parte da 
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diferença de energia entre o estado excitado e o estado fundamental pode ser eliminada na 

forma de fótons. 

Quando o material é excitado por uma fonte luminosa de em energia maior à de seu 

band gap, a energia emitida por um fóton numa transição direta (h ) é dada pela expressão 

da eq.(10), onde h é a constante de Planck (4,13567x10-15 eV.s),   é a frequência de radiação, 

EBG é o band gap do material e EEB é a energia de ligação de éxcitons: 

 EBBG EEh   (10) 

A frequência de radiação   é relacionada ao comprimento de onda λ da emissão por meio da 

eq.(11), onde c0 é a velocidade da luz no vácuo (2,99792458x1017 nm/s): 

 


 0c
  (11) 

Como EBG >> EEB, é comum encontrar na literatura trabalhos que relacionam a energia de 

emissão no espectro de fotoluminescência diretamente ao valor de EBG do material 69. 

Comumente, o ZnO exibe dois centros de emissão em seu espectro de 

fotoluminescência: um pico estreito na região ultravioleta, relacionado à sua energia de band 

gap (chamada de emissão NBE, da expressão near-band-edge), e uma banda larga na região 

verde, relacionada a defeitos e impurezas, chamada de DLE (da expressão deep-level 

emission). A emissão NBE é resultada principalmente de transições banda-a-banda, de 

éxcitons ligados e de éxcitons livres, sendo também chamada de emissão excitônica. A banda 

DLE é associada a inúmeros fenômenos na literatura, sendo os mais comuns vacâncias, 

átomos intersticiais e contaminação por cobre 70. 

Quando o ZnO é depositado sem aquecimento intencional, por vezes, é observada 

nenhuma ou pouca fotoluminescência, geralmente relacionada à falta de cristalinidade do 

material ou a tamanhos muito pequenos de grãos 71. A falta de luminescência é explicada pela 

existência de estados de superfície ou interface que resultam em processos de recombinação 

não-radiativos, que geralmente ocorrem em contornos de grãos 72. A composição não-

estequiométrica do material, com excesso de átomos Zn, também já foi reportada como causa 

de centros não-radiativos nos filmes, o que reduz ou anula a luminescência do material. Este 

tipo de composição já foi apontada por Cui et al 73 para filmes produzidos por sputtering em 

baixas temperaturas, que apenas observou fotoluminescência NBE após tratamento térmico. 

Espectros de fotoluminescência podem ser obtidos em temperatura ambiente (referidos 

na literatura como RT, do termo room temperature) ou em baixas temperaturas (LT, de low 

temperature). Em LT (em torno de 14K), os portadores de carga estão praticamente 
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congelados, e emissões excitônicas são mais eficientes, resultando em altas intensidades do 

pico NBE. A emissão normalmente observada é atribuída à sobreposição de diferentes 

emissões de éxcitons ligados a doadores ou aceitadores (BEx). Em RT (em torno de 300 K), 

os portadores podem escapar termicamente para centros de recombinação não-radiativos, e 

geralmente pode ser observado um pico NBE de menor intensidade e maior largura a meia 

altura, associado à transição de éxcitons livres (FEx) 74. Quando observada, a emissão NBE 

em RT ocorre devido à alta energia de ligação de éxcitons, e é utilizada como um indicativo 

de alta qualidade do material 69. 

 

2.3.6. Modos vibracionais (Raman ressonante) 

 

Quando uma onda eletromagnética atinge a superfície de um meio, parte da luz é 

refletida e parte é transmitida. Da parcela transmitida através da superfície, uma fração é 

absorvida em forma de calor e outra é retransmitida como luz espalhada. A luz retransmitida 

possui em seu bojo de espalhamento uma parcela de frequências diferentes da incidente 

(espalhamento inelástico), e o processo de rege este fenômeno é chamado de espalhamento 

Raman 75. 

Os espalhamentos inelásticos são classificados de duas formas: quando a frequência da 

radiação espalhada é menor do que a da luz incidente, o processo de espalhamento absorve 

energia, e é denominado Stokes. Quando a frequência da radiação espalhada é maior, o 

processo de espalhamento cedeu energia, e é denominado anti-Stokes. Quando não há troca de 

energia no processo (espalhamento elástico), a luz espalhada possui a mesma frequência da 

luz incidente, caracterizando o espalhamento Rayleigh, que apesar de ser o modo dominante 

de espalhamento, não é interessante para a espectroscopia Raman 75,76. 

A diferença de eletronegatividade de seus átomos constituintes faz com que moléculas 

ou compostos iônicos sejam um dipolo elétrico, com campo elétrico intrínseco. Supondo 

espalhamento inelástico, o fóton incidente interage com este dipolo. Em termos clássicos, a 

interação da luz incidente com o meio e seu espalhamento são vistos como uma perturbação 

do campo elétrico das moléculas. Em termos quânticos, o espalhamento pode ser descrito 

como uma excitação de elétrons a um estado virtual, com energia menor do que um estado 

eletrônico real, com energia de desexcitação próxima à energia de um nível real. A diferença 

de energia entre o fóton incidente e o espalhado é igual à energia de vibração da molécula 

responsável pelo espalhamento, e dão origem a picos no espectro Raman. A representação dos 
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espalhamentos Stokes e anti-Stokes, com seus níveis virtuais e níveis de vibração, é ilustrada 

na Figura 4, adaptada da referência 76. 

 

 

Figura 4 – Representação dos espalhamentos (a) Stokes e (b) anti-Stokes, com seus estados virtuais em 
linha pontilhada e limites dos níveis vibracionais em linha cheia 76 

 

Em física da matéria condensada, um fônon é uma quase-partícula que caracteriza uma 

vibração dos átomos da rede de um composto. Os fônons que ocorrem nos compostos são 

designados por diferentes modos, dependendo do grau de liberdade das moléculas que os 

compõem. Para sólidos compostos por mais de um tipo de átomo, ocorrem fônons acústicos e 

ópticos. Os acústicos possuem movimento coerente de oscilação dos átomos, enquanto os 

ópticos são caracterizados por movimentos fora de fase entre seus átomos constituintes. Em 

espectroscopia Raman, apenas são observados espalhamentos por fônons ópticos, já que estes 

correspondem à real vibração interna do cristal, e não apenas a um deslocamento do sólido 

como um todo. Os fônons ópticos observáveis por Raman podem ser polares ou não polares. 

Fônons não polares exibem um deslocamento Raman independente da sua direção de 

propagação 77. Fônons polares promovem polarização do material por meio de sua vibração, 

que resulta na criação de um campo eletrostático. Os efeitos deste campo se manifestam na 

separação de modos polares que, para fônons ópticos, podem ser do tipo longitudinal óptico 

(LO), quando há um alongamento (stretching) das ligações entre átomos, ou do tipo 

transversal óptico (TO), quando há uma torção (bending) das ligações. 

Os materiais podem apresentar diferentes tipos de modos vibracionais, que são 

designados por símbolos de Mulliken (A, B, E, ou T, cada qual com sinais subscritos 1, 2, g 

ou u), de acordo com sua simetria de vibração 78.  Para materiais de estrutura WZ, são 

previstos os seguintes fônons ópticos da rede: um modo A1, dois B1, um E1 e dois E2, dos 

quais A1 e E1 são polares. Os modos B1 não são ativos em Raman, e portanto, não são 
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observáveis por esta técnica em nenhuma geometria de medida. São listados na Tabela 3 os 

números de onda do deslocamento Raman para qual os fônons ativos são esperados, para ZnO 

bulk 79. 

 

Tabela 3 – Frequências (em cm-1) de modos ópticos ativos em Raman para ZnO bulk 

E2(low) A1(TO) E1(TO) E2(high) A1(LO) E1(LO) 
102 379 410 439 574 591 

 

Diferentes geometrias de espalhamento podem resultar em diferentes modos 

vibracionais no espectro Raman 80. Considerando espectroscopia Raman de 

retroespalhamento com feixe incidente perpendicular à superfície dos filmes, que foi a 

geometria utilizada neste trabalho, e para excitação com energia menor do que a energia de 

band gap do material, estudos de teoria de grupo e regras de seleção Raman prevêem a 

observação apenas dos dois modos E2 não polares, chamados de E2(low) e E2(high), e do 

modo A1(LO) 81. 

No entanto, para a técnica de Raman ressonante, onde o laser de excitação possui 

energia próxima ao band gap do material, os estados virtuais do processo de espalhamento 

Raman dão lugar a estados eletrônicos reais, levando a uma intensificação de sinais de 

acoplamento fônon/elétron. Isto leva à observação apenas das linhas (LO) e suas réplicas. A 

aparência destas linhas pode ser explicada utilizando o modelo cascata proposto por Martin e 

Varma 82, no qual um relaxamento de éxcitons em cascata segue três passos: (i) a criação de 

um éxciton por meio da absorção do fóton incidente; (ii) o relaxamento deste éxciton para um 

estado de energia menor com emissões sucessivas de fônons LO e (iii) a recombinação 

radiativa do éxciton com emissão do fóton espalhado. 

 

2.3.7. Reflectância, transmitância e band gap óptico 

 

Quando um feixe de radiação eletromagnética incide sobre uma superfície, três 

fenômenos distintos podem acontecer: reflexão, transmissão ou absorção. A reflexão consiste 

no processo em que a luz incidente retorna ao meio de onde veio, e a transmissão diz respeito 

à passagem da radiação através da superfície. Ambos os processos podem ser acompanhados 

de difusão (também chamada de espalhamento), na qual há a deflexão de um feixe 

unidirecional em várias direções diferentes. Quando não há espalhamento envolvido, reflexão 

ou transmissão de um feixe unidirecional resulta também em feixe unidirecional, e neste caso, 



  42 

fala-se em reflexão especular ou transmissão especular. A absorção ocorre quando há 

transformação de energia radiante em outro tipo de energia, como calor, por meio da interação 

do feixe incidente com a matéria. 

Em espectrofotometria, quando estes fenômenos são relacionados a comprimentos de 

onda específicos, os termos utilizados para designar reflexão, transmissão e absorção são, 

respectivamente, reflectância (%R), transmitância (%T) e absorbância (%A). Se, em 

determinado comprimento de onda , consideramos toda a radiação eletromagnética incidente 

(I0) como 100%, temos a relação da eq.(12) 83: 

 %100)()(%)(%)(% 0   IATR  (12) 

O coeficiente de absorção () descreve a extensão a qual a intensidade de um feixe de 

energia é reduzida ao passar por um material, em dado comprimento de onda. Portanto, 

quanto mais transparente for o material, menor deve ser o valor de . Considerando um filme 

de espessura (t) conhecida, , geralmente expresso em cm-1, pode ser calculado a partir do 

espectro de transmitância óptica, por meio da eq.(13) 84, onde T representa o valor decimal de 

transmitância em dado comprimento de onda: 

 
t

T )(ln
)(

   (13) 

Normalmente, filmes de TCOs são transparentes no espectro visível, mas possuem uma 

cauda de absorção na região do ultravioleta (UV). Isso significa que seus gráficos de 

transmitância óptica geralmente obedecem o padrão de altos valores na região visível 

(geralmente, 80 a 90%) e, após atingir energias correspondentes à região UV, decaem 

rapidamente para valores próximos de 0. Esta absorção óptica está relacionada ao band gap 

óptico (Eopt) do material. Da teoria de bandas do estado sólido, o band gap de transição direta 

pode ser descrito em função da energia do fóton incidente, de acordo com a eq.(14) , onde h é 

a constante de Planck e   a frequência de radiação:  

 optEhh   2)(  (14) 

Esta relação pode ser utilizada para extrair o band gap do material por meio da extrapolação 

no eixo x do padrão reto do plot (h )2 x h , conhecida como plot de Tauc 85. 

É comum considerar a energia do gap óptico como sendo igual à diferença de energia 

entre as bandas de valência e condução do material (Eopt = EBG). No entanto, para TCOs 

degenerados, pode ocorrer um deslocamento da energia de Eopt para energias um pouco 

maiores devido ao efeito Burstein-Moss, que resulta do princípio de exclusão de Pauli e é 

visto em semicondutores como um aumento do gap óptico de acordo com o aumento da 
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concentração de portadores. O deslocamento é devido ao posicionamento da energia de Fermi 

na banda de condução do material para semicondutores altamente dopados tipo n, que faz com 

que os estados ocupados bloqueiem a excitação óptica ou térmica 86. O efeito é descrito pela 

relação apresentada na eq.(15) 87, onde mr
*e N são, respectivamente, a massa efetiva reduzida 

e a densidade de portadores livres do material. 
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2.3.8. Índice de refração 

 

O índice de refração (n) do material é uma grandeza adimensional que quantifica a 

mudança na velocidade de propagação da luz quando esta atinge um meio físico diferente. 

Portanto, ele descreve a facilidade com que um raio de luz passa de um meio para o outro, 

sendo que quanto maior é o índice de refração do segundo meio, maior é a dificuldade na 

passagem da luz, devido à diminuição de sua velocidade. Com a alteração da velocidade de 

propagação, ocorre também o desvio da direção original, sendo que o ângulo de incidência do 

raio de luz em vácuo (θi) é diferente do ângulo de refração (θr). A referência dos ângulos é 

sempre o plano normal à interface entre os meios, como mostrado na Figura 5, adaptada da 

referência 88.  

O meio utilizado como referência para valores absolutos de índices de refração é o 

vácuo, que tem nvácuo = 1 para raios de qualquer comprimento de onda, indicando que a luz 

viaja com maior velocidade no vácuo do que em qualquer outro meio. O índice de refração do 

ar (n0) e da maioria dos gases também é considerado como 1, pois varia muito pouco ao longo 

do espectro eletromagnético em relação ao vácuo.  Portanto, n absoluto em qualquer meio é 

definido de acordo com a eq.(16) 89, onde c é a velocidade da luz no vácuo e vmeio é a 

velocidade da luz no meio em questão. Também é equivalente a relação entre senos dos 

ângulos de incidência no vácuo e refratado no meio: 
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n




  (16) 
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Figura 5 - Raio de luz incidindo do vácuo (nvácuo = 1) a um meio qualquer (nmeio > 1), com ângulo de 
incidência θi diferente do ângulo de refração θr 

88 

 

O índice de refração é um parâmetro muito utilizado em aplicações ópticas. Um 

exemplo é seu uso na escolha de materiais para camadas antirrefletoras, que diminuem a 

reflexão da luz que atinge a superfície do objeto ou dispositivo, como celular solares, 

aumentando assim sua eficiência. Considerando uma camada única, para que sua eficiência 

seja máxima, o índice de refração da camada antirrefletora (ncamAR) deve obedecer à relação 

descrita na eq.(17), onde nsub é o índice de refração do substrato ou superfície a ser recoberta e 

n0 é o índica de refração do ar: 

 0.nnn subcamAR   (17) 

Uma vez escolhido o material com índice adequado, pode-se depositar uma camada com 

espessura física tal que sua espessura óptica (ncamAR.tcamAR) seja equivalente a ¼ do 

comprimento de onda no qual se quer reflexão mínima, como descrito na eq.(18) 90, onde 

tcamAR é a espessura física da camada antirrefletora e λ é o comprimento de onda escolhido:  

 
4

.


camARcamAR tn  (18) 

O índice de refração do ZnO estequiométrico é reportado na literatura como 

aproximadamente 2 para a faixa visível do espectro eletromagnético 91, o que um torna um 

bom candidato a atuar como camada antirrefletora em materiais que possuem índice próximo 

de 4 para a mesma faixa, como é o caso do silício, amplamente utilizado na fabricação de 
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células solares 92. No entanto, já foram reportados na literatura valores de n diferentes de 2, 

relacionados à estequiometria, cristalinidade e/ou densidade dos filmes. Ndong et al 93 notou 

uma queda no valor de n com o aumento da pressão parcial de oxigênio, atribuindo o 

fenômeno à qualidade cristalina do material, que foi melhor no ponto em que n era mais alto. 

Min et al 94 também reportou que n tende a ser menor em condições em que há mais oxigênio 

no filme, tendendo a 2 em condições mais estequiométricas. Zhang et al 95 reportou que a 

variação no valor de n de acordo com a pressão parcial de oxigênio acontece devido a uma 

diferença na densidade dos filmes, já que filmes com mais oxigênio apresentaram densidade 

mais baixa e, consequentemente, n mais baixo. 

 

2.4. Nitreto de zinco 

 

Como discutido na seção 2.3.1.2.3, a incorporação de nitrogênio nos filmes de ZnO não 

é trivial, principalmente devido à sua baixa solubilidade e à maior afinidade química do zinco 

com o oxigênio. Para contornar estes problemas, alguns autores apontaram a possibilidade de 

produzir ZnO:N a partir da oxidação de filmes de nitreto de zinco. Em sua forma 

estequiométrica, Zn3N2, o material é composto por 3 átomos de Zn (estado de oxidação Zn2+) 

e 2 átomos de N (na forma N3-). 

 A primeira publicação da síntese de Zn3N2 aconteceu em 1940, onde Juza e Hahn 96 

relataram a fabricação do pó do material. No entanto, o material permaneceu praticamente 

esquecido pela comunidade científica pelas próximas décadas, até ser considerado para a 

fabricação de ZnO. Em 1996, Y. Sato e S. Sato 97 fabricaram, por evaporação reativa de pó de 

zinco metálico, filmes de nitreto e óxido de zinco, variando a composição da atmosfera da 

câmara (N2, O2 ou proporções destes gases), considerando a possibilidade de obter ZnO:N e 

de estudar o nitreto de zinco puro. Conforme o aumento da concentração de nitrogênio, 

observaram: (i) a orientação (002) de ZnO decresceu, até que os filmes se tornarem amorfos 

na fase de nitreto, concluindo que é difícil torná-los cristalinos com substratos em baixas 

temperaturas; (ii) para substratos não aquecidos, a transmitância óptica do material diminuía 

no espectro visível, e era praticamente nula para comprimentos de onda abaixo de 600 nm 

para filmes de nitreto puro, porém, a transmitância se aproximava à do ZnO puro para 

substratos aquecidos a até 400ºC; (iii) diminuição nos picos de fotoluminescência do ZnO, até 

estes se tornarem nulos; (iv) instabilidade térmica, devido à dificuldade de deposição de 

filmes com altas concentrações de nitrogênio em substratos aquecidos a 400ºC; (v) 

diminuição na condutividade tipo n do material. 
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Devido à escassez de trabalhos publicados e à aparente instabilidade do material, ainda 

não há consenso na literatura sobre algumas características básicas do Zn3N2. Seu band gap é 

geralmente encontrado na faixa de 1,1 - 1,3 eV 98, mas já foi reportado como sendo 2,9 - 

3,2 eV 99. Mudanças drásticas na coloração e transmitância óptica do material também foram 

relatadas, sendo descrito como um material escuro e opaco ou altamente transparente, 

dependendo da técnica de deposição. A resistividade elétrica do material já foi reportada na 

faixa de 10-3 a 10-1 Ω.cm 97,98,100, com condutividade tipo n encontrada por todos os autores. A 

condutividade é atribuída à incorporação substitucional de átomos de oxigênio, que atuam 

como impurezas doadoras. 

Apesar da aparente dificuldade na obtenção de filmes com propriedades cristalinas, o 

Zn3N2 possui estrutura anti-bixbyite do sistema cúbico, na qual os átomos metálicos 

encontram-se em posições tetraédricas em um empacotamento compacto aproximadamente 

cúbico de átomos de nitrogênio 101. Os picos de difração encontrados na literatura são 

apresentados na Tabela 4, juntamente com as regiões de bandas amorfas presentes nos 

difratogramas dos autores. 

 

Tabela 4 – Picos de XRD encontrados na literatura de Zn3N2, com  seus planos cristalográficos 
representados por índices de Miller (hkl) e estruturas cristalinas correspondentes 

Referência Ângulo 2 XRD (°)
Planos correspondentes

(hkl) 
Estrutura cristalina

[102] ~20 a ~33° - Banda amorfa 
[103] 20 a ~35º - Banda amorfa 
[104] 31.6º (222) Anti-bixbyite cúbica 
[105] 31.7º (222) Anti-bixbyite cúbica 
[106] 33.97º (321) Anti-bixbyite cúbica 
[105] 34.2º (321) Anti-bixbyite cúbica 
[107] 34.36º (321) Anti-bixbyite cúbica 
[104] 34.45º (321) Anti-bixbyite cúbica 
[104] 36.35º (400) Anti-bixbyite cúbica 
[106] 36.72º (400) Anti-bixbyite cúbica 
[108] 36.777° (400) Anti-bixbyite cúbica 
[103] 36.8º (400) Anti-bixbyite cúbica 
[107] 36.808º (400) Anti-bixbyite cúbica 
[105] 36.96º (400) Anti-bixbyite cúbica 
[102] 39.04º Não especificado Não especificado 
[104] 43.35º (332) Anti-bixbyite cúbica 
[109] 44.635º (332) Anti-bixbyite cúbica 
[106] 52.93º (440) Anti-bixbyite cúbica 
[103] 53.1º (440) Anti-bixbyite cúbica 
[105] 53.7º (440) Anti-bixbyite cúbica 
[105] 56.4º (442) Anti-bixbyite cúbica 
[109] 65.019º (631) Anti-bixbyite cúbica 
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A estequiometria dos filmes é geralmente imprecisa devido ao seu alto potencial de 

oxidação, levando à formação de Zn3N2 (fase nitreto estequiométrica), ZnxNy (fase nitreto não 

estequiométrica) 
110, ZnxOyNz (fase oxinitreto) 

101
 e/ou ZnO. A incorporação de oxigênio nos 

filmes é apontada como decorrente da contaminação da câmara de deposição ou oxidação 

espontânea após a deposição, quando há contato com a atmosfera. A oxidação não intencional 

é atribuída na literatura aos seguintes fatores: (i) à maior afinidade do zinco com o oxigênio 

devido a seu valor de eletronegatividade (X), levando o oxigênio a atrair elétrons de forma 

mais eficaz do que o nitrogênio (XZn = 1,65 eV; XO = 3,44 eV; XN = 3,04 eV) 1; (ii) ao menor 

valor de entalpia de formação (∆H) do ZnO em relação ao Zn3N2, o que leva à formação de 

ligações químicas mais fortes e, consequentemente, a um maior equilíbrio termodinâmico do 

ZnO (∆HZnO = -348,0 kJ/mol 111, enquanto valores para ∆HZn3N2  foram reportados de -22,6 a -

70,4 kJ/mol) 112,113,114; (iii)  à degradação do Zn3N2 quando este entra em contato com água, 

que pode ocorrer apenas pelo contato do filme com a umidade atmosférica, como mostrado na 

reação [E], sugerida na literatura como possível mecanismo de oxidação não intencional 112: 

 Zn3N2 + 3 H2O → 3 ZnO + 2 NH3 [E] 

Quando o recozimento do material é feito após a deposição com a intenção de oxidá-lo, 

a principal reação da oxidação térmica é dada por [F] 115: 

 Zn3N2 + 3 O2 → 6 ZnO + 2 N2 [F] 

 

2.5. Principais aplicações 

 

O resumo das aplicações descritas aqui foge das aplicações de filmes de n-ZnO, sendo 

focadas nas aplicações para filmes de ZnO altamente resistivos, p-ZnO e Zn3N2. 

 

2.5.1. ZnO resistivo 

 

A demanda para filmes altamente resistivos de ZnO vem da área de piezoelétricos, e 

inclui aplicações como sensores de deformação, dispositivos de onda acústica superficial 

(SAW) e mecanismo de ajuste da altura do cabeçote (flying height) em discos rígidos 116. Para 

estes fins, as propriedades desejadas são alta orientação cristalina (002), alta resistividade 

(pelo menos 105 .cm) e baixa rugosidade de superfície. Kang et al 117 reportaram um 

trabalho em que as melhores características piezoelétricas foram obtidas com proporção 

atômica O:Zn de 1:0,95, com filme produzido com aquecimento intencional do substrato a 
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200°C, associando a alta qualidade piezoelétrica à excelente qualidade estrutural do filme. 

Geralmente, o estudo nestas áreas envolve a dopagem com intuito de suprimir a 

condutividade tipo n e/ou aquecimento do substrato 118. O número de estudos publicados nesta 

área sem aquecimento intencional durante a deposição, relacionando porcentagem atômica a 

microestrutura ainda se mostra ainda insuficiente, e é necessário para que os filmes possam 

ser depositados com excelentes qualidades sobre superfícies sensíveis à temperatura, como os 

substratos poliméricos ou cabeçotes magnéticos de discos rígidos. 

 

2.5.2. ZnO tipo p 

 

A principal expectativa relacionada à obtenção de filmes p-ZnO é a possível substituição 

do nitreto de gálio (GaN) em dispositivos optoeletrônicos. Ambos os materiais são similares 

em vários aspectos, como alta energia da bandgap e estrutura cristalina WZ hexagonal com 

diferença de apenas 1,8% em seus parâmetros de rede. No entanto, devido à alta energia de 

ligação de éxcitons do ZnO (60 meV) em comparação à do GaN (26 meV), o ZnO é um 

material promissor para a fabricação de lasers de junção e LEDs, já amplamente fabricados 

com GaN, que possuiu a grande vantagem de fácil dopagem com impurezas doadoras e 

aceitadoras 119. 

Portanto, o desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos baseados em ZnO com 

homojunção (n-ZnO/p-ZnO) ainda é limitado devido à sua assimetria de dopagem.  

 

2.5.3. Nitreto de zinco 

 

O principal motivo de estudo do ZnxNy é a própria fabricação do ZnO:N, devido à sua 

facilidade de oxidação, como discutido na seção 2.4. No entanto, ele é um material promissor 

para aplicações nas áreas de eletrônica, optoeletrônica, fotovoltaica e sensores 120, não sendo 

ainda utilizado comercialmente devido à atual falta de conhecimento e controle sobre suas 

propriedades, além da dificuldade de produção causada pela oxidação não intencional 1 e 

baixa estabilidade térmica.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, são apresentados os métodos e equipamentos utilizados na obtenção e 

caracterização dos filmes de ZnO, assim como o procedimento experimental adotado na 

deposição dos filmes.  

 

3.1. Processos de fabricação 

 

São abordados aqui os processos de fabricação utilizados na obtenção dos filmes de 

ZnO, incluindo a limpeza dos substratos, a oxidação térmica e os parâmetros utilizados na 

deposição por sputtering. 

 

3.1.1. Limpeza dos substratos 

 

Antes do início do processo de deposição ou oxidação térmica seca, é necessário fazer a 

limpeza das lâminas utilizadas como substrato, com o intuito de remover impurezas capazes 

de comprometer a qualidade dos filmes. 

Foram fabricados diferentes tipos de estruturas: filmes depositados diretamente sobre 

substrato de silício (ZnO/Si e ZnxOyNz/Si), filmes de óxido de zinco depositado sobre 

substratos de silício oxidados (ZnO/SiO2/Si e ZnxOyNz/SiO2/Si) e filmes de nitreto de zinco 

depositados sobre substrato transparente de sílica fundida (ZnxOyNz/SiO2). 

Para filmes sobre /Si, foram utilizadas lâminas de silício tipo p, orientação (100), com 

75 mm de diâmetro, 360 m de espessura e resistividade na faixa de 1 a 10 .cm. Para os 

depositados sobre /SiO2/Si, o mesmo tipo de lâmina foi utilizado no processo de oxidação, 

descrito na seção 3.1.2. Para filmes sobre /SiO2, foram utilizados substratos amorfos e 

transparentes de sílica fundida, com 75 mm de diâmetro e 570 m de espessura. 

 

3.1.1.1. Silício para oxidação  

 

Para a limpeza das lâminas de silício destinadas ao processo de oxidação seca, foi 

adotada a limpeza RCA (receita padrão desenvolvida na empresa Radio Corporation of 

America) seguida de HF, seguindo a seguinte seqüência: 
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 Lavagem em água deionizada (DI) corrente (5 minutos, em temperatura 

ambiente); 

 5H2O + 1H2O2 + 1 NH4OH (10 minutos a 80°C); 

 Lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente); 

 4H2O + 1H2O2 + 1HCl (10 minutos a 70°C); 

 Lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente); 

 20H2O + 1HF (até a lâmina sair seca da solução, em temperatura ambiente). 

 

3.1.1.2. Silício para deposição direta por sputtering 

 

Para a limpeza das lâminas de silício destinadas à deposição dos filmes de ZnO 

diretamente, sem passar pelo processo de oxidação, foi adotara a limpeza piranha, cuja 

sequência é a seguinte: 

 Lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente); 

 4H2SO4 + 1H2O2 (10 minutos a 115°C); 

 Lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente); 

 20H2O + 1HF (até a lâmina sair seca da solução, em temperatura ambiente). 

 

3.1.1.3. Sílica fundida 

 

A receita adotada para a limpeza dos substratos de sílica fundida seguiu a seguinte 

sequência: 

 Lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente); 

 4H2O + 1H2O2 + 1NH4OH (10 minutos a 80ºC); 

 Lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente); 

 Secagem com jato de nitrogênio. 

 

3.1.2. Oxidação térmica seca 

 

O processo de oxidação térmica ocorre com a superfície do silício exposta, em alta 

temperatura, a um ambiente oxidante, formando uma camada de óxido de silício (SiO2) 

devido à reação do oxigênio com o silício. O processo de oxidação seca utiliza apenas 

oxigênio como espécie oxidante, (o que o diferencia da oxidação úmida, que utiliza vapor de 
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água). O processo seco é mais lento que o processo úmido, porém o óxido obtido é de melhor 

qualidade por ser mais denso, proporcionando uma densidade de cargas menor 121.  

Após a limpeza, as lâminas foram lentamente carregadas no centro do forno de oxidação 

seca, já aquecido a 1150ºC, com vazão de 4,5 l/min de N2, para evitar que partículas do 

ambiente contaminem o forno durante o carregamento. Com os substratos posicionados e 

temperatura estabilizada, a vazão de N2 foi cortada, sendo substituída por uma vazão de 

2 l/min de O2, dando início ao processo de oxidação. Após 3h30 min, o forno foi desligado e a 

vazão de O2 foi cortada, sendo substituída por 1,3 l/min de N2, para que ocorresse a 

densificação do óxido. Após 15 min, as lâminas foram lentamente retiradas sob vazão de 

4,5 l/min de N2. 

O objetivo de realizar deposição de filmes de ZnO sobre superfície de silício oxidada é 

promover o isolamento do substrato para medidas elétricas precisas, além de estudar as 

mudanças estruturais provocadas pelas diferentes interfaces. 

Medidas de espessuras realizadas pelo método de interferometria indicaram que as 

camadas de SiO2 produzidas na superfície dos substratos de silício por este processo 

apresentam espessura (tSiO2) de 2764 nm. 

 

3.1.3. Deposição por magnetron sputtering via fonte RF 

 

Um equipamento de RF magnetron sputtering, projetado e montado no Laboratório de 

Sistemas Integráveis da EP-USP, foi utilizado para a deposição dos filmes finos de ZnO. 

Sputtering é um método de deposição de filmes que envolve principalmente processos 

físicos, e por isso é considerada uma técnica PVD (deposição por vapor físico). No sputtering, 

átomos ou moléculas são ejetados de um alvo, por meio de bombardeamento iônico, e 

depositados na forma de filme no substrato. O alvo é um bloco do material que se deseja 

depositar, sendo que ele pode ter a mesma composição química do filme (como utilizar um 

alvo cerâmico de ZnO para depositar filmes de ZnO) 122 ou depender de reações químicas que 

ocorrerão durante o bombardeamento (por exemplo, utilizar um alvo de liga metálica de Zn-

Al com atmosfera oxidante para depositar filmes de ZnO:Al) 123. No primeiro caso, 

normalmente é utilizado argônio como gás de sputtering, e o processo é conhecido como não-

reativo, devido à utilização de um gás inerte. No segundo caso, onde há reação química além 

do bombardeamento físico, o processo é considerado como reativo. O argônio é um gás 

amplamente utilizado em processo de sputtering porque, comparado a outros gases nobres 

(como hélio ou neônio), ele é facilmente ionizável e possui menor custo 124. 
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No equipamento de RF sputtering, o substrato é posicionado em uma câmara de baixa 

pressão. O processo é iniciado em uma descarga luminescente de plasma, produzida na 

câmara por uma fonte de potência RF (de 13,56 MHz, pois esta é a frequência padrão 

reservada a aplicações de plasma) aplicada apenas à região do alvo. Esta descarga acelera os 

átomos do gás de sputtering (por exemplo, argônio) e seus demais constituintes, gerando íons 

Ar+ devido a colisões. Um potencial negativo autoinduzido (VDC) direciona os íons para a 

superfície do catodo, onde se encontra o alvo. A indução do VDC ocorre porque a mobilidade 

dos elétrons é muito mais alta do que a dos íons. Esta disparidade é responsável pela formação 

da tensão negativa, pois para freqüências na ordem de MHz, os íons não conseguem 

acompanhar a alternância periódica do campo elétrico aplicado aos eletrodos, mas os elétrons, 

sim. O valor do VDC depende da PRF e da pressão de processo (pp), e responde à relação 

mostrada na eq.(19) 125:  
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 O substrato fica posicionado numa região aterrada, se tornando o anodo. Portanto, ele 

não sofre ataque iônico.  

Elétrons secundários também são emitidos da superfície do alvo, como resultado do 

bombardeamento iônico, sendo estes elétrons importantes para a manutenção do plasma, pois 

eles colaboram com a ionização dos átomos de Ar por meio de colisões inelásticas. Para 

aumentar a eficiência de ionização, pode-se confinar os elétrons perto do alvo por meio de um 

campo magnético, mantido entre a superfície do catodo e o alvo.  Elétrons oriundos do plasma 

fazem caminhos espiralados e viajam distâncias muito maiores antes de atingir o alvo do que 

fariam sem a presença do campo, e fazem, portanto, muito mais colisões com átomos na 

região. Neste caso, o processo é conhecido como magnetron sputtering, e promove níveis de 

ionização equivalentes ao processo convencional de sputtering, em pressões muito menores 

(da ordem de 10-3 Torr), o que reduz possíveis contaminações no processo. Isto também 

possibilita o aumento da taxa de deposição 126,127. 

Para a deposição dos filmes de ZnO deste trabalho, foi utilizado um alvo cerâmico 

circular da Kurt J. Lesker Company, com 99,999% de pureza, 4” de diâmetro por 0,250” de 

espessura, de densidade 5,606 g/cm3. Para a deposição de filmes de ZnxOyNz, foi utilizado um 

alvo metálico circular, também da Kurt J. Lesker Company, com 99,995% de pureza, 4” de 

diâmetro por 0,250” de espessura, de densidade 7,133 g/cm3. 
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Previamente a cada deposição, a câmara foi evacuada a uma pressão de fundo da ordem 

de 10-7 Torr (aproximadamente 5.10-7 Torr). A pressão de processo, que variou entre 5 e 

10 mTorr, foi controlada por vazão de gás, sendo este argônio puro ou uma mistura de 

argônio/oxigênio ou argônio/nitrogênio, como será especificado posteriormente. 

Em nenhum caso houve aquecimento intencional do substrato, sendo que todos os 

processos foram iniciados a uma temperatura média de 20°C. No entanto, durante o processo, 

os substratos são aquecidos a, no máximo, 100°C, sendo a temperatura diretamente 

proporcional à potência de rádio frequência (PRF) aplicada. 

No centro da superfície de cada substrato, foi posicionado um fragmento de outro 

substrato de silício, com o intuito de deixar um degrau entre o substrato e o filme depositado, 

facilitando a medição da espessura dos filmes por perfilometria.  

 

3.1.3.1. Deposição de ZnO sobre silício oxidado variando a potência RF de 

25 a 100 W, com pressão de 5 e 10 mTorr em ambiente de argônio 

 

Esta primeira série de deposições visa à determinação da influência da potência de rádio 

frequência (PRF) nas características dos filmes de ZnO, assim como a influência da pressão de 

processo (pp). Para isto, foram feitas deposições com PRF = 25, 50 e 100 W, para pp valendo 5 

e 10 mTorr, controlada por vazão de argônio. O substrato de silício oxidado foi utilizado 

porque, segundo a literatura, utilizar uma camada amorfa de isolamento entre o silício e o 

ZnO resulta em um filme com menos estresse, pois não ocorre a diferença entre os parâmetros 

de rede do Si e do ZnO, que resulta em defeitos na interface. 

A partir desta série, foi possível fazer o levantamento da taxa de deposição, 

estequiometria e propriedades estruturais dos filmes, como será discutido posteriormente na 

seção 4.1. 

Na Tabela 5 são resumidos os parâmetros de deposição utilizados, que são o tipo de 

substrato utilizado, a pressão de processo (pp), a potência RF (PRF), tempo de deposição (TD), 

a vazão de argônio (FAr) utilizada para atingir o valor especificado de pp e o potencial 

negativo (VDC) induzido no catodo durante a deposição. É também apresentado o cálculo da 

densidade de potência (DP), que relaciona a PRF aplicada à área do alvo utilizado, de acordo 

com a eq.(20), onde dT é o diâmetro do alvo. As deposições foram feitas individualmente, 

seguindo a ordem apresentada na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Parâmetros da primeira série de deposições, de ZnO/SiO2/Si com PRF de 25 a 100 W e pp 
valendo 5 e 10 mTorr, em ambiente de argônio 

Substrato 
pp 

(mTorr) 
DP  

(W/cm2) 
PRF  
(W) 

TD  

(min.) 
FAr  

(sccm) 
VDC 

(V) 

Silício 
oxidado 
(SiO2/Si) 

5,0±0,5 
0,308±0,006 25,0±0,5 180 47,2±0,5 -417+3 
0,62±0,01 50±1 100 48,1±0,5 -612±7 
1,23±0,02 100±2 120 47,9±0,5 -880±10 

10±1 
0,308±0,006 25,0±0,5 150 84,5±0,5 -438±4 
0,62±0,01 50±1 120 84,5±0,5 -135±3 
1,23±0,02 100±2 90 84,3±0,5 -215±2 

 

Como as taxas de deposição (DR) eram desconhecidas, os valores de TD seguiram ordem 

inversamente proporcional à PRF aplicada, pois espera-se que com o aumento da potência, DR 

também aumente devido à maior ionização do gás de sputtering, causando um maior 

bombardeamento do alvo 128.  No entanto, para pp = 5 mTorr, o tempo de deposição foi 

aumentado em PRF = 100 W porque, para valores de PRF mais baixos, a espessura dos filmes 

de ZnO ficou abaixo de 100 nm. 

 

3.1.3.2. Deposição de ZnO sobre silício oxidado, variando a pressão parcial 

de argônio e oxigênio com PRF = 100 W e pp = 10 mTorr 

 

De acordo com os resultados de caracterização da primeira série de deposições (seção 

3.1.3.1), que será comentada posteriormente na seção 4.1, foram depositados filmes de ZnO 

sobre substratos de silício oxidado (ZnO/SiO2/Si) com PRF = 100 W. Como já havia sido 

especificado na seção 3.1.2, a espessura do óxido de silício obtido por oxidação térmica seca é 

de 2764 nm. 

Esta série de deposições visa à análise da influência da pressão parcial de oxigênio no 

gás de sputtering, pois o nível de incorporação de oxigênio no filme de ZnO é muito 

importante para a supressão de defeitos, como Zni e VO. Os resultados experimentais desta 

série de deposições serão discutidos na seção 4.2. 

Na Tabela 6 são resumidos os parâmetros de deposição utilizados, que são a pressão 

total de processo (pp), a potência RF (PRF), o cálculo da densidade de potência (DP), o tipo de 

substrato utilizado, o tempo de deposição (TD), a porcentagem de pressão parcial de argônio 

(%ppAr), A vazão de argônio (FAr), a porcentagem de pressão parcial de oxigênio (%ppO2), a 

vazão de oxigênio (FO2)  e o potencial negativo (VDC) induzido. As vazões FAr e FO2 foram 

utilizadas simultaneamente em cada deposição para atingir o valor fixado em 10 mTorr de pp. 

A amostra referente à linha 1, em destaque, já havia sido depositada na série de deposições 
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anterior (seção 3.1.3.1), mas foi utilizada na caracterização das amostras desta seção para 

comparação. 

 

Tabela 6 - Parâmetros da segunda série de deposições, de ZnO/SiO2/Si com PRF = 100 W e pp = 10 mTorr, 
em ambiente de argônio e oxigênio 

Substrato 
pp  

(mTorr)
PRF  
(W) 

DP  

(W/cm2)
TD  

(min.) 
%ppAr 

(%) 
FAr  

(sccm)
%ppO2 

(%) 
FO2 

(sccm) 
VDC 

(V) 

Silício 
oxidado 
(SiO2/Si) 

10±1 100±2 1,23±0,02

90 100 84,3±0,5 0 0 -215±2 
90 95 74,6±0,5 5 6,0±0,2 -857±7 
90 92,5 73,7±0,5 7,5 7,7±0,2 -871±7 
90 90 71,5±0,5 10 9,8±0,3 -876±5 

 

3.1.3.3. Deposição de ZnO sobre silício e silício oxidado, variando a pressão 

parcial de argônio e oxigênio com PRF = 200 W 

 

De acordo com os resultados de caracterização das duas primeiras séries de deposições 

(seções 3.1.3.1 e 3.1.3.2), que serão comentados posteriormente nas seções 4.1 e 4.2, foram 

depositados filmes de ZnO sobre substratos de silício (ZnO/Si) e silício oxidado 

(ZnO/SiO2/Si). Como já havia sido especificado, a espessura do óxido de silício obtido por 

oxidação térmica seca é de 2764 nm. Com as amostra obtidas diretamente sobre silício, é 

possível fazer análises diferentes nos filmes, além de comparar o efeito da camada 

intermediária de SiO2 nas propriedade dos filmes de ZnO.  

Na Tabela 7 são resumidos os parâmetros de deposição utilizados. As vazões FAr e FO2 

foram utilizadas simultaneamente em cada deposição para atingir o valor fixado em 10 mTorr 

de pp. As deposições, feitas individualmente, não seguiram a ordem apresentada na tabela, e 

sim seguiram a seguinte sequência: 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 e 8, sendo cada número correspondente à 

linha da Tabela 7 que especifica o processo, totalizando 8 deposições.  

 

Tabela 7 - Parâmetros da terceira série de deposições, de ZnO/SiO2/Si e ZnO/Si, com PRF = 200 W e 
pp = 10 mTorr, em ambiente de argônio e oxigênio 

pp  

(mTorr) 
PRF  
(W) 

DP  

(W/cm2) 
Substrato

TD  

(min.)
%ppAr 

(%) 
FAr  

(sccm) 
%ppO2 

(%) 
FO2 

(sccm) 
VDC 

(V) 

10±1 200±3 2,46±0,04 

Silício 
oxidado 
(SiO2/Si)

60 100 81,0±0,5 0 0 -240±30 
90 95 76,1±0,5 5 5,9±0,2 -260±30 
90 92,5 76,0±0,5 7,5 9,6±0,3 -240±30 
90 90 69,5±0,5 10 9,9±0,3 -290±30 

Silício 
(Si) 

60 100 83,2±0,5 0 0 -270±30 
90 95 76,0±0,5 5 6,0±0,3 -260±30 
90 92,5 74,6±0,5 7,5 8,1±0,3 -279±30 
90 90 69,5±0,5 10 9,9±0,3 -300±30 
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3.1.3.4. Deposição de ZnO sobre silício, variando o tempo de deposição 

com PRF = 100 W 

 

Com o intuito de avaliar a influência da espessura principalmente na incorporação de 

oxigênio e qualidade estrutural nos filmes, foram depositadas amostras com tempos de 

deposição diferentes e os demais parâmetros fixos. Foi adotada a PRF = 100 W, pp = 10 mTorr 

e 100% Ar. O substrato de silício foi utilizado para facilitar a caracterização dos filmes 

(principalmente a estequiométrica) e para evitar que houvesse uma eventual difusão de 

oxigênio do substrato. 

Os parâmetros de deposição são resumidos na Tabela 8. Nota-se que a vazão de argônio 

utilizada para atingir pp = 10 mTorr no início dos processos aumentou em relação aos valores 

reportados na seção 3.1.3.1 devido à instabilidade na medição de pressão da câmara. Portanto, 

era esperada uma variação na taxa de deposição em relação aos processos anteriores. Durante 

as deposições, foi observado um aumento na pressão para até 12 mTorr, mas a vazão de gás 

foi mantida a mesma para haver precisão na taxa de deposição entre as amostras desta série. 

 

Tabela 8 – Parâmetros da quarta série de deposições de ZnO/Si com PRF = 100 W, pp = 10 mTorr e TD 
variando de 45 a 120 min 

pp 

(mTorr) 
Substrato 

DP  

(W/cm2) 
PRF  
(W) 

TD  

(min) 
FAr 

(sccm) 
VDC 

(V) 

10±2 
Silício 

(Si) 
1,23±0,02 100±2 

45 

122,8±0,5 

-223+3 
60 -223±2 
90 -222±3 
120 -204±3 

 

3.1.3.5. Deposição de ZnO sobre silício, variando a pressão parcial de 

argônio e nitrogênio com PRF = 100 e 200 W 

 

De acordo com os resultados obtidos anteriormente, foram depositados filmes de ZnO 

sobre substrato de silício com pressão total fixa de 10 mTorr, variando a pressão parcial de 

argônio e nitrogênio em valores de potência fixados em 100 e 200 W, para avaliar o efeito da 

pressão parcial de nitrogênio nas propriedades dos filmes de ZnO e verificar sua 

incorporação. 

Como as amostras obtidas com 100% Ar (identificadas como “100% Ar (1)”) 

apresentaram problemas durante a deposição (o plasma foi perdido durante o processo, além 

de ter sido um detectado um problema com os medidores de vácuo da câmara), foram 
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depositadas duas amostras adicionais com 100% Ar para 100 W e 200 W (identificadas como 

“100% Ar (2)”), após a deposição com nitrogênio. 

Os parâmetros de deposição utilizados são resumidos na Tabela 9, que são a pressão 

total de processo (pp), a potência RF (PRF), o cálculo da densidade de potência (DP), o tipo de 

substrato utilizado, o tempo de deposição (TD), a porcentagem de pressão parcial de argônio 

(%ppAr), a vazão de argônio (FAr), a porcentagem de pressão parcial de nitrogênio (%ppN2), 

vazão de nitrogênio (FN2) e o potencial negativo (VDC) induzido. As vazões FAr e FN2 foram 

utilizadas simultaneamente em cada deposição para atingir o valor fixado em 10 mTorr de pp. 

As deposições, feitas individualmente, não seguiram a ordem apresentada na tabela, e sim 

seguiram a seguinte sequência: 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, sendo cada número correspondente 

à linha da Tabela 9 que especifica o processo, totalizando 10 deposições. As deposições 

100 W – 100% Ar (2) e 200 W – 100% Ar (2) foram, portanto, os dois últimos processos 

desta série de deposições. 

 

Tabela 9 - Parâmetros da quinta série de deposições de ZnO/Si, com PRF igual a 100 e 200 W e 
pp = 10 mTorr, em ambiente de argônio e nitrogênio 

pp  

(mTorr) 
Substr. DP  

(W/cm2) 
PRF  
(W) 

TD  

(min)
%ppAr 

(%) 
FAr  

(sccm) 
%ppN2 

(%) 
FN2 

(sccm) 
VDC 

(V) 

10±1 
Silício 

(Si) 

1,23±0,02 100±2 60 

100 (1) 125,0±0,5 0 0 -219±1 
100 (2) 87,0±0,5 0 0 -873±10

90 83,0±0,5 10 7,0±0,2 -208±1 
80 73,7±0,5 20 12,0±0,2 -207±2 
70 65,3±0,5 30 18,5±0,2 -215±2 

2,46±0,04 200±3 30 

100 (1) 129±0,5 0  0 -202±2 
100 (2) 87,0±0,5 0 0 -326±2 

90 83,0±0,5 10 6,7±0,2 -347±4 
80 73,7±0,5 20 12,0±0,2 -356±2 
70 65,3±0,5 30 18,5±0,2 -348±4 

 
 

3.1.3.6. Deposição de ZnxOyNz sobre silício, silício oxidado e sílica fundida, 

variando a pressão parcial de argônio e nitrogênio, com alvo de Zn e 

PRF = 200 W 

 

Com o intuito de explorar a possibilidade de fabricação de ZnO:N a partir da deposição 

de nitreto de zinco (aqui chamado de ZnxOyNz devido à incerteza sobre sua composição), 

foram fabricados filmes a partir de um alvo metálico de Zn, com diferentes pressões parciais 

de argônio e nitrogênio. Como se espera que um alvo metálico possua uma taxa de sputtering 

diferente do alvo cerâmico de ZnO, a princípio, foram testadas deposições com pp = 5 mTorr 
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(que aparentemente não resultaram em deposição alguma devido à instabilidade do plasma) e, 

em seguida, com pp = 10 mTorr, variando a potência de 100 a 200 W. Como a taxa de 

deposição a 200 W era a mais praticável, esta foi escolhida para a série de deposições desta 

seção. Os diferentes substratos escolhidos (/Si, /SiO2/Si e /SiO2) tiveram o intuito de 

possibilitar diversos estudos, inclusive de transmitância óptica, e avaliar a aderência dos 

filmes a diferentes materiais. 

Como há na literatura relatos de oxidação espontânea do nitreto de zinco, as três 

primeiras deposições foram feitas em torno de 12 meses antes das deposições subsequentes, 

para analisar a mudança de coloração e composição química ao longo do tempo, devido ao 

contato dos filmes com a atmosfera. Estas amostras foram mantidas guardadas, sem sofrer 

qualquer tipo de manipulação, e seus parâmetros se encontram na Tabela 10, sendo chamadas 

de amostras preliminares. 

 

Tabela 10 – Parâmetros da sexta série de deposições, de ZnxOyNz/Si para amostras preliminares 

pp (mTorr) Substrato 
PRF  
(W) 

DP 

(W/cm2)
TD

(min)
%ppAr

(%) 
FAr 

(sccm) 
%ppN2 

(%) 
FN2 

(sccm) 
VDC 
(V) 

10±2 
Silício 

(Si) 
200±3 2,46±0,04 30 

95 111,2±0,5 5 25,0±0,2 -235±30
90 107,0±0,5 10 28,0±0,2 -227±30
80 97,3±0,5 20 33,0±0,2 -231±30

 

A partir destas observações, foram escolhidos dois parâmetros de pressões parciais para 

a realização de novas deposições (destacados em azul na Tabela 10), seguidas de clivagem e 

tratamentos térmicos em ambiente oxidante (O2) com temperatura de recozimento (T0) a até 

400°C. Os parâmetros de deposição são resumidos na Tabela 11. As amostras apontadas 

como a.d. (de as deposited) foram mantidas sem tratamento algum. Devido à menor aderência 

ao substrato de sílica, a temperatura máxima utilizada nestes filmes foi de 350°C, pois os 

filmes não resistiram ao processo de 400ºC. O mesmo ocorreu para alguns dos filmes 

depositados sobre silício. Inicialmente, todos os processos de recozimento tiveram duração de 

60 min. Para os filmes em /SiO2, foi feito posteriormente um recozimento a 350ºC pelo dobro 

do tempo (120 min), na tentativa de compará-lo ao processo de 400ºC no substrato SiO2/Si. 

Para o recozimento, foi utilizado um forno tipo mufla, com vazão de O2 de 1,5 l/min. As 

amostras riscadas não resistiram ao processo de recozimento, provavelmente devido ao 

estresse dos filmes. Notou-se que amostras depositadas diretamente sobre Si foram mais 

sensíveis, devido aos parâmetros de rede do substrato, seguidas pelas amostras depositadas 

em SiO2, provavelmente devido à maior rugosidade do substrato. Melhores resultados foram 
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obtidos sobre substrato de silício oxidado, sugerindo que, para tratamentos térmicos, o ideal é 

o uso de uma buffer layer. 

 

Tabela 11 – Parâmetros da sexta série de deposições, de ZnxOyNz/Si, ZnxOyNz/SiO2/Si e ZnxOyNz/SiO2 para 
amostras que sofreram tratamentos térmicos a até 400ºC 

pp 

(mTorr) 
PRF  
(W) 

DP 

(W/cm2) 
Substrato

TD 
(min)

%ppAr

(%) 
FAr 

(sccm) 
%ppN2

(%) 
FN2 

(sccm) 
VDC 
(V) 

T0 
(ºC) 

10±2 200±3 2,46±0,04 

Silício 
(Si) 

30 90 107,0±0,5 10 28,0±0,2 -227±30

a.d. 
250 
350 
400 

35 80 97,3±0,5 20 33,0±0,2 -231±30

a.d. 
250 
350 
400 

Silício 
Oxidado 
(SiO2/Si)

30 90 107,0±0,5 10 28,0±0,2  

a.d. 
250 
350 
400 

35 80 97,3±0,5 20 33,0±0,2  

a.d. 
250 
350 
400 

Sílica 
fundida 
(SiO2) 

30 90 107,0±0,5 10 28,0±0,2  

a.d. 
250 
300 
350 

350 (2h)

35 80 97,3±0,5 20 33,0±0,2  

a.d. 
250 
300 
350 

350 (2h)

 

Como a uniformidade do degrau de espessura feito no momento da deposição para as 

amostras preliminares foi insatisfatória para permitir medidas por perfilometria, optou-se por 

realizar, após cerca de 6 meses a deposição, uma corrosão úmida nas duas amostras 

destacadas. Para isso, foi feita uma fotolitografia para proteger os filmes, deixando uma 

pequena área retangular descoberta, para que fosse atacada pela corrosão. Foi utilizada a 

seguinte receita: 

 1 HCl + 1 H3PO4 + 30 H2O 
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Rapidamente (em cerca de 10 segundos), já era possível observar apenas o substrato de 

silício na área descoberta, indicando altíssima taxa de corrosão e alta sensibilidade do material 

para soluções ácidas. 

   

3.2. Caracterização dos filmes 

 

Para fazer a caracterização dos filmes de ZnO obtidos, foram utilizadas as seguintes 

técnicas: 

 Prova de quatro pontas FPP-5000, da Veeco, com o intuito de medir resistência 

de folha e tipo de portador das amostras. 

 Prova de ponta quente, utilizando um voltímetro convencional, para classificar o 

tipo de portador dos filmes (discutido na seção 3.2.1). 

 Efeito Hall, utilizando o equipamento Hall8800 da Swin, com corrente na ordem 

de 10-3 a 10-4 mA e campo magnético de 5300 G, para classificar tipo de 

portador e medir resistência de folha e resistividade.  

 Perfilometria, com o equipamento Dektak 3030, da Veeco, para medir a 

espessura dos filmes. 

 Microanálise ou espectroscopia por energia dispersiva de raios-X (conhecida 

como EDS ou EDX), para análise química qualitativa ou semi-quantitativa, por 

sistema acoplado a um microscópio eletrônico de varredura 6460LV, da Jeol. 

 Espectroscopia por retroespalhamento Rutherford (RBS), utilizando um 

acelerador eletrostático modelo 5SDH, da NEC, com feixe iônico He+. Esta 

análise foi feita para obter informações sobre a estequiometria dos filmes, por 

meio de simulação comparativa utilizando o programa RUMP, da Genplot. 

 Imagens de microcopia obtidas pelo microscópio eletrônico de varredura Nova 

NanoSEM 50, da FEI, para estudar a microestrutura, tamanho de grão e 

espessura dos filmes. 

 Difratometria de raios-X, utilizando um equipamento Empyrean Series 2, da 

PANalytical, com fonte de raios-X CuK, para observar os picos de difração. A 

geometria utilizada foi a Bragg-Brentano, exceto quando especificado no texto 

como ângulo rasante, onde feixe foi fixado em 2,5º em relação à superfície da 

amostra. 
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 Fotoluminescência, utilizando laser ultravioleta He-Cd de 325 nm (Kimmon IK 

Series) como fonte de excitação. A dispersão da luz emitida foi feita por um 

monocromador Spex1704 e detectada por um fotomultiplicador Hamamatsu 

R928. Por se tratar de um equipamento utilizado no Instituto de Física da 

Universidade de Aveiro, Portugal, a análise por fotoluminescência se restringiu a 

apenas algumas amostras produzidas neste trabalho. 

 Espectroscopia Raman ressonante de retroespalhamento, por meio do 

equipamento Horiba Jobin Yvon HR800 com excitação por laser ultravioleta He-

Cd de 325 nm (Kimmon IK Series), para observar modos de vibração e 

fotoluminescência. Este equipamento também pertence à Universidade de 

Aveiro, e seu uso se restringiu apenas às amostras analisadas por 

fotoluminescência. 

 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS), utilizando fonte de 

raios-X AlK (1486,6 eV), do Laboratório de Física de Superfície da 

Universidade de Campinas, para analisar estequiometria e estado de oxidação 

dos elementos químicos presentes. Por restrições do uso do equipamento pela 

instituição, apenas quatro amostras puderam ser analisadas.  

 Espectrofotometria UV-Vis, utilizando o espectrofotômetro CARY 500, da 

Varian, com o intuito de avaliar a transmitância óptica de amostras obtidas sobre 

substrato transparente. 

 

3.2.1. Prova de ponta quente (tipo de portador) 

 

O método de ponta quente proporciona uma simples e eficiente maneira de distinção 

entre semicondutores tipo p e tipo n. O experimento é feito com a colocação simultânea de um 

par de pontas de prova em contato com a superfície do filme a ser analisado, sendo uma delas 

aquecida (ponta quente) e a outra em temperatura ambiente (ponta fria). Estas pontas podem 

ser ligadas a qualquer voltímetro convencional. Com a conexão da ponta quente ao terminal 

positivo do voltímetro e da ponta fria ao terminal negativo, um valor negativo de tensão é lido 

para semicondutores tipo p, enquanto para semicondutores tipo n, é lido um valor positivo de 

tensão. 

Os portadores majoritários termicamente excitados são deslocados pelo semicondutor da 

ponta quente para a ponta fria. Na região próxima à ponta quente, os portadores apresentam 
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velocidade térmica, vTq, maior que no resto do material, vTf. Como conseqüência, entre 2 dois 

pontos próximos, aparecerá um fluxo de portadores (F) dado pela expressão apresentada na 

eq.(21): 

 )( TfTq vvNF    (21) 

Sendo o material do tipo p, por exemplo, ocorre um fluxo interno de lacunas da ponta 

quente para a ponta fria. No caso do semicondutor tipo n, ocorre um fluxo interno de elétrons 

da ponta quente para a ponte fria 129,130. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, são apresentados todos os resultados de caracterização das amostras de 

ZnO obtidas neste trabalho. 

 

4.1. Deposição de ZnO sobre silício oxidado variando a potência RF de 25 a 100 W, 

com pressão de 5 e 10 mTorr em ambiente de argônio  

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados de caracterização da primeira série de 

deposições de filmes de ZnO, descrita na seção 3.1.3.1, com o intuito de avaliar a influência 

da pressão de processo e da PRF aplicada na taxa de deposição e nas características 

estequiométricas e estruturais. 

 

4.1.1. Caracterização básica: espessura e taxa de deposição 

 

Os resultados obtidos por perfilometria de espessura (t) dos filmes de ZnO depositados 

sobre silício oxidado são apresentados na Tabela 12.  

 

Tabela 12 – Espessura (t) obtida por perfilometria das amostras de ZnO/SiO2/Si obtidas com PRF variando 
de 25 a 100 W 

Substrato 
pp 

(mTorr) 
PRF  
(W) 

TD  

(min.) 
t 

(nm) 

Silício 
oxidado 
(SiO2/Si) 

5,0±0,5 
25,0±0,5 180,0±0,5 29,51±0,08 

50±1 100,0±0,5 28,64±0,09 
100±2 120,0±0,5 114±1 

10±1 
25,0±0,5 150,0±0,5 24,73±0,06 

50±1 120,0±0,5 322±2 
100±2 90,0±0,5 480±14 

 

A partir dos valores médios de t, foi calculada a taxa de deposição (DR) para cada 

processo, expressa na Figura 6. Nota-se que a DR aumenta linearmente de acordo com o 

aumento da PRF, devido ao maior bombardeamento iônico do alvo. Os desvios no padrão 

esperado são devidos a eventuais variações de pressão dentro da câmara, o que pode ocasionar 

instabilidade no plasma. A taxa de deposição aumenta com o aumento da pressão de processo. 

Este comportamento ocorre em deposições por sputtering porque o aumento na pressão 

ocasiona maior ionização no gás devido a colisões, resultando em maior bombardeamento e 

maior pulverização do material do alvo. Para PRF = 25 W, a DR variou muito pouco para as 
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duas pressões estudadas. Isto é provavelmente devido à grande instabilidade ocasionada no 

plasma em baixas potências, pois a potência mínima de ignição do plasma para este sistema é 

estimada em 15 W.  

Como pp = 10 mTorr resulta em maiores taxas de deposição, por motivos práticos, é 

preferida para deposições de ZnO neste trabalho, considerando que a taxa de deposição para 

100% argônio é geralmente maior do que para misturas de pressões parciais com outros gases, 

devido à massa atômica do argônio (39,9 u) ser maior do que as massas atômicas do 

nitrogênio (14,0 u) e oxigênio (16,0 u), o que faz com que íons de argônio promovam colisões 

mais energéticas com o material do alvo. O argônio também possui a vantagem de possuir um 

único modo de ionização, constituindo um plasma monoenergético. 
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Figura 6 – Taxa de deposição (DR) em função da PRF para vazão de argônio e pp igual a 5 mTorr e 

10 mTorr 
 

4.1.2. Caracterização estequiométrica: Porcentagem atômica e impurezas 

 

Foram realizadas análises por microanálise para estudar a incorporação de impurezas no 

filme de ZnO. Para todas as amostras da primeira série de deposições, foram detectados os  

elementos Zn, O, Si, C e Cu. Picos de C e Cu são comumente encontrados em análises por 

EDS devido ao porta-amostras utilizado, o que dificulta a identificação destes elementos caso 

eles sejam contaminantes dos filmes. Além disso, devido à baixa precisão do sistema na 

detecção de elementos leves, C e N podem não ser identificados com precisão 131 e H não é 

identificável. No entanto, considerou-se a hipótese de contaminação dos filmes por Cu, pois a 

análise feita diretamente no porta-amostras revelou apenas Al, Au, N e C e a análise da fita de 

carbono (utilizada para prender os substratos ao porta-amostras) revelou apenas C e O. As 
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porcentagens aproximadas de Cu em relação ao Zn eram de 2% para 5mTorr e 4% para 

10mTorr. Apesar de ser uma técnica de análise da composição química semi-quantitativa, não 

é possível prever a porcentagem atômica entre Zn e O devido à utilização do substrato de 

silício oxidado, pois a análise quantifica também a composição do substrato, sem fazer 

distinção entra as camadas onde os elementos foram identificados. Além disso, a 

quantificação em nosso sistema é imprecisa para elementos leves em filmes finos, sendo ideal 

para medidas de materiais bulk.  Por isso, foi feita também análise RBS, discutida a seguir. 

Na Figura 7 são apresentados os resultados obtidos por RBS para as amostras da 

primeira série de deposições. A estequiometria foi obtida por simulação (em vermelho), 

representando a porcentagem atômica que mais se aproximou dos dados experimentais (em 

preto). Na Figura 8, é apresentada a porcentagem atômica resultante da simulação. Os 

resultados apontam um aumento na porcentagem de metais nos filmes de acordo com o 

aumento da PRF aplicada. A energia padrão refletida pelo Zn é de 1,831 MeV, onde se forma 

um pico localizado à direita nos espectros. A inclusão de Cu (energia em 1,821 MeV) na 

simulação praticamente não altera o pico atribuído ao Zn devido à proximidade na energia 

destes elementos, contanto que a porcentagem entre oxigênio e os metais (Cu e Zn) continue a 

mesma. Por isso, Cu não é certamente identificável como contaminação em ZnO por RBS. 

Nestes espectros, considerou-se os elementos Zn, O e Cu. Para Cu, foi mantida a proporção 

obtida por EDS. Para as amostras obtidas com 5 mTorr – 25 W e 10 mTorr, há uma pequena 

banda na região de 2 MeV, que possivelmente caracteriza uma contaminação residual.  In e 

Sn são possíveis elementos (energias respectivamente em 1,982 e 1,988 MeV), pois já foram 

utilizados na câmara de sputtering onde os filmes de ZnO foram depositados. No entanto, 

além de não terem sido identificados pela análise EDS, não formam as bandas encontradas 

nos gráficos quando incluídos na simulação, nem mesmo em quantidades residuais. Outro 

elemento utilizado na câmara  é o Ti, que emite energia em 1,711 meV, que também foi 

descartado por apresentar energia muito distinta da região da banda. Portanto, acredita-se que 

a banda foi causada por alguma energia refletida pelo porta-amostras do equipamento no 

momento da medida. Os filmes apresentaram a tendência sugerida na literatura, de maior 

incorporação de oxigênio em filmes produzido em baixas potências. Isto possivelmente 

também é devido à diferença de espessuras entre os filmes, indicando maior incorporação de 

oxigênio para os estágios iniciais de crescimento dos filmes.  
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Figura 7 – Espectros RBS (em preto) com a porcentagem atômica obtida por simulação (em vermelho) 
para pp igual a 5 mTorr e 10 mTorr e PRF variando de 25 a 100 W 
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Figura 8 - Porcentagem atômica obtida por RBS com PRF variando de 25 a 100 W, para (a)  pp = 5 mTorr 
e (b) pp = 10 mTorr 

 
Com o intuito de confirmar a incorporação de cobre nestes filmes, como observado por 

EDS, foi feita a análise por XPS em apenas uma amostra desta série, devido à restrição do uso 

do equipamento.  A amostra selecionada foi a obtida com 100 W a 10 mTorr. Como a análise 

abrange apenas as camadas atômicas mais superficiais do material, os elementos identificados 

aqui não podem existir apenas no substrato ou na interface com o mesmo, descartando uma 

(a) (b) 
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possível contaminação causada por soluções utilizadas na limpeza do substrato antes da 

deposição dos filmes, com o HF, que pode incorporar cobre ao silício, caso esteja presente na 

solução. Os elementos identificados por XPS foram C (utilizado como calibração), O, Zn, e 

Cu. Portanto, fica evidente a contaminação destes filmes por cobre. Acredita-se que o cobre 

venha da região de suporte do alvo da câmara, devido ao uso do alvo de 4”, já que, 

originalmente, o sistema de sputtering foi projetado para comportar alvos de 6”. 

Os subníveis de energia dos elementos O, Zn e Cu foram identificados pelas seguintes 

energias de ligação, onde ocorreram picos fotoelétricos: 530,0 e 532,0 eV (subnível O1s), 

1044,2 eV (Zn2p1/2), 1021,1 eV (Zn2p3/2), 952,3 eV (Cu2p1/2) e  932,4 eV (Cu2p3/2). As 

porcentagens atômicas foram calculadas a partir da área dos ajustes gaussianos dos picos O1s, 

Zn2p3/2 e Cu2p3/2.  

Na Figura 9 (a), é mostrado o espectro para o oxigênio (O1s), associado ao estado de 

valência O2-. O pico em ≈ 530 eV é comumente associado na literatura de ZnO ao íon O2- 

ligado a Zn2+ 132. O pico em ≈ 532,0 eV, que causa uma deformação na simetria do pico 

experimental, é associado a vacâncias de oxigênio ou a oxigênio quimicamente adsorvido na 

superfície, sendo difícil associá-lo seguramente a qualquer das hipóteses. Por geralmente 

apresentar assimetria no pico experimental, sugerindo que este seja uma convolução de dois 

ou mais picos gaussianos, a quantificação de oxigênio por XPS não é precisa por não haver 

certeza sobre a real quantidade de oxigênio contida no material (e não apenas adsorção ou 

quimissorção na superfície, como ocorre com o carbono). Em (b), o espectro de zinco 

(Zn2p3/2), associado ao íon Zn2+, apresenta um pico experimental de aparência simétrica, o 

que possibilita que seja aproximado por um ajuste gaussiano. O mesmo ocorre em (c), relativo 

ao espectro de cobre (Cu2p3/2)., aqui associado ao estado Cu1+. Não é possível distinguir o 

estado de oxidação do cobre apenas com as energias de ligação Cu2p, mas picos Auger, que 

ocorrem na região de 334 – 337 eV, (não mostrados aqui) podem fazer esta distinção. O 

estado Cu2+ não é possível porque sua presença acarreta no surgimento de picos satélite na 

região  940 - 945 eV e  962 eV, não presentes neste espectro. 
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Figura 9 – Espectro XPS para a amostra obtida com 100 W e 10 mTorr, mostrando os picos 
correspondentes aos subníveis de energia (a) O1s, (b) Zn2p3/2 e (c) Cu2p3/2 

 

A porcentagem atômica de superfície dos elementos O, Zn e Cu (obtidos com auxílio da 

área das gaussianas da Figura 9) são mostrados na Tabela 13, assim como a razão atômica 

Zn/Cu. Nota-se que, assim como o carbono, parte do oxigênio quantificado está adsorvido à 

superfície da amostra. 

 

Tabela 13 - Porcentagem atômica e razão atômica Zn/Cu obtidos por XPS para a amostra depositada com 
100 W a 10 mTorr 

Elemento 
(%)El. 

(%) 
O 59,2 
Zn 36,8 
Cu 4,0 

RAt(Zn/Cu) 0,902 

 

4.1.3. Caracterização estrutural: cristalinidade e morfologia 

 

Os difratogramas de raios-x são apresentados na Figura 10 para pp = 5 mTorr e na 

Figura 11 para pp = 10 mTorr. Como já discutido na seção 2.3.3, o ângulo de difração do 

plano (002) correspondente ao pó de ZnO livre de estresse é localizado em 2θ = 34,45°. No 

entanto, para pp = 5 mTorr, é observado um pico em 2θ = 33,8°, frequentemente associado ao 

plano (002) da estrutura WZ na literatura 66,133,134. Diferentes ângulos são associados aos 

mesmos planos porque o estresse dos filmes causa deslocamentos nos picos dos 

difratogramas, assim como a densidade de defeitos (Vo, Zni, etc) 135. Portanto, é condizente 

afirmar que as amostras obtidas com pp = 5 mTorr apresentaram maior estresse e densidade de 

defeitos do que as obtidas com  pp = 10 mTorr, que apresentou o ângulo referente ao plano 

(002) em 2θ = 34,3°. Outra possibilidade para o pico em 2θ = 33,8° seria afirmar que ele 

pertence à estrutura ZB cúbica de ZnO. No entanto, como esta estrutura nunca foi reportada 

(a) (b) (c) 
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como única fase do material para filmes que não foram crescidos diretamente sobre um 

substrato de estrutura cúbica, esta associação é muito improvável. 
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Figura 10 – Difratogramas de raios-X obtidos para amostras com pp = 5 mTorr e PRF variando de 25 a 
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Figura 11 - Difratogramas de raios-X obtidos para amostras com pp = 10 mTorr e PRF variando de 25 a 

100 W 
 

Considerando apenas os picos referentes ao plano (002) da estrutura WZ de ZnO, é 

possível observar que o aumento em pp causa um aumento na intensidade do pico e grande 

redução no valor de largura a meia altura (FWHM, do termo full width at half maximum), o 

que sugere uma melhora na cristalinidade das amostras de 10 mTorr. O mesmo efeito é 

observado para o aumento da PRF. Para ambos os valores de pp, a amostra obtida com 

PRF = 25 W apresentou apenas uma banda, indicando formação amorfa do filme. Isto é devido 
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à menor energia dos átomos e/ou moléculas que chegam ao substrato na formação do filme 

para potências baixas. No entanto, a baixa espessura das duas amostras obtidas com 

PRF = 25 W (abaixo de 30 nm) também contribui para a formação de um filme amorfo, pois o 

aumento da espessura tende a melhorar a cristalinidade dos filmes 136. Isto ocorre porque, na 

interface com o substrato, é formado um filme de estrutura amorfa, que apenas após uma 

espessura crítica, desenvolve uma fase cristalina acima da fase amorfa 137. O valor desta 

espessura crítica depende das condições em que os filmes foram depositados e do tipo de 

interface com o substrato, provavelmente tendendo a diminuir com o aumento da temperatura 

e PRF empregada. 

Amostras obtidas com PRF = 100 W obtiveram melhores estruturas cristalinas, 

considerando intensidade e FWHM do pico referente ao plano (002) de ZnO. Por possuir alta 

resistividade e única orientação (002) com baixo valor de FWHM (0,30º), o filme de ZnO 

obtido com 10 mTorr – 100 W pode  ser utilizado em aplicações piezoelétricas. 

É notável a presença de um pico em 2θ = 33,0º para os dois valores de pp, sendo que sua 

intensidade parece ser muito maior para 5 mTorr. Na verdade, com o aumento da intensidade 

do pico referente ao plano (002) da estrutura wurtzita de ZnO, ele apenas se tornou menos 

aparente na escala utilizada nos espectros apresentados para  pp = 10 mTorr. O inset da  

Figura 11, que apresenta o espectro da amotra 10 mTorr – 25 W em uma escala detalhada, 

mostra a aparição do pico junto a uma banda amorfa. Este pico em 2θ = 33,0º não pertence a 

nenhum plano referente ao ZnO, como  pode ser observado na Tabela 2 (seção 2.3.3). Kim et 

al 138 reportaram o aparecimento de um pico na região de 33,0º para filmes de ZnO crescidos 

sobre substrato de silício (100), juntamente com outros picos conhecidos relativos à estrutura 

WZ de ZnO. Ele foi considerado como um subpico (shoulder peak), causado pela 

desorientação resultante da incompatibilidade entre parâmetros de rede do ZnO e do silício, 

pois, no mesmo trabalho, o autor reportou a deposição de ZnO sob os mesmos parâmetros de 

deposição sobre substratos de silício poroso, e observou apenas o pico relativo ao plano (002) 

de ZnO. No entanto, o guia de utilização do difratômetro Rigaku Geigerflex D/Max IIA, 

produzido pela North Carolina State University 139, atenta ao aparecimento de um “pico 

fantasma” (ghost peak) causado pelo plano (200) de silício, usualmente encontrado em filmes 

depositados sobre silício (100), que com frequência é atribuído erroneamente ao filme, e não 

ao substrato. Outros trabalhos da literatura também fizeram a associação do pico ao substrato 

de silício (100) 140,141. Portanto, é condizente associar o pico em 2θ = 33,0º ao substrato. Para 

confirmar a associação, é mostrado na Figura 12 o difratograma de raios-x feito apenas no 

substrato de silício (100), idêntico aos utilizados para a deposição de ZnO neste trabalho. É 
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possível observar o pico característico do material em 2θ = 69,7°, que possuiu intensidade 

suficiente para mascarar picos menores. No entanto, quando este pico é descartado do range 

de 2θ e o eixo y reajustado, é possível observar a formação de outros dois picos, em 33,1° e 

61,9°, como mostra o inset da Figura 12. 
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Figura 12 - Difratograma de raios-X obtido para o substrato de silício (100) 

 
 

As imagens de superfície das amostras de ZnO, apresentadas na Figura 13, foram 

obtidas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) com o intuito de estudar a 

microestrutura dos filmes. Nota-se um aumento no tamanho de grão proporcional ao aumento 

da PRF e pp. Para potências mais altas, a energia cinética com que as moléculas de ZnO 

chegam ao substrato é maior, resultando em diferenças morfológicas nos filmes. Valores mais 

altos de PRF favorecem a formação de filmes de ZnO mais densos e compactos, que são 

características favoráveis a propriedades elétricas e ópticas, segundo Lee et al 142, que também 

reportaram este efeito para o aumento intencional da temperatura do substrato. É necessário 

levar também em consideração que o aumento da espessura dos filmes ocasiona um aumento 

no tamanho de grão, que segundo Flickyngerová et al 143, é causada pelo aquecimento 

dinâmico da superfície do filme, ou seja, aumento da temperatura local durante o processo de 

sputtering, o que aumenta a difusão das partículas depositadas. 
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Figura 13 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras com pp igual a 5 mTorr e PRF 

(a) 25 W, (b) 50 W e (c) 100 W e com pp igual a 10 mTorr e PRF  (d) 25 W, (e) 50 W e (f) 100 W 
 

 

Comparando as imagens obtidas por SEM com os difratogramas de raios-X das 

amostras, percebe-se uma relação proporcional entre o tamanho dos grãos e a intensidade do 

pico (002), sugerindo que melhores propriedades cristalinas são encontradas para grãos 

maiores. Um aumento no tamanho de grão geralmente leva à menor contribuição dos 

contornos de grão para o espalhamento de portadores 144. Portanto, grãos maiores favorecem o 

aumento da condutividade elétrica. Ao observar atentamente as amostras obtidas com 

10 mTorr – 50 W e 10 mTorr - 100 W, notam-se diversas estruturas esféricas menores, 

indicando que os grãos são clusters formados por diversos cristalitos. Este fenômeno, causado 

principalmente por altas energias de superfície, foi previamente reportado na literatura para 

ZnO 145,146, e é característico de filmes depositados com altas espessuras e potências. 

Na Figura 14, é apresentado o tamanho de grão em função da PRF aplicada. Pela 

observação morfológica destas amostras, conclui-se que o aumento nos valores de  PRF e t 

ocasionam filmes com maiores grãos. É interessante notar que o gráfico segue o mesmo 

padrão apresentado pela DR dos filmes (Figura 6). 
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Figura 14 – Tamanho de grão em função da PRF para vazão de argônio e pp igual a 5 mTorr e 10 mTorr 

 
 

4.1.4. Conclusões parciais da primeira série de deposições 

 

Esta série de deposições teve o intuito de estudar as características dos filmes de ZnO 

depositados sobre silício oxidado em função da pressão de processo (pp) e potência RF (PRF) 

aplicada. O aumento da pp de 5 para 10 mTorr se mostrou favorável, pois além de apresentar 

taxas de deposição muito maiores e praticáveis, foi observada uma melhora na cristalinidade e 

no tamanho de grão dos filmes. O aumento da PRF  resultou em boas características 

estruturais, e contribuiu para uma maior incorporação metálica. Análises EDS e XPS 

revelaram a presença de cobre nos filmes, proveniente da câmara de deposição. Levando em 

consideração todos os aspectos estudados na seção 4.1, o melhor processo para obtenção de 

filmes não dopados de ZnO com vazão de 100% argônio é o de 10 mTorr – 100 W. 

 

4.2. Deposição de ZnO sobre silício oxidado, variando a pressão parcial de argônio e 

oxigênio com PRF = 100 W e pp = 10 mTorr 

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados de caracterização da segunda série de 

deposições de filmes de ZnO, descrita na seção 3.1.3.2, com o intuito de avaliar a influência 

da porcentagem de pressão parcial de argônio (%ppAr) e oxigênio (%ppO2) para PRF  fixada em 

100 W e pressão total de processo (pp) igual a 10 mTorr.  
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4.2.1. Caracterização básica: espessura e taxa de deposição 

 

Os resultados de espessura (t), obtidos por perfilometria, dos filmes de ZnO depositados 

sobre silício oxidado são apresentados na Tabela 14. A partir destes valores médios de t, 

foram calculadas as taxas de deposição (DRs) em função de %ppO2, apresentadas na 

Figura 15. 

Como esperado, os valores de DR caíram com a adição da vazão de O2 à vazão de Ar, 

pois isto causou menor bombardeamento do alvo e provavelmente diminuiu o livre caminho 

médio das partículas do plasma. No entanto, nota-se que a taxa tende a subir um pouco com o 

aumento de %ppO2. Este fenômeno não era esperado, e pode ter sido causado devido à maior 

instabilidade do plasma e dos valores de VDC, que causam variações na taxa de 

bombardeamento durante as deposições. DRs menores implicam em deposições menos 

energéticas, o que pode prejudicar a cristalinidade dos filmes depositados. 

 

Tabela 14 - Espessura (t) obtida por perfilometria das amostras de ZnO/SiO2/Si obtidas com PRF = 100 W 
e pp = 10 mTorr com %ppO2 variando de 0 a 10% 

Substrato 
pp 

(mTorr) 
PRF  
(W) 

DP  

(W/cm2) 
TD  

(min.) 
%ppAr  

(%) 
%ppO2 

(%) 
t 

(nm) 

Silício 
oxidado 
(SiO2/Si) 

10±1 100±2 1,23±0,02 

90,0±0,5 100 0 480±14 
90,0±0,5 95 5 90,3±0,8 
90,0±0,5 92,5 7,5 106±2 
90,0±0,5 90 10 111±2 
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Figura 15 – Taxa de deposição (DR) em função de %ppO2 para PRF = 100 W e pp = 10 mTorr 
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4.2.2. Caracterização elétrica: resistência de folha, resistividade e tipo de 

portador 

 

As medições por efeito Hall revelaram que todos os filmes apresentam alta resistividade, 

mas curiosamente, a resistividade tendeu a diminuir com o aumento da pressão parcial de 

oxigênio, indicando também mudança de tipo de portador majoritário para lacunas. É 

provável que a inclusão de oxigênio no gás tenha suprimido defeitos doadores e induzido 

níveis aceitadores, com defeitos do tipo Oi. Resultados semelhantes já foram observados na 

literatura, como comentado na seção 2.3.1.2.  Os resultados se encontram na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Resistência de folha, resistividade e tipo de portador obtidos por efeito Hall função de %ppO2 
para PRF = 100 W e pp = 10 mTorr 

Substrato 
pp 

(mTorr) 
PRF  
(W) 

%ppO2 

(%) 
RS 

(/ ) 
ρ  

(Ω.cm) Portador 

Silício 
oxidado 
(SiO2/Si) 

10±1 100±2 

0 7,34x108 3,52x104 Tipo n 
5 5,58x108 1,79x104 Tipo p 

7,5 2,29x108 2,43x103 Tipo p 
10 1,01x108 1,08x103 Tipo p 

 

Devido à utilização de oxigênio no gás de sputtering, todas as amostras apresentaram 

resistividade mais alta do que o limite de detecção da prova de quatro pontas, indicando que, 

para todas as amostras discutidas nesta seção, Rs > 450 K/ . As análises feitas por prova de 

ponta quente não foram conclusivas para as amostras com %ppO2 valendo 0 ou 5%, pois a 

indução termoelétrica de corrente se confundiu com as próprias flutuações de medida do 

voltímetro. A medição para %ppO2 valendo 7,5 e 10% revelaram fraca indução de portadores 

tipo p. 

 

4.2.3. Caracterização estequiométrica: porcentagem atômica e impurezas 

 

Foram realizadas análises por microanálise para estudar a incorporação de impurezas no 

filme de ZnO. Para todas as amostras da segunda série de deposições, não foi detectado 

nenhum elemento além de Zn, O, Si e C e Cu. De acordo com resultados anteriores, acredita-

se que haja contaminação por cobre nestes filmes e que a aparição deste elemento não seja 

devida ao porta-amostras. Além disso, devido à baixa precisão do sistema na detecção de 

elementos leves, C pode não ser identificados com grande precisão. Por isso, foi feita também 

análise RBS. 
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Na Figura 16 são apresentados os espectros obtidos por RBS para as amostras da 

segunda série de deposições. A estequiometria foi obtida por simulação (em vermelho), 

representando a porcentagem atômica que mais se aproximou dos dados experimentais (em 

preto). Apesar de o fitting da simulação tender a se distanciar dos dados experimentais para 

baixas energias, a inclusão de Cu (energia em 1,821 MeV) na simulação não altera a banda de 

Zn (energia em 1,831 MeV) devido à proximidade na energia destes elementos, contanto que 

a porcentagem entre oxigênio e os metais (Cu e Zn) continue a mesma. Foi utilizada na 

simulação a proporção de Cu obtida por EDS. Considerando O, Zn e Cu, as porcentagens 

atômicas obtidas sugerem que a incorporação de oxigênio tende a aumentar com %ppO2, como 

esperado. No entanto, é esperada uma maior incorporação de oxigênio nos estágios iniciais de 

crescimento dos filmes. Os trabalhos encontrados na literatura que estudam o efeito da 

variação de espessura nas porcentagens atômicas dos filmes de ZnO ainda são insuficientes, e 

não foi possível comparar estes resultados a estudos já publicados.  

 

 

Figura 16 - Espectros RBS (em preto) com a porcentagem atômica obtida por simulação (em vermelho) 
para pp = 10 mTorr, PRF = 100 W e %ppO2 variando de 0 a 10%. 
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Figura 17 – Porcentagem atômica obtida por RBS para pp = 10 mTorr, PRF = 100 W e %ppO2 variando de 0 
a 10%. 

 

4.2.4. Caracterização estrutural: cristalinidade e morfologia 

 

Os difratogramas de raios-X são apresentados na Figura 18 para ZnO sobre silício 

oxidado. O ângulo de difração correspondente ao plano (002), que aparece em 34,3° 

indicando estrutura WZ hexagonal, aparece apenas para a amostra obtida sem pressão parcial 

de oxigênio. Com a adição de oxigênio, a queda na energia de deposição, que ocasionou a 

diminuição DR dos filmes, contribuiu para a formação de filmes amorfos. O pico de difração 

que aparece em 33,0° é correspondendo ao substrato, conforme a discussão do item 4.1.3. 

Para confirmar a ausência de orientação cristalográfica, os difratogramas das amostras 

obtidas com %ppO2 diferente de zero foram plotados em (b), onde fica visível apenas uma 

banda, juntamente com o pico referente ao substrato. 

Os resultados indicam que, para as condições de processo  PRF = 100 W e 

pp = 10 mTorr, a inserção de qualquer valor de %ppO2  5% causa a deterioração das 

propriedades cristalinas dos filmes. Nestas condições, tratamentos térmicos ou tempos 

maiores de deposição seriam necessários para que os filmes recuperassem suas orientações 

cristalográficas. 
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Figura 18 - Difratogramas de raios-X obtidos para amostras de ZnO com pp = 10 mTorr, PRF = 100 W e  
(a) %ppO2 variando de 0 a 10% e (b) %ppO2 variando de 5 a 10% 

 

As imagens de superfície das amostras de ZnO, obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura (SEM), são apresentadas na Figura 19. A adição de oxigênio no plasma causou uma 

diminuição no tamanho de grão, que tendeu a diminuir conforme o aumento de %ppO2. Grãos 

esféricos misturados a outros formatos de grão são observados para amostras obtidas com 

%ppO2 diferente de zero, representando estruturas amorfas. Como já havia sido observado na 

primeira série de deposições deste trabalho, o gráfico do tamanho de grão para estas amostras 

(Figura 20) apresentou o mesmo padrão do gráfico da DR (Figura 15). Estes resultados 

sugerem que o tamanho de grão é principalmente regido pela taxa de deposição alcançada na 

fabricação dos filmes. 

 
Figura 19 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras PRF = 100 W e pp = 10 mTorr e 

%ppO2  de (a) 0, (b) 5%, (c) 7,5% e (d) 10% 

(a) (b) 
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Figura 20 - Tamanho de grão em função da %ppO2 para PRF = 100 W e pp = 10 mTorr 

 
 

4.2.5. Conclusões parciais da segunda série de deposições 

 

Esta segunda série de deposições teve o intuito de estudar os efeitos da adição, no gás de 

sputtering, de uma pressão parcial de oxigênio (%ppO2) à pressão parcial de argônio (%ppAr), 

totalizando em 10 mTorr na câmara. Foi observada diminuição de resistividade e também 

mudança no tipo de portadores, apesar de todas as amostras terem se mostrado muito 

resistivas. Estes resultados foram associados à criação de defeitos tipo Oi. No entanto, mesmo 

mantendo o valor da pressão total, a taxa de deposição caiu drasticamente com a presença de 

oxigênio no gás de sputtering, o que levou à deterioração das propriedades estruturais dos 

filmes, fazendo-os perder sua orientação cristalográfica e reduzindo o tamanho dos grãos. Por 

isso, optou-se por testar um processo de deposição seja mais energético, que resulte em taxas 

de deposição maiores. 

 

4.3. Deposição de ZnO sobre silício e silício oxidado, variando a pressão parcial de 

argônio e oxigênio com PRF = 200 W e  pp = 10 mTorr 

 

Nesta seção, serão discutidos os resultados de caracterização da terceira série de 

deposições de filmes de ZnO, descrita na seção 3.1.3.3, com o intuito de avaliar a influência 

da porcentagem de pressão parcial de argônio (%ppAr) e oxigênio (%ppO2) para PRF  fixada em 

200 W e pressão total de processo (pp) igual a 10 mTorr. Além disso, é estudado o efeito do 
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substrato utilizado nas características estruturais, comparando filmes de ZnO depositados 

sobre silício e silício oxidado. 

 

4.3.1. Caracterização básica: espessura e taxa de deposição 

 

As espessuras (t) obtidas por perfilometria para as amostras da terceira série de 

deposições são apresentadas na Tabela 16. Foi notada uma redução na taxa de deposição dos 

filmes de ZnO com o aumento de %ppO2 (Figura 21), mas a diferença se mostrou muito menor  

do que a observada para os filmes obtidos com PRF = 100 W (seção 4.2.1). Estes resultados 

sugerem que, para PRF = 200 W, a adição de oxigênio no gás de sputtering causa uma perda 

de energia das moléculas e átomos que chegam ao substrato muito menor do que o ocorrido 

para  PRF = 100 W.  

 

Tabela 16 – Espessura (t) dos filmes de ZnO/Si obtidos com PRF = 200 W w %ppO2 variando de 0 a 10% 

pp (mTorr) 
PRF  
(W) 

DP 

(W/cm2)
Substrato

TD 

(min.)
%ppAr

(%) 
%ppO2

(%) 
t 

(nm) 

10±1 200±32,46±0,04
Silício 

(Si) 

60 100 0 79015

90 95 5 96022

90 92,5 7,5 96024

90 90 10 88019
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Figura 21 - Taxa de deposição (DR) das amostras ZnO/Si em função de %ppO2 para PRF = 200 W e 

pp = 10 mTorr 
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4.3.2. Caracterização elétrica: resistência de folha, resistividade e tipo de 

portador 

 

Na Figura 22 são apresentados os resultados de resistividade (a) e resistência de 

folha (b) obtidos por efeito Hall. As análises foram feitas em amostras ZnO/SiO2/Si devido ao 

maior isolamento do substrato para estes filmes de ZnO. Todas as amostras apresentaram alta 

resistividade, como esperado. O filme depositado com 100% Ar apresentou resistividade na 

ordem de 103 .cm, com portadores do tipo elétrons. Já o depositado com %ppO2 = 5% 

apresentou a mais alta resistividade, da ordem de 105 .cm, mas seu tipo de portador não 

pôde ser definido. Acredita-se que esta amostra tenha atingido o nível mais alto de 

estequiometria desta série. Para pressões mais altas de oxigênio, a resistividade tornou a cair. 

No entanto, foi observada a mudança no tipo de portador para lacunas. É provável que, 

anologamente ao observado na seção 4.2.2, defeitos doadores do tipo Zni e VO tenham sido 

suprimidos com uma maior incorporação de oxigênio, e defeitos aceitadores do tipo Oi tenha 

sido formados dentro da rede do ZnO. Estes resultados estão condizentes com trabalhos da 

literatura apresentados na seção 2.3.1. 
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Figura 22 – (a) Resistividade e (b) resistência de folha em função de %ppO2 para PRF = 200 W e 
pp = 10 mTorr 

 

Os resultados de prova de ponta quente indicaram condutividade tipo n para as amostras 

de ZnO depositadas com 100% Ar, sobre ambos substratos, confirmando os resultados 

obtidos por prova de quatro pontas. Para os filmes obtidos com algum valor de %ppO2, as 

análises não foram conclusivas, pois a indução termoelétrica de corrente se confundiu com as 

próprias flutuações de medida do voltímetro, indicando alta resistividade elétrica. 

(a) (b) 
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4.3.3. Caracterização estequiométrica: porcentagem atômica e impurezas 

 

As análises por EDS, mais uma vez, identificaram os elementos C, Zn, O e Cu. Os 

espectros obtidos por RBS para as amostras da terceira série de deposições (ZnO/Si) são 

apresentados na Figura 23, com mesma proporção Zn/Cu observada por EDS. 

 

 

Figura 23 - Espectros RBS (em preto) com a porcentagem atômica obtida por simulação (em vermelho) 
para filmes de ZnO/Si obtidos com  pp = 10 mTorr, PRF = 200 W e %ppO2 variando de 0 a 10%. 
 

Como esperado, filmes com valores maiores de  %ppO2 mostraram maior incorporação 

de oxigênio, sendo que este valor se estabilizou em %ppO2 = 7,5%, atingindo filmes 

estequiométricos. De acordo com os resultados de simulação, a introdução do oxigênio no gás 

de processo resultou em filmes com maior rugosidade de superfície, pois o comando FUZZ 

(que simula rugosidade de superfície ou interface na plataforma RUMP) precisou ser utilizado 

para que as curvas simuladas se encaixassem com as experimentais. Foi observado que a 

rugosidade tende a aumentar proporcionalmente com a concentração de oxigênio até 

%ppO2 = 7,5%, se estabilizando a partir deste ponto. Filmes de ZnO obtidos com PRF = 200 W 
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tenderam a incorporar menos oxigênio do que os obtidos com PRF = 100 W, seguindo padrão 

sugerido na literatura, de incorporação menor de oxigênio para potências maiores. A 

porcentagem atômica é apresentada na  

Figura 24. 

Apesar de não terem sido apresentados aqui, acredita-se que, para os filmes depositados 

sobre silício oxidado, o nível mais alto de estequiometria tenha sido atingido com 

%ppO2 = 5%, provavelmente devido à difusão do oxigênio do substrato no momento da 

deposição. Este resultado condiz com as medidas elétricas e também com as estruturais, que 

serão apresentadas na seção 4.4.4.  
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Figura 24 - Porcentagem atômica obtida por RBS para filmes de ZnO/Si obtidos com  pp = 10 mTorr, 

PRF = 200 W e %ppO2 variando de 0 a 10%. 
 

A análise por XPS foi feita em apenas uma amostra desta série, devido à restrição do 

uso do equipamento.  A amostra selecionada foi a obtida com 100% Ar. Os elementos 

identificados foram C (utilizado como calibração), O, Zn, e Cu. Os subníveis de energia dos 

elementos O, Zn e Cu foram identificados pelas seguintes energias de ligação, onde ocorreram 

picos fotoelétricos: 529,7 e 531,6 eV (subnível O1s), 1044,3 eV (Zn2p1/2), 1021,2 eV 

(Zn2p3/2), 952,6 eV (Cu2p1/2) e  932,6 eV (Cu2p3/2). As porcentagens atômicas foram 

calculadas a partir da área dos fittings gaussianos dos picos O1s, Zn2p3/2 e Cu2p3/2.  

Na Figura 25 (a), é mostrado o espectro para oxigênio (O1s), associado ao estado de 

valência O2-. O pico em ≈ 530 eV são comumente associados na literatura de ZnO ao íon O2- 

ligado a Zn2+. O pico em ≈ 532,0 eV é associado a vacâncias de oxigênio ou a oxigênio 

quimicamente adsorvido na superfície, sendo difícil associá-lo seguramente a qualquer das 

hipóteses. Em (b), o espectro de zinco (Zn2p3/2), associado ao íon Zn2+, apresenta um pico 
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experimental de aparência simétrica, o que possibilita que seja aproximado por um fitting 

gaussiano. O mesmo ocorre em (c), relativo ao espectro de cobre (Cu2p3/2), aqui associado ao 

estado Cu1+. 
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Figura 25 - Espectro XPS para a amostra obtida com 200 W e 10 mTorr e 100% Ar, mostrando os picos 
correspondentes aos subníveis de energia (a) O1s, (b) Zn2p3/2 e (c) Cu2p3/2 

 

A porcentagem atômica de superfície dos elementos O, Zn e Cu são mostrados na 

Tabela 17, assim como a razão atômica Zn/Cu. Nota-se que, assim como o carbono, parte do 

oxigênio quantificado está adsorvido à superfície da amostra. 

 

Tabela 17 - Porcentagem atômica e razão atômica Zn/Cu obtidos por XPS para a amostra depositada com 
100% Ar, 100 W e 10 mTorr 

Elemento 
(%)El. 

(%) 
O 58,6 
Zn 38,6 
Cu 2,8 

RAt(Zn/Cu) 0,932 

 

4.3.4. Caracterização estrutural: cristalinidade e morfologia 

 

Os difratogramas de raios-X dos filmes de ZnO depositados sobre silício oxidado são 

apresentados na Figura 26, e os obtidos para filmes depositados diretamente sobre silício são 

apresentados na Figura 27 (a). Pelos resultados, percebe-se que a interface ZnO/Si dificultou a 

cristalização dos filmes, devido à diferença entre parâmetros de rede e coeficientes de 

expansão térmica dos materiais, o que geralmente ocasiona a formação de filmes amorfos ou 

policristalinos 147. Na Figura 27 (b), é mostrado o difratograma apenas da amostra de ZnO/Si 

obtida com 100% Ar, mostrando seu caráter policristalino com mistura de fase amorfa, devido 

(a) (b) (c) 
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à banda formada. Todos os planos foram reconhecidos como sendo da estrutura WZ 

hexagonal, porém sem uma orientação preferencial. 
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Figura 26 - Difratogramas de raios-X obtidos para filmes de ZnO/SiO2/Si com pp = 10 mTorr, 

PRF  = 200 W e %ppO2 variando de 0 a 10% 
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Figura 27 - Difratogramas de raios-X obtidos para (a) filmes de ZnO/Si com pp = 10 mTorr, PRF  = 200 W e 
%ppO2 variando de 0 a 10% e (b) ampliação do difratograma do filme obtido com 100% Ar 

 
 

Para filmes de ZnO/Si obtidos com PRF = 200 W, o aumento da  %ppO2 facilitou a 

cristalização das amostras, ao contrário do observado na seção 4.2.4, onde ficou claro que, 

para filmes obtidos com PRF = 100 W, a inclusão de oxigênio no gás resultava em filmes 

amorfos. Comparando estes resultados às porcentagens atômicas obtidas por RBS, conclui-se 
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que, para processos que resultam em filmes com altas concentrações de VO e/ou Zni em 

ambiente não oxidante (como o de PRF = 200 W), a inclusão de oxigênio no gás de processo 

leva a uma melhora na cristalinidade das amostras, provavelmente ocasionada pela redução 

dos defeitos na estrutura dos filmes. O melhor resultado foi obtido para %ppO2 = 7,5%. Apesar 

dos problemas de interface, pela observação da Figura 27, nota-se que o ambiente oxidante 

também permite a deposição dos filmes de ZnO com ótimas qualidades estruturais 

diretamente sobre o substrato de silício sem deposição de uma camada intermediária (buffer 

layer) entre o ZnO e o substrato, como é comumente visto e estudado na literatura 148,149.  

Para filmes de ZnO/SiO2/Si, o melhor resultado ocorreu em %ppO2 = 5%, condizendo 

com as medidas elétricas e sugerindo que, para estes filmes, a melhor estequiometria tenha 

sido atingida nesta condição. O valor de FWHM mínimo observado de 0,24º é excelente 

quando comparado com trabalhos recentes de ZnO depositado por sputtering, que obtiveram 

valores maiores sem aquecimento intencional 150 ou valor próximos a este, porém com 

aquecimento do substrato durante a deposição ou recozimento posterior 151,152. Para eventuais 

futuras deposições de ZnO tipo n nesta câmara, é aconselhável a utilização de um alvo com 

dopante n nestas condições de processo, que devem resultar em ótimas características ópticas, 

elétricas e estruturais. 

A presença de um único pico em 34,3º demonstra que filmes depositados sob estas 

condições apresentam alta orientação preferencial pelo plano (002) da estrutura WZ, e sugere 

também que o cobre está completamente inserido na rede do ZnO, concordando com os 

resultados de XPS. 

As imagens obtidas por microscopia eletrônica para os filmes de ZnO/SiO2/Si são 

apresentas na Figura 28 ((a), (b), (c) e (d)). Observando as imagens, percebe-se que os filmes 

obtidos em ambiente oxidante apresentam mais variações na altura da superfície do que o 

filme obtido sem oxigênio no gás de processo, confirmando o aumento da rugosidade 

apontado pelos espectros de RBS. Também é observada a formação de clusters para a amostra 

obtida em 100% Ar, como já havia sido observado em processos anteriores, indicando que os 

grãos são formados por aglomerados de cristalitos.  Para os filmes obtidos com pressão 

parcial de oxigênio, a superfície é composta por grãos esféricos uniformemente distribuídos, e 

aparentemente, a densidade destes filmes é menor do que o obtido em 100% Ar. 

As imagens obtidas para os filmes de ZnO/Si são apresentadas também na Figura 28 

((e), (f), (g) e (h)), e mostra grãos de formatos parecidos com os de ZnO/SiO2/Si para filmes 

obtidos com oxigênio. No entanto, o filme obtido com 100% Ar apresentou grãos de diversos 
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tamanhos e formatos, devido à estrutura policristalina e amorfa, apontada pelas curvas XRD, 

além de maior densidade aparente de grãos. 

 
Figura 28 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura das amostras obtidas com PRF = 200 W e 
pp = 10 mTorr de ZnO/SiO2/Si com %ppO2  igual a (a) 0, (b) 5%, (c) 7,5% e (d) 10% e das amostras de 

ZnO/Si obtidas com %ppO2  igual a (e) 0, (f) 5%, (g) 7,5% e (h) 10% 
 

Os tamanhos de grão de todos os filmes de ZnO desta série de deposições são 

apresentados na Figura 29. Para os filmes ZnO/Si, é observada uma tendência de crescimento 

do tamanho de grão em função de %ppO2, sugerindo melhora nas propriedades cristalinas. Para 

ZnO/SiO2/Si, o tamanho de grão não apresentou uma tendência específica, mas foi maior para 

o filme obtido com 100% Ar. Estes resultados apontam uma drástica mudança na 

microestrutura dos filmes de acordo com o substrato utilizado, sugerindo de forma geral 

melhores características para ZnO/SiO2/Si, mas tornando as características dos filmes muito 

parecidas para ambos substratos quando há presença de oxigênio no gás. 
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Figura 29 - Tamanho de grão em função da %ppO2 para amostras de ZnO/SiO2/Si e ZnO/Si obtidas com  

PRF = 200 W e pp = 10 mTorr 
 

4.3.5. Caracterização óptica: índice de refração e reflectância 

 

Os índices de refração (para  = 632,8 nm) das amostras de ZnO/Si, obtidos por 

elipsometria, são mostrados na Figura 30. Os resultados indicam uma queda no valor de n de 

acordo com o aumento de %ppO2, confirmando o padrão encontrado na literatura (seção 2.3.8). 

Não foi observada qualquer relação entre n e a qualidade cristalina dos filmes, sendo mais 

provável que este esteja relacionado à densidade de grãos, muito maior para 100% Ar (de 

acordo com os resultados de microscopia eletrônica), e à estequiometria do material, já que a 

tendência de incorporação de oxigênio cresce de acordo com o aumento de %ppO2.  Pelo fato 

de n estar atrelado à facilidade com a qual a luz é transmitida no meio, os resultados sugerem 

que o aumento de %ppO2 favorece a transmitância óptica do material. O altíssimo valor de n 

para a amostra obtida em 100% Ar (n = 2,530,03) pode ser atrelado à maior proporção 

metálica no filme e, possivelmente, ao efeito da maior incorporação de cobre no ZnO, que 

desfavorece a transmitância óptica do filme. O valor obtido em %ppO2 = 5% (n = 2,000,08) 

se aproxima muito do valor padrão da literatura para este comprimento de onda. 

A reflectância das amostras de ZnO/Si é apresentada na Figura 31. Nota-se que o padrão 

de reflectância muda com a inclusão de oxigênio  no gás, sendo que as franjas de interferência 

aumentam de amplitude conforme o aumento do comprimento de onda. A reflectância média 

na faixa considerada tende a diminuir com o aumento de %ppO2, provavelmente devido a 

mudanças de densidade e composição das amostras. Todos os filmes apresentaram 
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reflectância média muito abaixo do nível de reflectância do substrato, possibilitando seu uso 

como camada antirrefletora. 
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Figura 30 – Índices de refração em função da %ppO2 das amostras de ZnO/Si obtidas com  PRF = 200 W e 

pp = 10 mTorr 
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Figura 31 – Reflectância em função da %ppO2 das amostras de ZnO/Si obtidas com  PRF = 200 W e 

pp = 10 mTorr 
 

4.3.6. Conclusões parciais da terceira série de deposições 

 

Esta terceira série de deposições teve o intuito de estudar os efeitos da adição, no gás de 

sputtering, de uma pressão parcial de oxigênio (%ppO2) à pressão parcial de argônio (%ppAr), 

totalizando em 10 mTorr na câmara. Como na série anterior a potência RF de 100 W se 

mostrou insuficiente para que os filmes obtivessem orientação cristalográfica preferencial, 
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neste estudo, foi utilizada a potência de 200 W. Ao contrário da série anterior, a adição de 

oxigênio no gás de processo resultou em melhores características estruturais, principalmente 

para os filmes obtidos diretamente sobre o substrato de silício, que sofrem o efeito da 

interface devido à diferença nos parâmetros de rede dos materiais. A melhora na cristalinidade 

dos filmes foi atribuída à redução de defeitos nos filmes, pois, para 200 W, o filme obtido em 

ambiente de argônio incorporou pouco oxigênio, o que contribuiu para a condutividade tipo n. 

O aumento de %ppO2 influenciou as características ópticas, diminuindo o índice de refração 

dos filmes devido à redução da densidade e maior incorporação de oxigênio. Apesar de 

melhoras estruturais e a obtenção de filmes estequiométricos com %ppO2, um aumento na 

rugosidade dos filmes pode ser observado tanto por RBS quanto por imagens de microscopia 

eletrônica. 

 

4.4. Deposição de ZnO sobre silício, variando o tempo de deposição com PRF = 100 W 

e pp = 10 mTorr 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados da série de deposições que visa estudar a 

influência da espessura dos filmes em suas características. O processo experimental é descrito 

na seção 3.1.3.4. 

 

4.4.1. Caracterização básica: espessura e taxa de deposição 

 

A espessura dos filmes foi obtida por elipsometria e microscopia eletrônica. Ambos os 

resultados foram muito coerentes, apresentando espessuras muito bem controladas em função 

do tempo de deposição. Na Figura 32, à esquerda, são apresentadas as imagens de 

microscopia eletrônica de seção transversal dos filmes obtidos com tempos de deposição (TD) 

iguais a (a) 45 min, (b) 60 min, (c) 90 min e (d) 120 min. À direita, foi plotado o gráfico de 

espessura em função do tempo de deposição, que indica taxa média de deposição de 

4,4 nm/min, para estas condições de processo. Apesar de haver um pequeno crescimento em 

DR com o aumento de TD, pode-se fazer uma aproximação linear para a faixa considerada, 

que resulta na eq.(22): 

 1963,4100  DW Tt  (22) 
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Figura 32 - Imagens de microscopia eletrônica de seção transversal (à esquerda) dos filmes obtidos com TD 
igual a (a) 45 min, (b) 60 min, (c) 90 min e (d) 120 min. À direita, o gráfico da espessura em função de TD. 

  

4.4.2. Caracterização elétrica: resistência de folha, resistividade e tipo de 

portador 

 

As medidas elétricas feitas por efeito Hall são mostradas na Tabela 18. Conforme o 

aumento da espessura, a resistência de folha tende a diminuir e, em menor escala, também a 

resistividade do material. O tipo de portador obtido foi elétrons para todas as amostras desta 

série, indicando incorporação de cobre como dopante doador, já que, como será discutido 

posteriormente, a incorporação foi muito alta para este processo, provavelmente devido à alta 

vazão de argônio utilizada para estabilizar a pressão na câmara. Medidas de ponta quente 

confirmaram o tipo de portador obtido. 

 

Tabela 18 - Resistência de folha (RS), resistividade e tipo de portador obtida por efeito Hall das amostras 
de ZnO/Si obtidas com t variando de 190 a 540 nm 

Substrato 
PRF  
(W) 

t 
(nm)

RS 
(/ ) 

ρ  
(Ω.cm) Portador 

Silício 100 W

190 2,81x105 5,34x100 Tipo n  
259 3,31x104 8,57x10-2 Tipo n 
395 1,42x103 5,63x10-2 Tipo n 
540 4,89x102 2,64x10-2 Tipo n 
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4.4.3. Caracterização estequiométrica: porcentagem atômica e impurezas 

 

Devido à incerteza sobre a incorporação de oxigênio dependente da espessura nos filmes 

de ZnO, foi feita uma combinação da análise EDS com RBS, para estimar a porcentagem 

atômica dos filmes. A razão Zn/Cu, por EDS, se manteve em 0,790,01, indicando grande 

incorporação de cobre para este processo. Apesar de o nível de cobre não se controlado, 

processos feitos com 100% Ar e altas vazões tenderam a incorporá-lo mais, devido à alta 

eficiência energética entre argônio e cobre. Esta razão foi mantida nas simulações por RBS, 

por haver convolução entre os picos de zinco e cobre. As razões atômicas obtidas por EDS, 

mostradas na Figura 33, foram obtidas entre metais e não-metais (M/ñ-M) e entre zinco e 

oxigênio (Zn/O). De forma geral, a incorporação de metais tendeu a crescer com o aumento da 

espessura. Este resultado mostrou ter influência nas características elétricas, já que a 

resistividade das amostras foi muito menor para espessuras a partir de 259 nm. 
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Figura 33 - Razões atômicas M/ñ-M e Zn/O obtidas por EDS em função da espessura dos filmes. 
  

Utilizando as proporções entre metais, foram feitas as simulações RBS para estimar a 

porcentagem atômica dos elementos presentes nos filmes. Os resultados são mostrados na 

Figura 34. Os resultados indicam variações menores do que as obtidas por EDS, mas com 

menor incorporação de metais para a amostra com menor espessura, seguida de uma 

estabilização nas razões com o aumento da espessura. A princípio, os resultados de RBS são 

mais precisos do que os de EDS para proporções entre elementos leves e pesados, sugerindo 

que, para espessuras de até 250nm, a incorporação de oxigênio seja maior do que para 

espessuras maiores. A maior incorporação de oxigênio para menores espessuras já foi 
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observada na literatura para filmes de ITO 153, e é atribuída à temperatura de processo mais 

baixa para estágios iniciais de crescimento.  
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Figura 34 – Porcentagem atômica e razão atômica em função da espessura dos filmes, obtidas por RBS 
 
 

 

Figura 35 - Espectros RBS em função da espessura dos filmes de ZnO, com curvas experimentais em preto 
e simulação em vermelho. 
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4.4.4. Caracterização estrutural: cristalinidade e morfologia 

 

Na Figura 36, são apresentados os difratogramas de raios-x obtidos em ângulo rasante. 

O pico referente ao silício foi extraído das curvas, para melhor visualização. Foram 

identificados os planos (100), (002), (101) e (103) da estrutura WZ hexagonal de ZnO. Para 

t = 190 nm, também são observadas formações nas regiões dos planos (012) e (110). Nota-se 

orientação preferencial pelo plano (002), com FWHM do pico inversamente proporcional a t, 

indicando melhor cristalinidade para amostras mais espessas e aumento de grãos proporcional 

ao aumento da espessura. Devido à diferença entre parâmetros de rede dos materiais, espera-

se que, nas primeiras camadas atômicas formadas sobre a interface com o substrato, o filme 

tenha característica amorfa, e só após uma espessura crítica, desenvolva sua cristalinidade. 

Isto é devido ao maior estresse na região de interface, e já foi observado previamente na 

literatura 154. Este também é o motivo pelo qual o filme de 190 nm apresenta maior caráter 

policristalino. Para 540 nm, a orientação preferencial e intensidade do pico (002) é máxima, 

sugerindo melhores propriedades piezoelétricas. Também é notado um pequeno deslocamento 

no máximo do pico (002), que varia de 34,20 para 190 nm a 34,26 para 540 nm. Isto sugere 

um relaxamento do estresse compressivo dos filmes com o aumento da espessura, devido à 

aproximação do ângulo padrão de 34,45. 
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Figura 36 - Difratograma de raios-X em função da espessura dos filmes de ZnO 

 

As imagens de microscopia eletrônica de superfície são mostradas na Figura 37 (à 

esquerda) para filmes obtidos com (a) 190 nm, (b) 259 nm, (c) 395 nm e (d) 540 nm. Para 

190 nm, são observados grãos de aproximadamente 14 nm de diâmetro médio. Com o 

aumento de t, é observada a formação de clusters compostos por vários grãos menores, que 
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tendem a aumentar de tamanho proporcionalmente à espessura. Para a amostra mais espessa, 

de 540 nm, é observada uma redução no contorno de grãos, tornando seus limites menos 

definidos em relação ao filme de 395 nm, indicando que o aumento da espessura favorece 

uma maior densidade de grãos. Esta redução também ajuda a favorecer a condutividade 

elétrica, devido ao menor espalhamento de portadores. À direita, é mostrado o gráfico de 

tamanho médio de grãos, considerando os clusters formados como apenas um grão.  
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Figura 37 – Imagens de microscopia eletrônica e tamanho de grão para filmes de ZnO/Si em função da 
espessura: (a) 190 nm, (b) 259 nm, (c) 395 nm e (d) 540 nm 

 
 

4.4.5. Caracterização óptica: índice de refração e reflectância 

 

Os índices de refração obtidos por elipsometria não apresentaram padrão em relação à 

espessura, porém, todos se mostraram maiores do que o valor de referência de 2,0 devido à 

alta incorporação de cobre nestes filmes. Os valores de n são listados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Índices de refração para filmes de ZnO/Si em função da espessura 

t (nm) n 
190 2,7 
259 2,5 
395 2,4 
540 2,6 
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Os gráficos de reflectância óptica (Figura 38 (a)) apresentaram franjas de interferência 

que ocorrem com maior freqüência para maiores espessuras, como esperado. A amplitude das 

franjas tende a diminuir com  o aumento de t, resultando em maior reflectância média (RMéd) 

na faixa de medida (400 nm >  > 850 nm) para a amostra de 190 nm, porém, também em 

menor reflectância mínima (RMín) para a mesma faixa, como reportado em (b). Todas as 

amostras apresentaram reflectância abaixo do nível do substrato, reforçando sua possibilidade 

de uso como camadas antirrefletoras para dispositivos à base de silício, mesmo com n maior 

do que o esperado. Como RMéd e RMín apresentaram padrões opostos, para atuação 

antirrefletora, a espessura deve ser projetada de acordo com a aplicação desejada, já que 

espessuras menores são capazes de diminuir a reflexão em um valor de  específico 

(concordando com o visto na literatura na seção 2.3.8), e espessuras maiores tendem a 

estabilizar sua reflectância ao longo do espectro visível. 
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4.4.6. Conclusões parciais da quarta série de deposições 

 

A quarta série de deposições teve o intuito de avaliar a influência da espessura nas 

características dos filmes de ZnO. Foi observada maior porcentagem de oxigênio nos estágios 

iniciais de crescimento, indicando que, com o aumento da espessura, o filme tende a 

apresentar caráter mais metálico. As características estruturais são favorecidas por espessuras 

maiores, já que os filmes evoluem do padrão policristalino ao monocristalino, com orientação 

preferencial pelo plano (002). Também foi observado que, para espessuras maiores, há um 

(a) (b) 
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relaxamento no estresse compressivo dos filmes, constatado pelo deslocamento do ângulo de 

difração referente ao plano (002), além de aumento na dimensão dos grãos e diminuição no 

contorno de grão. A reflectância média na faixa de 400 nm >  > 850 nm tende a cair para 

filmes mais espessos, porém, filmes mais finos apresentam reflectâncias menores em 

comprimentos de onda específicos. Quanto à fabricação dos filmes, a variação do tempo de 

deposição se mostrou uma forma muito eficaz de obter espessuras bem controladas, desde que 

os outros parâmetros de processo se mantenham iguais. 

 

4.5. Deposição de ZnO sobre silício, variando a pressão parcial de argônio e 

nitrogênio com PRF = 100 e 200 W 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados da quarta série de deposições, descrita na 

seção 3.1.3.5, que visa à análise da influência da utilização de pressão parcial de nitrogênio no 

gás de processo. Como resultados de EDS e RBS não apontaram incorporação de nitrogênio 

para nenhum filme, a caracterização mostrada aqui foi resumida e focada em apenas seis 

amostras. 

 

4.5.1. Caracterização básica: espessura e taxa de deposição 

 

Curiosamente, como mostrado na Figura 39, não foi observada redução na taxa de 

deposição com a inclusão de nitrogênio e redução de argônio no gás de processo para %ppN2 

até 30%. Talvez, para estas pressões parciais, tenha havido o aumento do livre caminho médio 

das partículas com a inclusão de nitrogênio, que compensou a menor energia cinética 

transferida à superfície do alvo. Testes com pressões maiores de nitrogênio foram 

subseqüentemente feitos, e resultaram em drástica redução da taxa de deposição e 

instabilidade do plasma, o que impossibilitou que outras faixas de pressão parcial fossem 

utilizadas aqui. 
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Figura 39 – (a) Espessura e (b) taxa de deposição das amostras de ZnO/Si em função de %ppN2 
 
 

4.5.2. Caracterização elétrica: resistência de folha, resistividade e tipo de 

portador 

 

Os resultados de prova de ponta quente apresentaram condutividade tipo p para a 

amostra “100 W – 100% Ar (2)” e condutividade tipo n para a amostra “200 W – 

100% Ar (2)”. Apesar de ser uma técnica qualitativa, é importante ressaltar que ambos os 

resultados apresentaram dezenas de mV no leitor do voltímetro, tornando os resultados  livres 

de flutuações. Para os outros filmes, todas as medições feitas por este método foram 

inconclusivas, indicando alta resistividade elétrica. 

Na Tabela 20, são apresentados os resultados de RS obtidos por Efeito Hall para as 

amostras da quarta série de deposições. Aparentemente, a inclusão de nitrogênio no gás de 

processo não gerou condutividade tipo p nos filmes de ZnO para estas condições. No entanto, 

a amostra “100 W – 100% Ar (2)” apresentou resistividade de 7,94 .cm com tipo de 

portador alternado. Como os resultados de ponta-quente apontaram condutividade tipo p para 

esta amostra, há a possibilidade de ela realmente ter lacunas como portadores, mas deve-se 

considerar a hipótese de o resultado estar sendo influenciado pelo substrato tipo p, já que estes 

filmes foram depositados sem camada de buffer de SiO2 para facilitar as medidas de EDS e 

RBS. A princípio, foi sugerido que condutividade tipo p ocorreu devido à influência do 

“envenenamento” do alvo de ZnO com nitrogênio, causado pelas deposições anteriores, que 

utilizaram pressão parcial de nitrogênio no gás de sputtering. No entanto, pelos resultados de 

EDS, não houve incorporação de nitrogênio, ou esta ocorreu abaixo do limite de detecção do 

(a) (b) 
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equipamento. Portanto, os resultados de tipo de portador são inconclusivos para a amostra 

“100 W – 100% Ar (2)”, mas considera-se interessante estudar a alta dopagem por cobre em 

trabalhos futuros. A amostra “200 W – 100% Ar (2)” apresentou condutividade tipo n de 

9,26x10-2 .cm, provavelmente causada por maior incorporação metálica. Os outros 

resultados, quando conclusivos, também apontaram condutividade tipo n. Para todas as 

amostras, a resistividade tendeu a aumentar de acordo com o aumento de %ppN2. 

 

Tabela 20 - Resistência de folha (RS), resistividade e tipo de portador obtida por efeito Hall das amostras 
de ZnO/Si obtidas com PRF igual a 100 e 200 W e %ppN2 variando de 0 a 30% 

Substrato 
PRF  
(W) 

%ppAr  

(%) 
t 

(nm)
RS 

(/ ) 
ρ  

(Ω.cm) Portador 

Silício 

100 W 
100 (2) 392 2,02x105 7,94x100 Indefinido 

90 420 3,28x105 1,38x101 Tipo n 
70 456 1,29x108 5,81x103 Indefinido 

200 W 
100 (2) 428 2,35x103 9,26x10-2 Tipo n 

90 492 3,34x105 1,64x101 Tipo n 
70 466 1,92x108 8,64x103 Indefinido 

 

 

4.5.3. Caracterização estequiométrica: porcentagem atômica e impurezas 

 

Foram realizadas análises por microanálise para estudar a incorporação de impurezas e 

de nitrogênio nos filmes de ZnO. Para todas as amostras desta série de deposições, não foi 

detectado nenhum elemento além de Zn, O, Si e C e Cu. Isto reforça a contaminação destes 

filmes com Cu e mostra que, em caso de incorporação de N, esta aconteceu abaixo do limite 

de detecção do equipamento (0,05% em massa do elemento). Mesmo com baixa precisão para 

quantificar elementos leves, como é o caso de N, não ocorreu nenhum pico na região de 

0,392 keV, correspondente à emissão Kα do N, o que sugere que, devido à baixa solubilidade 

do elemento em ZnO, a incorporação no filme não ocorreu. Considerando os metais, foi 

notada uma redução da porcentagem de Cu com o aumento de %ppN2, e esta proporção foi 

mantida nas simulações RBS. A condutividade elétrica observada, portanto, ocorreu devido a 

defeitos ou incorporação de cobre, como dopante ou em forma metálica. 

Os espectros RBS são mostrados na Figura 40, e a porcentagem atômica na Figura 41. 

Nota-se que, com o aumento de %ppN2, a proporção de oxigênio variou muito menos do que a 

proporção entre metais, indicando que o nitrogênio diminui a eficiência energética da 

deposição de cobre nos filmes. Não foi, no entanto, notada a presença de nenhum pico 
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correspondente a N, concordando com os resultados EDS. Apesar de as duas potências terem 

apresentado o mesmo padrão, a incorporação de cobre foi um pouco maior para 200 W. 

 
Figura 40 - Espectros RBS para filmes de ZnO/Si em função de %ppN2 

 
 

0 5 10 15 20 25 30
0

10

20

30

40

50

ZnO/Si
100 W

P
or

ce
n

ta
g

e
m

 a
tô

m
ic

a
 (

%
)

% p
pN2

 Zn
 O
 Cu

0 5 10 15 20 25 30
0

10

20

30

40

50

P
or

ce
n

ta
g

e
m

 a
tô

m
ic

a
 (

%
)

% p
pN2

 Zn
 O
 CuZnO/Si

200 W

Figura 41 – Porcentagem atômica obtida por RBS para filmes de ZnO/Si em função de %ppN2 
 

Além dos defeitos intrínsecos já discutidos como Zni e VO, que contribuem para a 

condutividade tipo n, Singhal et al 155 reportou a fabricação de nanoestruturas de ZnO 

dopadas com Cu, na qual a resistividade tipo n diminuía de acordo com o aumento da 

concentração de Cu. Ocorreu a substituição de íons Zn2+ por Cu2+ na rede cristalina do ZnO, e 
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a mudança de resistividade tipo n das estruturas foi atribuída à resistividade dos próprios 

metais (1.67×10−6 Ω.cm para Cu e 5.92×10−6 Ω.cm para Zn), já que, neste caso, o dopante 

constitui carga neutra. Além disso, há possibilidade de incorporação de cobre metálico, o que 

contribui para a condutividade tipo n. 

Em contrapartida, o óxido cúprico (CuO) é um semicondutor tipo p de band gap 1,2 – 

1,8 eV 156 e, caso incorporado independentemente da matriz do ZnO, pode contribuir para a 

condutividade tipo p do material, com prejuízos à transmitância óptica do filme devido ao seu 

gap estreito. Neste caso, o íon Cu2+ apresenta um estado químico diferente do caso 

substitucional. A dopagem tipo p efetiva, como comentado na seção 2.3.1.2.2, ocorre com a 

substituição de Zn2+ pelo íon Cu1+, que atua como dopante aceitador. 

Com o intuito de estudar o estado eletrônico dos elementos, optou-se por analisar as 

duas amostras que apresentaram condutividade por XPS, para obter informações sobre a 

composição química e estrutura eletrônica das amostras “100 W – 100% Ar (2)” e “200 W – 

100% Ar (2)”. Foram identificados os elementos Zn, O, C e Cu. Portanto, pelo menos nas 

primeiras camadas superfíciais, não há evidência de incorporação de nitrogênio nestes filmes. 

Na amostra “100 W – 100% Ar (2)”, os subníveis de energia dos elementos O, Zn e Cu foram 

identificados pelas seguintes energias de ligação, onde ocorreram picos fotoelétricos: 530,2 e 

531,7 eV (subnível O1s), 1044,4 eV (Zn2p1/2), 1021,2 eV (Zn2p3/2), 952,2 eV (Cu2p1/2) e  

932,4 eV (Cu2p3/2). Para a amostra “200 W – 100% Ar (2)”, os picos ocorreram em 530,3 e 

532,1 eV (subnível O1s), 1044,3 eV (Zn2p1/2), 1021,4 eV (Zn2p3/2), 952,3 eV (Cu2p1/2) e  

932,5 eV (Cu2p3/2).  As porcentagens atômicas foram calculadas a partir da área dos ajustes 

gaussianos dos picos O1s, Zn2p3/2 e Cu2p3/2.  

São mostrados na Figura 42 os espectros para oxigênio (O1s), relativos ao estado de 

valência O2-. Os picos em ≈ 530 eV foram associados ao íon O2- ligado a Zn2+ e, o pico em 

≈ 532,2 eV, a vacâncias de oxigênio ou a oxigênio quimicamente adsorvido na superfície. 

Observa-se uma deformação no padrão gaussiano maior em (b) do que em (a).  
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Na Figura 43, são mostrados os espectros XPS referentes ao zinco (Znp23/2), 

correspondentes ao íon Zn2+, confirmando o estado de valência esperado para ZnO. Na Figura 

45, observa-se os gráficos referentes ao cobre, sendo que a valência dos átomos superficiais 

de Cu foi identificada como Cu1+. Apesar do diferente tipo de portador, não foi observada 

nenhuma mudança no estado de valência nos elementos metálicos, indicando que, pelo menos 

em superfície, os filmes apresentam características similares. 
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A porcentagem atômica de superfície dos elementos O, Zn e Cu são mostrados na 

Tabela 21, assim como a razão atômica Zn/Cu. Pela alta incorporação de cobre observada, 

acredita-se que esta seja a origem da condutividade dos filmes. No entanto, a similaridade nos 

estados de  valência sugere que a condutividade seja a mesma para os dois filmes, mesmo 

com a  diferença nos resultados da prova de ponta quente. Um estudo detalhado sobre a 

incorporação de cobre nos filmes de ZnO seria necessário para esclarecer esta questão, mas 

ele se mostrou inviável neste trabalho devido à falta de controle sobre a quantidade de cobre 

incorporado nos filmes.  

 

Tabela 21 - Porcentagem atômica e razão atômica Zn/Cu obtidos por XPS para as amostras depositadas 
com 100% Ar 

 

Elemento 
(%)El. -  100W 

(%) 
(%)El. -  200W 

(%) 
O 58,8 54,6 
Zn 30,2 33,5 
Cu 11,0 11,9 

RAt(Zn/Cu) 0,733 0,738 

 

4.5.4. Caracterização estrutural: cristalinidade e morfologia 

 

Os difratogramas de raios-X das amostras desta seção, são apresentados na Figura 45. 

Desconsiderando o pico relativo ao silício, foram observados apenas picos referentes a planos  

da estrutura WZ hexagonal de ZnO. Para a amostra 100 W – 100% Ar (2), uma orientação 
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preferencial no plano (002) foi observada, além de picos referentes aos planos (100) e (110). 

Na mesma potência,  a adição de nitrogênio no gás de processo muda a orientação 

preferencial para o plano (110), e um aumento em %ppN2 para 30% deteriora 

consideravelmente a estrutura cristalina do filme. 

A amostra 200 W -  (2) se mostrou policristalina, sem orientação preferencial. Foram 

identificados os planos (100), (002) e (110). Com a adição de nitrogênio nesta potência, o 

pico referente ao plano (002) se torna muito menos intenso e, quando %ppN2 atinge 30%, é 

observada orientação preferencial pelo plano (110) e amorfização de parte do material. 

Apesar de não ter sido observada incorporação de nitrogênio nestes filmes, a inclusão de  

%ppN2 mostrou-se como uma alternativa para a produção de filmes com orientação 

preferencial (110), no caso de interesse pela obtenção de estrutura não-polar de ZnO, que 

suprime os efeitos piezoelétricos do material.  
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Figura 45 – Difratogramas de raios-X para as amostras “100 W – 100% Ar (2)” e “200 W – 100% Ar (2)”, 

obtidas com 100% Ar 
 
 

4.5.5.   Conclusões parciais da quinta série de deposições 

 

A adição de uma pressão parcial de nitrogênio à pressão de argônio no gás de sputtering 

com alvo cerâmico resultou em filmes com alta resistividade, mas sem evidência da efetiva 
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incorporação de nitrogênio nos filmes. No entanto, após a utilização de nitrogênio na câmara, 

para o filme depositado com argônio puro e 100 W, foi observada condutividade tipo p por 

prova de ponta quente, mas com resultados inconclusivos por efeito Hall. Inicialmente, foi 

considerada incorporação de nitrogênio por envenenamento do alvo, mas, caso tenha ocorrido 

a mudança de portador, ela é devido à incorporação de cobre no estado Cu+, observada por 

XPS. A utilização de nitrogênio durante o processo diminuiu a condutividade, pois ocasionou 

muitos defeitos nos filmes, que se refletiram nas propriedades estruturais, que apresentaram 

orientação preferencial pelo plano não-polar (110).  

 

4.6. Deposição de ZnxOyNz sobre silício, silício oxidado e sílica fundida, variando a 

pressão parcial de argônio e nitrogênio, com alvo de Zn e PRF = 200 W 

 

São apresentados nesta seção os estudos de deposições de nitreto de zinco, com o intuito 

de testar a capacidade do material de se transformar em fase ZnO. Aqui estão unidos os 

resultados para amostras preliminares e amostras para recozimento. O processo experimental 

foi apresentado na seção 3.1.3.6.  

 

4.6.1. Caracterização básica: espessura, taxa de deposição e coloração 

 

Ao longo de aproximadamente 12 meses, as amostras preliminares obtidas com 

95% Ar – 5% N2, 90% Ar – 10% N2 e 80% Ar – 20% N2 foram observadas para avaliar sua 

capacidade de oxidação espontânea. Com 5% N2, a coloração passou de cinza escuro a cinza 

azulado, aparentando pouca oxidação devido à provável parcela de zinco metálico contida no 

filme. Já as obtidas com 10% e 20% N2, que inicialmente também tinham aparência cinza 

escura, aparentavam estar completamente oxidadas, com coloração viva, semelhante a um 

filme de SiO2/Si. Por isso, estes dois últimos processos foram escolhidos para as novas 

deposições com o intuito de sofrer tratamentos térmicos. 

As espessuras e taxas de deposição obtidas para estes processos preliminares, medidas 

por perfilometria e confirmados por microscopia eletrônica, se encontram na Figura 46. 
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Figura 46 – (a) Espessura e (b) taxa média de deposição das amostras preliminares de ZnyOxNz em função 
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Para as amostras obtidas posteriormente para a realização de recozimento em ambiente 

oxidante, notou-se que, inicialmente, a taxa de deposição havia diminuído. Com o 

recozimento e formação de nova fase de material, foi constatado por microscopia eletrônica 

que a espessura variou, sofrendo um pequeno aumento de acordo com a incorporação de 

oxigênio. Como as medidas de espessura das amostras preliminares foram feitas após sua 

oxidação, é provável que este seja o motivo da diferença observada. As espessuras dos filmes 

recozidos são apresentados na Figura 47. Não foram encontrados trabalhos na literatura que 

reportassem o mesmo fenômeno para ZnxOyNz. 
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Figura 47 – Espessura dos filmes recozidos de ZnyOxNz em função de T0 
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4.6.2. Caracterização elétrica: resistência de folha, resistividade e tipo de 

portador 

 

As resistências de folha dos filmes de ZnxOyNz sobre sílica, obtidas por prova de quatro 

pontas, são mostradas na Figura 48 em duas condições: (a) logo após as deposições e (b) nove 

meses após as deposições. 

Em (a), observamos uma tendência de queda no valor de RS de acordo com o aumento 

da temperatura de recozimento, sendo que apenas o filme obtido com 90% Ar – 10% N2 

recozido a 250ºC não apresentou esta tendência. É provável que, por haver menos N2 no gás 

de processo, tenha sido depositada uma porcentagem de zinco metálico (Zn0), que contribuía 

para a condutividade tipo n e que, sendo oxidada em T0 = 250ºC, foi transformada em ZnO.  

A partir deste ponto, a tendência de queda com o aumento de T0 é atribuída à dopagem do 

material, tanto na fase nitreto dopada com oxigênio (Zn3N2:O) quanto na fase ZnO dopada 

com nitrogênio (ZnO:N). No processo 80% Ar – 20% N2, acredita-se que a maior parte do 

zinco depositado já se encontrava em estado de oxidação Zn2+ devido à maior quantidade de 

nitrogênio no gás de sputtering, o que levou a uma queda no padrão de RS de acordo com o 

aumento de T0. Considerando T0 = 350ºC, o aumento no tempo de recozimento (TR) de 1 para 

2h teve padrões contrários no valor de RS para cada um dos processos: em 90% Ar – 10% N2, 

o valor diminuiu, atingindo o mínimo de RS = 4900300 /  para TR = 2h, sugerindo que o 

material continuou a ser dopado por oxigênio. 

Em 80% Ar – 20% N2,  o valor mínimo de RS = 27080 /  para TR = 1h aumentou, 

sugerindo que, a partir deste valor, o material perde nitrogênio até se tornar ZnO 

estequiométrico ou reverta seu tipo de condutividade após atingir RS máximo. Apesar de, 

aparentemente, haver mais nitrogênio no material do processo 80% Ar – 20% N2, este tende a 

perder nitrogênio com mais facilidade do que o do processo 90% Ar – 10% N2. Em (b), 

observa-se uma mudança considerável nas amostras a.d., que se tornaram mais resistivas, mas 

pouca mudança nas amostras recozidas. Isto sugere que o recozimento ajuda a manter as 

características dos filmes, tornando-os menos vulneráveis à oxidação espontânea devido à 

exposição atmosférica, como será comentado na seção 4.6.3. 
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Na Figura 49, são mostradas as resistividades calculadas a partir dos valores de RS 

obtidos logo após as deposições, nas situações (a) em função da temperatura de recozimento e 

(b) em função do tempo de recozimento, para T0 = 350ºC. Para o processo 90% Ar – 10% N2, 

foi observada resistividade mínima de  = 1,42x10-1 .cm (350ºC por 2h) e, para o processo 

80% Ar – 20% N2,  = 6,18x10-3 .cm (350ºC por 1h). 
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4.6.3. Caracterização estequiométrica: porcentagem atômica e impurezas 

 

A análise EDS identificou os elementos C, Zn, N, O e Cu para amostras de ZnxOyNz 

sobre silício. As razões atômicas são mostradas na Figura 50 nas condições: (a) logo após as 

deposições e (b) 9 meses após as deposições. Em (a), é observada uma queda na proporção de 

nitrogênio em relação a oxigênio de acordo com o aumento da temperatura de recozimento, 

indicando que o oxigênio foi incorporado ao filme proporcionalmente a T0. Mesmo para as 

amostras não recozidas, foi observada uma porcentagem de oxigênio, um pouco maior para o 

material obtido com 90% Ar – 10% N2, indicando que o oxigênio é incorporado e/ou 

adsorvido aos filmes durante ou logo após as deposições. As razões atômicas entre zinco e 

cobre se mantiveram estáveis no processo de recozimento, valendo 0,910,01 para o processo 

90% Ar – 10% N2 e 0,9210,001 para 80% Ar – 20% N2, indicando uma porcentagem 

atômica de aproximadamente 4%.  

Em (b), nota-se uma completa mudança na razão atômica não-metálica para filmes a.d. 

Ambos os processos perderam muito nitrogênio, mas, para 20% N2, este elemento não foi 

mais identificado por EDS, mesmo que, logo após as deposições, este filme contivesse mais 

nitrogênio, como esperado. O provável motivo para a maior perda de N é a diferença de 

densidade entre os filmes, já que processos que contém menos argônio no gás de sputtering 

tendem a apresentar menor densidade de grãos, como já apontado em resultados anteriores. 

Com a estrutura mais solta, a ligação Zn-N, que possui baixa estabilidade termodinâmica, 

consegue ser desfeita com maior facilidade.  Para os processos que sofreram tratamentos 

térmicos, apesar de também haver perda de nitrogênio, a composição atômica pareceu variar 

muito menos, principalmente para o processo de 200ºC. Pelos resultados observados, este é o 

processo mais capaz de manter as características dos filmes de Zn3N2, por promover uma 

densificação da estrutura a.d., mas com pouca oxidação devido à baixa temperatura de 

processo. Para 350 e 400ºC, pelo menos para o processo com 10% N2, ocorreu a efetiva 

oxidação com mudança de fase para ZnO, como será discutido na seção seguinte. Como 

esperado, a proporção metálica para todas as amostras se manteve estável ao longo do tempo, 

com pequenas variações atribuídas ao limite de precisão da medida. 
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As análises por RBS foram feitas apenas nas amostras ZnxOyNz/Si obtidas com 

90% Ar – 10% N2, pois como comentado na seção 3.1.3.6, apenas duas amostras do processo 

80% Ar – 20% N2 resistiram ao recozimento para este substrato, e a utilização de outro 

substrato dificultou muito a simulação dos espectros. Ressalta-se que estas análises foram 

feitas logo após as deposições, para que fossem observados principalmente efeitos causados 

pelo recozimento. Os espectros se encontram na Figura 51. Para que ocorresse o ajuste das 

simulações nos espectros experimentais, foram utilizadas 4 camadas diferentes de material, 

indicando que a difusão de oxigênio não ocorreu de forma homogênea da superfície dos 

filmes até a interface com o substrato. Na amostra a.d, foi observada a gradual difusão de 

oxigênio da superfície até a interface, indicando que a maior parte do oxigênio encontrado foi 

incorporado devido ao contato com a atmosfera, e não devido a contaminações durante a 

deposição. Para os filmes recozidos a 250 e 350ºC, este mesmo padrão foi observado, mas 

com maior incorporação de oxigênio de acordo com o aumento da temperatura. O filme 

recozido a 400ºC apresentou uma camada de ZnO superficial, seguida de sucessivas camadas 

de ZnxOyNz, além de uma pequena porcentagem de Si em todas as camadas simuladas, 

apontando difusão do material do substrato. Este foi o único processo que não apresentou fase 

Zn3N2 na interface, sugerindo que a oxidação ocorreu por toda a profundidade do filme. O 

resultado de porcentagem atômica se encontra na Figura 52, considerando a estequiometria 

total de cada um dos filmes (sem considerar diferentes camadas). 

(a) (b) 
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Figura 51 – Espectros RBS dos filmes de ZnxOyNz/Si obtidos com 90% Ar - 10% N2  
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Figura 52 – Porcentagem atômica obtida por RBS para filmes de ZnxOyNz/Si obtidos com 90% Ar -

 10% N2 
 
 
 
 



  112 

4.6.4. Caracterização estrutural: cristalinidade e morfologia 

 

Na Figura 53, são apresentados os difratogramas de raios-X das amostras de ZnxOyNz 

obtidas com 90% Ar – 10% N2 sobre substratos de (a) silício oxidado e (b) sílica fundida, 

todos obtidos em ângulo rasante. Estes resultados são referentes a análises feitas 

aproximadamente 8 meses após as deposições, pois a caracterização feita inicialmente 

apresentou erros experimentais que comprometeram os resultados dos espectros. Em ambos 

os substratos, foram observados picos correspondentes à fase Zn3N2 com estrutura cúbica e 

ZnO com estrutura hexagonal. Para as duas amostras preliminares, não puderam ser 

observados picos cristalográficos, sugerindo estado amorfo. 
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Figura 53 – Difratogramas de raios-X em ângulo rasante dos filmes de ZnxOyNz obtidos com 90% Ar -
 10% N2 sobre (a) silício oxidado e (b) sílica fundida 

 

Em (a), foram claramente observados picos centralizados em 31,8º, 34,4º, 36,2º, 47,6º, 

56,6º e 62,9º, correspondentes aos planos (100), (002), (101), (012), (110) e (103) do ZnO. 

Não foi observada orientação preferencial, indicando a natureza policristalina destes filmes, 

apesar de o pico referente ao plano (002) se destacar mais. Em 43,4º, observa-se o pico 

atribuído ao plano (332) do Zn3N2 e, para recozimento em 350ºC, também pode-se notar uma 

pequena formação centralizada em 53,0º, do plano (440) de Zn3N2.  A formação em 55º 

corresponde ao plano (311) do silício, que comumente aparece em difratogramas obtidos com 

ângulo de feixe rasante. Este pico foi excluído das curvas por apresentar intensidade muito 

alta e mascarar os picos dos filmes. Para a amostra sem recozimento (a.d.), nenhum pico 

cristalográfico foi observado para a faixa de varredura utilizada, indicando que o filme se 

(a) (b) 
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encontra em estado amorfo. Para T0 = 200ºC, pode-se observar a formação do pico 

correspondente ao plano (332) de Zn3N2, mas a curva ainda apresenta característica amorfa. 

Em T0 = 350ºC, este mesmo pico é observado, juntamente com 5 picos da fase ZnO, 

indicando que, para esta temperatura, os dois materiais coexistem. Para o plano (002) do ZnO, 

foi observado FWHM = 0,75º. Em T0 = 400ºC,  ocorre uma grande diminuição na fase Zn3N2 

e uma intensificação dos picos do ZnO, indicando que, para esta temperatura, a maior parte do 

filme se transformou em ZnO. Para o plano (002) do ZnO, foi observado FWHM = 0,6º, 

sugerindo melhora na cristalinidade em relação às temperaturas mais baixas. 

Na Figura 53 (b), foram observados picos em 31,8º, 34,4º, 36,3º, 56,6º e 62,8º do ZnO, 

correspondentes aos planos (100), (002), (101), (110) e (103) (em relação a (a), apenas não foi 

observado o plano (012)). Em 43,4º, também foi observado o pico referente ao plano (332) do 

Zn3N2. Apesar de apresentar quase os mesmos picos, o material depositado sobre sílica parece 

estar com fases amorfas muito mais acentuadas, devido à má definição dos picos 

cristalográficos. A menor adesão dos filmes e a maior rugosidade do substrato são possíveis 

causas para a diferença de cristalinidade. No entanto, nota-se que a amostra que não foi 

recozida (a.d.) apresenta cristalinidade para a fase ZnO maior do que a das amostras 

recozidas, considerando intensidade e definição dos picos. Isto indica que ocorreu oxidação 

espontânea seguida de cristalização neste filme. O padrão da fase Zn3N2 segue o mesmo 

observado em (a). 

Na Figura 54, são apresentados os difratogramas de raios-X das amostras de ZnxOyNz 

obtidas com 80% Ar – 20% N2 sobre substratos de (a) silício oxidado e (b) sílica fundida. 

Apesar de apresentar difratogramas similares aos das amostras da Figura 53, curiosamente, a 

amostra obtida sobre sílica e recozida a 350ºC apresentou melhor padrão de policristalinidade, 

apontando que este processo é mais indicado para deposição sobre substratos transparentes. 

Como no momento da aquisição as amostras obtidas sobre SiO2/Si estavam muito 

deterioradas devido a estresse, é possível que suas características estruturais estivessem 

melhores após a deposição e foram deterioradas posteriormente. Em todos os filmes que 

apresentaram fase ZnO, o pico mais proeminente é o referente ao plano (101). 
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Figura 54 - Difratogramas de raios-X em ângulo rasante dos filmes de ZnxOyNz obtidos com 80% Ar -
 20% N2 sobre (a) silício oxidado e (b) sílica fundida 

 
 

As imagens de microscopia eletrônica, obtidas para as amostras preliminares, são 

mostradas na Figura 55. Em (a), pode-se observar a amostra preliminar obtida com 90% Ar –

 10% N2 nos modos (a1) superfície e (a2) seção transversal. É possível notar uma orientação 

policristalina da estrutura formada na superfície, sem uma orientação preferencial em relação 

ao substrato. Alguns grãos apresentaram visível formato hexagonal, que não pôde ser 

observado anteriormente neste trabalho. Em seção transversal, não é observada uma 

estruturação, sugerindo que, em profundidade, os filmes estão em estado amorfo, como 

apontado por XRD. Em (b), temos a amostra preliminar obtida com 80% Ar – 20% N2 nos 

modos (a1) superfície e (a2) seção transversal. A estrutura observada é muito parecida com a 

da amostra (a), a não ser pela aparente menor densidade de grãos na superfície, que justifica a 

rápida perda das ligações Zn-N e o menor índice de refração. Em (c), é possível observar, na 

amostra 90% Ar – 10% N2, o degrau formado no filme de ZnO pela corrosão úmida, assim 

como o substrato de silício.  

As imagens de microscopia eletrônica obtidas para as amostras de ZnxOyNz/SiO2/Si, 

obtidas logo após as deposições, são mostradas na Figura 56. Como o padrão de evolução de 

grãos com o aumento da temperatura é praticamente o mesmo para as duas pressões parciais, 

acredita-se que os padrões de XRD também eram muito parecidos logo após as deposições.  

Para T0 a partir de 350ºC, observou-se, além de grãos esféricos estruturas maiores, algumas 

estruturas com tamanho médio de 150 nm, que se assemelham a grãos colunares com eixo 

(a) (b) 
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paralelo à superfície do substrato, indicando natureza policristalina. O tamanho médio de grão 

destes filmes se encontra na Figura 57, desconsiderando as estruturas paralelas.   

 
Figura 55 - Imagens de microscopia eletrônica das amostras preliminares obtidas com (a) 90% Ar - 10% - 

N2 [(a1) superfície e (a2) seção transversal] e (b) 80% Ar - 20% N2 [(b1) superfície e (b2) seção 
transversal]. Em (c), o perfil de corrosão da amostra 90% Ar - 10% - N2 

 

 
Figura 56 – Imagens de microscopia eletrônica para amostras de ZnxOyNz/SiO2/Si com 90% Ar - 10% N2 

(a) a.d e recozidas a (b) 250ºC, (c) 350ºC e (d) 400ºC e com 80% Ar - 20% - N2 (a) a.d e recozidas a (b) 
250ºC, (c) 350ºC e (d) 400ºC 
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Figura 57 – Tamanho de grão das amostras de ZnxOyNz/SiO2/Si em função de T0 

 
 

4.6.5. Caracterização óptica: índice de refração e transmitância 

 

O índice de refração observado para as amostras preliminares foi de 2,010,05 para o 

processo 90% Ar - 10% N2 e 1,840,01 para 80% Ar - 20% N2. Novamente, com a 

diminuição da pressão parcial de argônio, o valor de n baixou, principalmente devido à 

aparente mudança de densidade dos filmes. Os resultados para as amostras recozidas foram 

inconclusivos, devido à formação de mais de uma camada de material, como apontado pela 

análise RBS. 

A transmitância óptica obtida para as amostras depositadas sobre substrato de sílica é 

mostrada na Figura 58. Como foi notada uma mudança na coloração das amostras com o 

passar do tempo, diversos espectros foram obtidos em diferentes momentos, dos quais três são 

mostrados aqui: logo após as deposições, dois meses após as deposições e nove meses após as 

deposições (estes últimos, apenas para as amostras que ainda apresentaram mudanças). Para 

ambos os processos de deposição, as amostras que apresentaram maior mudança foram as 

a.d., que, por não terem passado por recozimento, tenderam a perder nitrogênio com grande 

facilidade, com aumento de transmitância proporcional à perda de sua fase nitreto. Uma 

grande mudança também foi notada para as amostras recozidas a 350ºC, que sofreram maior 

oxidação térmica intencional. Ao longo do tempo, também é notado um grande aumento de 

transmitância. A maior estabilidade óptica foi notada para as amostras recozidas a 250ºC, que 

sofreram um aumento muito menor do que os outros processos, sugerindo uma maior 

conservação da fase nitreto.  
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Figura 58 – Espectros de transmitância óptica de filmes de ZnxOyNz/SiO2 obtidos logo após as deposições, 

um mês após as deposições e nove meses após as deposições. 
 

Especialmente nos espectros obtidos dois meses após as deposições, são notadas duas 

caudas de absorção óptica para amostras recozidas a 350ºC. Estas caudas são causadas pela 

mudança de fase dos materiais, e é provável que estejam ligadas aos gaps ópticos do Zn3N2 e 
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do ZnO. Após nove meses, as amostras que apresentaram mudanças significativas foram as 

a.d. (ambos os processos) e a obtida com 80% Ar – 20% N2 recozida a 350ºC. É notável que 

estas amostras do processo 80% Ar – 20% N2 atingiram um nível alto de transmitância, 

chegando a 90% na região de 640 nm. 

Com os espectros de transmitância que apresentaram caudas de absorção bem definidas, 

foi feito o plot de Tauc para a determinação do gap óptico destes materiais (Figura 59). Foram 

utilizados os espectros obtidos com 90% Ar – 10% N2 recozidos a 350ºC, pois apresentaram 

padrões retos para que fosse feita sua adequada extrapolação no eixo de energia. Foram 

observadas energias de 2,9 e 3,0 eV, que acredita-se pertencer à fase Zn3N2, e 3,3 eV, que 

coincide com o band gap do ZnO. É provável que a mudança no padrão de transmitância 

óptica, observada neste trabalho, leve aos resultados controversos encontrados na literatura 

para o gap do Zn3N2, já que esta técnica foi muito utilizada pelos autores.  
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4.6.6. Caracterização óptica: Raman e fotoluminescência 

 

Os espectros de Raman ressonante, com excitação de 325 nm, são apresentados na 

Figura 60 para os filmes obtidos sobre silício oxidado (à esquerda) e sílica fundida (à direita). 

Para amostras a.d., todos apresentam picos intensos na região de 580 cm-1, atribuído a uma 

mistura dos modos A1(LO) e E1(LO) causada por deformidades estruturais, também chamada 

na literatura de modo “quase-LO”. De forma geral, conforme o aumento de T0, a região de 

pico do 1(LO) é deslocada para a esquerda, chegando próxima a 570 cm-1, e sua intensidade é 

(a) (b) 
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visivelmente reduzida. Este fenômeno foi observado para filmes de ZnO dopados com 

nitrogênio por Zhu et al 157,  que atribuiu o pico 1(LO) a defeitos e impurezas contidas no 

cristal de ZnO. De fato, esta aproximação é condizente com este trabalho, pois a intensidade 

de fotoluminescência observada em deslocamentos Raman mais altos, que indica emissão 

excitônica em temperatura ambiente, geralmente ocorre para amostras que possuem baixa 

intensidade de pico 1(LO). Para o comprimento de onda de excitação de 325 nm, o centro da 

banda de fotoluminescência excitônica para ZnO é esperado na região de 4070 cm-1 158. Os 

outros picos presentes nos espectros são réplicas do modo 1(LO), comumente presentes em 

Raman ressonante. Pelos resultados, observa-se que o aumento em T0 é um fator determinante 

para a fotoluminescência em temperatura ambiente do material, sugerindo a já observada 

mudança de fase para ZnO. Modos vibracionais ativos em Raman de Zn3N2 não foram 

observados neste trabalho. 
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  120 

A partir dos resultados de Raman, fez-se espectros de fotoluminescência em baixas 

temperaturas (14K ou –259ºC) nas mesmas amostras para que fossem escolhidas três delas 

para análise por fotoluminescência em função da temperatura de aquisição do espectro, com 

excitação por laser de mesmo comprimento de onda, para avaliar a influência da temperatura 

de medida na emissão excitônica e na região visível do espectro. As amostras recozidas em 

250-300º apresentaram pouca ou nenhuma fotoluminescência, mesmo em espectros obtidos 

em 14K, indicando que, nestes filmes, nem fase nitreto nem fase oxidada apresentam boa 

luminescência. Para T0 = 350ºC, houve emissão ultravioleta junto a emissão na região azul 

fraca. Este padrão foi intensificado para amostras em T0 = 400ºC.  Por isso, as amostras 

escolhidas para estudo de temperatura foram as obtidas sobre SiO2/Si, com 90% Ar – 10% N2 

(a.d. e 400ºC) e 80% Ar – 20% N2 (400ºC). A amostra a.d. foi utilizada como comparação às 

amostras recozidas, já que houve indícios de fotoluminescência nas regiões mais oxidadas do 

filme. 

Na Figura 61, é apresentado o estudo da fotoluminescência em função da temperatura de 

aquisição para a amostra 90% Ar – 10% N2  (T
0 = 400ºC). Em (a), há todos os espectros em 

escala linear e, em (b), em escala logarítmica para permitir uma melhor visualização dos 

espectros individualmente. Em (c), foram plotados apenas os espectros normalizados obtidos 

em 14K e 290K e, em (d), a variação da posição do pico NBE para todos os espectros. É 

possível notar a emissão excitônica característica do ZnO, ocorrendo de 369 a 376 nm, de 

acordo com o aumento da temperatura de aquisição. Isto caracteriza a mudança de fenômeno 

óptico dominante de emissão, que varia de éxcitons ligados a doadores (D0X) em baixas 

temperaturas (energia em 3,36 eV) a éxcitons livres (FEx) em temperatura ambiente (energia 

3,30 eV).  Em baixas temperaturas, é possível notar um shoulder na região de 3,33 eV, 

associado à emissão TES (two-electron satellite), uma transição Auger radiativa que pode 

ocorrer em ZnO entre 3,34 a 3,31 eV. A emissão TES acontece quando o D0X se recombina e 

o doador correspondente é excitado ao estado 2s2p, resultando na emissão em energia um 

pouco abaixo da energia D0X 159. Na região azul dos espectros, também é possível notar a 

formação de uma banda centrada em 2,7 eV, que já foi atribuída na literatura a uma emissão 

intrínseca do Zn3N2, associada à energia de gap óptico160. No entanto, emissões na mesma 

região já foram reportadas na literatura como causadas por defeitos Zni 
161, mais condizente 

com o tipo de emissão de larga banda observada neste espectro. Acredita-se, portanto, que a 

formação na região azul esteja ligada a transições relacionadas a átomos intersticiais de zinco 

presentes neste filme. Apesar de ter sido identificada fotoluminescência em todos os 

espectros, tanto emissões NBE quanto emissões em região azul são mais intensas para 
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espectros obtidos em temperaturas mais baixas, sugerindo que, em temperaturas mais altas, 

fenômenos não-radiativos competem com fenômenos radiativos, comprometendo a 

luminescência do material. A larga banda formada na região verde do espectro, mais visível 

para temperaturas altas, também corresponde a defeitos do ZnO, como vacâncias de 

oxigênio 162.  
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Figura 61 – Fotoluminescência em função da temperatura de aquisição para a amostra ZnxOyNz/SiO2/Si 
obtida com 90% Ar – 10% N2 e T0 = 400ºC em escala (a) linear e (b) log. Em (c), espectros normalizados 

obtidos em 14K e 290K e em (d) a variação da posição do pico NBE. 
 

Na Figura 62, é apresentado o estudo da fotoluminescência em função da temperatura de 

aquisição para a amostra 80% Ar – 20% N2  (T
0 = 400ºC). Os espectros também apresentam 

emissão NBE típica de ZnO, mas praticamente sem bandas relacionadas a defeitos. 

Novamente, em 14K, observa-se a emissão D0X em energia 3,36 eV, mas com um shoulder 

deslocado para 3,35 eV. Esta emissão, fora da faixa da emissão TES, foi atribuída muitas 
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vezes na literatura a transições de éxcitons ligados a aceitador (A0X) 163,164, tendo sido 

observada em filmes de ZnO:N e sendo, portanto, uma condizente associação neste trabalho. 

A baixa proeminência de bandas associadas a defeitos sugere que a condutividade esteja 

acontecendo por efetiva dopagem do material, que foi transformado em ZnO:N devido à mais 

eficiente oxidação do material com maior %ppN2. No entanto, a condutividade tipo n desta 

amostra demonstra que esta temperatura de recozimento favorece a formação da dopagem do 

tipo ZnO:N2, que atua como impureza doadora na rede do material. Como na Figura 61 (d), a 

variação do pico NBE também sugere a transição do efeito dominante de éxcitons ligados a 

éxcitons livres, característico do ZnO. 
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Na Figura 63, é apresentado o estudo da fotoluminescência em função da temperatura de 

aquisição para a amostra 90% Ar – 10% N2 (a.d.). Mesmo para oxidação espontânea, foi 

observada fotoluminescência NBE, acompanhada de uma larga banda de defeitos que abrange 

as regiões de 400 a 600 nm, composta por diversas emissões distintas. Esta luminescência não 

estava presente em toda a extensão da amostra, mas apenas nas partes que já apresentavam 

visível oxidação. Por isso, acredita-se que tanto emissões NBE quando DLE tenham sido 

originadas da fase ZnO, concordando com a associação de banda azul feita para a Figura 61.  
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A ausência de fotoluminescência nas amostras com temperaturas intermediárias de 

recozimento, que tenderam a conservar mais fase Zn3N2, também concordam com esta 

associação. Pelo fato de apresentar características estruturais mais amorfas e falta de 

homogeneidade e estequiometria, a intensidade da banda defeitos deste filme é quase tão alta 

quanto a do o pico NBE para espectros obtidos em LT. A energia do pico NBE variou de 3,38 
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a 3,32 eV, sendo estas energias mais altas do que as observadas nas amostras de T0 = 400ºC. É 

provável que o deslocamento do pico também tenha sido originado pelos defeitos da estrutura 

deste filme. 

 

4.6.7. Conclusões parciais da sexta série de deposições 

 

Para a finalidade de converter de Zn3N2 em ZnO, a amostra obtida com 20% de 

nitrogênio no gás de processo e recozida em 400°C apresentou melhores características 

ópticas, com excelente fotoluminescência. No entanto, os processos feitos com 10% de 

nitrogênio se mostrou mais reprodutivo e estável do que o outro, que apresentou problemas de 

adesão ao substrato e grande suscetibilidade à exposição atmosférica. Analogamente, as 

amostras  produzidas com 10% N2 em substrato de sílica, apresentaram maior estabilidade e 

aderência, mas a obtida com 20% N2 apresentou maior transmitância óptica e manteve sua 

condutividade elétrica, ao contrário das amostras a.d de ambos os processos. De acordo com 

as análises RBS, a incorporação de oxigênio não intencional ocorreu devido ao contato com a 

atmosfera, e não devido a contaminações na câmara de deposição. Observou-se a formação de 

ZnO:N para temperaturas mais altas de recozimento (350 e 400ºC), com condutividade tipo n. 

É provável que o aumento da temperatura além das utilizadas neste trabalho seja capaz de 

quebrar mais ligações N-N, mudando a atuação do dopante de doador para aceitador. Para 

isso, o ideal seria fazer deposições com aquecimento in-situ, que melhora a aderência dos 

filmes ao substrato e permite que recozimentos a temperaturas mais altas sejam feitos sem a 

ocorrência de descolamentos, como aconteceu em alguns processos desta série. Apesar dos 

imprevistos, a fabricação de ZnO:N se mostrou muito mais viável a partir da formação da fase 

nitreto do que pela inserção de nitrogênio no gás do processo com alvo cerâmico, devido à 

eliminação do problema da baixa solubilidade do nitrogênio na rede do ZnO.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Filmes finos de óxido de zinco e nitreto de zinco foram depositados pela técnica de RF 

magnetron sputtering sobre substratos de silício, silício oxidado e sílica fundida. Parâmetros 

de processo foram variados, a fim de estudar sua influência nas características estruturais. 

Estequiométricas, ópticas e elétricas dos filmes. Foram avaliados os efeitos da pressão de total 

de processo (5 e 10 mTorr) em ambiente de argônio, potência RF (variando de 25 a 200 W) e 

pressão parcial de gases (que variou de 0 a 10% para oxigênio e 0 a 30% para nitrogênio), 

além da utilização de alvo cerâmico e metálico.  

Filmes obtidos em ambiente de argônio pressão de processo de 10 mTorr apresentaram 

melhores características do que os obtidos em 5 mTorr, mostrando melhoras na orientação 

cristalográfica, maior taxa de deposição e bons resultados microestruturais. A ausência de 

dopante intencional resultou em filmes com alta resistividade, porém, com condutividade tipo 

n para as amostras obtidas com menos oxigênio na composição. A condutividade observada 

foi atribuída a átomos intersticiais de zinco, que atuam como dopantes doadores. Um aumento 

na potência utilizada causou melhores propriedades estruturais, sugerindo que deposições 

mais energéticas resultem em melhores orientações cristalográficas. 

Em função da espessura, os filmes pareceram incorporar mais oxigênio nas etapas 

iniciais de crescimento, atribuída à menor temperatura local no início da deposição. O 

aumento da espessura se mostrou favorável à cristalinidade, contribuindo para a intensidade 

do pico (002) e para o aumento do tamanho de grão e redução de seu contorno. A 

resistividade de folha, observada por meio da dopagem não intencional por cobre, tende a ser 

inversamente proporcional à espessura.   

A adição da pressão parcial de oxigênio à pressão parcial de argônio no gás de 

sputtering (totalizando em 10 mTorr na câmara), com potência de 100 W, resultou em 

deposições menos energéticas do que os depositados em puro argônio, refletindo em menores 

taxas de deposição e piora nas qualidades estruturais. A potência RF de 100 W se mostrou 

insuficiente para que os filmes obtivessem orientação cristalográfica preferencial, mas bons 

resultados foram obtidos com potência de 200 W. Para esta potência, a adição de oxigênio no 

gás de processo resultou em melhores características estruturais, com orientação preferencial 

pelo plano (002), que foi atribuída à redução de defeitos nos filmes, pois, para 200 W, o filme 

obtido em ambiente de argônio incorporou pouco oxigênio, o que contribuiu para a 
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condutividade tipo n. Apesar de melhoras estruturais e a obtenção de filmes estequiométricos, 

um aumento na rugosidade dos filmes pode ser observado tanto por RBS quanto por imagens 

de microscopia eletrônica. Para processos com mais oxigênio na composição, foi observada 

mudança de tipo de portador de elétrons para lacunas, atribuída a formação de níveis 

aceitadores por defeitos do tipo Oi. Esta mudança foi observada tanto para 100 quanto para 

200 W. 

A adição da pressão parcial de nitrogênio à pressão de argônio no gás de sputtering 

(totalizando em 10 mTorr na câmara) com alvo cerâmico também resultou em filmes com alta 

resistividade. No entanto, após a utilização de nitrogênio na câmara, para o filme depositado 

com argônio puro e 100 W, foi observada condutividade tipo p por prova de ponta quente, 

mas com resultados inconclusivos por efeito Hall. Inicialmente, foi considerada incorporação 

de nitrogênio por envenenamento do alvo, mas, caso tenha ocorrido a mudança de portador, 

ela é devido à incorporação de cobre no estado Cu+. A utilização de nitrogênio durante o 

processo diminuiu a condutividade, pois ocasionou muitos defeitos nos filmes, que se 

refletiram nas propriedades estruturais, que apresentaram orientação preferencial pelo plano 

não-polar (110). Além disso, não há evidência da efetiva incorporação de nitrogênio em 

nenhum dos filmes produzidos com alvo de ZnO. 

Com alvo metálico, foram obtidos filmes de nitreto de zinco por meio de pressões 

parciais de nitrogênio e argônio, que se transformaram efetivamente em ZnO:N com 

recozimento térmico em ambiente oxidante. Foi observada condutividade tipo n para todos os 

filmes, indicando que o dopante foi incorporado na forma N2. Os filmes apresentaram 

policristalinidade, com difratogramas que revelaram a transformação de fase nitreto para fase 

oxidada. É provável que o aumento da temperatura além das utilizadas neste trabalho (400ºC) 

seja capaz de quebrar mais ligações N-N, mudando a atuação do dopante de doador para 

aceitador. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

Devido à incerteza sobre o papel do cobre incorporado não intencionalmente nas 

características dos filmes de ZnO, seria útil explorar o papel de sua dopagem com um estudo 

controlado de sua incorporação, que se mostrou inviável neste trabalho devido à 

contaminação proveniente da câmara de deposição. 

Os parâmetros de produção de ZnO desenvolvidos neste trabalho, com pressões parciais 

de argônio e oxigênio, apresentaram ótimas características estruturais e estequiométricas, 

podendo ser posteriormente utilizados para aplicações que utilizem sua característica 

piezoelétrica. Os mesmos resultados podem também ser utilizados para a produção de ZnO 

tipo p, para que este seja utilizado como eletrodo transparente em dispositivos como OLEDs 

ou células solares, inclusive como camada antirrefletora e, possivelmente, sobre substratos 

poliméricos e flexíveis, já que não houve aquecimento intencional no processo de deposição. 

Em relação à dopagem por nitrogênio, um estudo mais detalhado sobre a produção de 

nitreto de zinco a partir do alvo metálico pode ser desenvolvido, idealmente com aquecimento 

do material durante a deposição, com o intuito de aumentar sua aderência ao substrato. Isto 

permitiria que temperaturas de recozimento mais altas fossem aplicadas, possivelmente 

mudando a interação entre ZnO e nitrogênio.  
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