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RESUMO 
 

 

O óxido de índio dopado com estanho é um semicondutor degenerado de alta transparência no 

espectro visível e alta condutância elétrica. Por suas propriedades, ele é utilizado como 

eletrodo transparente em diversas aplicações. Algumas destas aplicações exigem que os 

filmes sejam depositados sobre substratos poliméricos, que degradam em temperaturas acima 

de 100 °C. Por este motivo, métodos de deposição que utilizam baixas temperaturas são 

necessários. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de técnicas de deposição de filmes 

de óxido de índio dopado com estanho, em baixas temperaturas (< 100 °C), pelo método de 

magnetron sputtering de rádio fequência. Filmes foram obtidos sobre substratos de silício, 

vidro e policarbonato, e suas propriedades físicas, elétricas, ópticas, químicas e estruturais 

foram analisadas por perfilometria, elipsometria, curvas corrente-tensão, prova de quatro 

pontas, medidas de efeito Hall, difratometria de raios-X e espectrofotometria. Filmes 

depositados sobre silício e vidro tiveram resistividade elétrica mínima da ordem de 10-4 Ω.cm, 

enquanto a resistividade do filme obtido sobre policarbonato foi da ordem de 10-3 Ω.cm. A 

transmitância óptica média no espectro visível das amostras variou de 66 a 87 %. Do ponto de 

vista estrutural, as amostras tenderam a apresentar fase amorfa e cristalina, com orientação 

preferencial ao longo da direção [100]. De modo geral, as amostras obtidas de 75 a 125 W 

tiveram as melhores propriedades para serem utilizadas em aplicações que exijam eletrodos 

transparentes, considerando aspectos elétricos e ópticos. 

 

 

Palavras-chave: Óxido de índio dopado com estanho. Óxidos condutores transparentes. 

Filmes finos. Sputtering.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Indium-tin oxide is a degenerate semiconductor that shows high transmittance in the visible 

region of the spectrum and high electrical conductance. Because of its properties, this material 

is used as transparent electrode in a wide variety of applications. Some of these applications 

demand the indium-tin oxide layer to be deposited over polymer substrates, which degrade at 

temperatures above 100 °C. Because of this degradation problem, deposition methods at low 

temperatures are needed. The purpose of this work is the development of low temperature 

(< 100 °C) indium-tin oxide deposition processes by radio frequency magnetron sputtering 

method. Thin films were deposited over silicon, glass and polycarbonate substrates, and their 

physical, electrical, optical, chemical and structural properties were analyzed by surface high 

step meter, ellipsometry, current-voltage curves, four-point probe analysis, Hall effect 

measurements, X-ray diffractometry and spectrophotometry. Films deposited over silicon and 

glass substrates showed minimal electrical resistivity in the order of 10-4 Ω.cm, while the 

resistivity of the film obtained over polycarbonate was in the order of 10-3 Ω.cm. The average 

transmittance in the visible spectrum varied over the range 66 to 87 %. According to the 

structural study, the films present both amorphous and crystalline phases, with crystallites 

showing preferential orientation along the [100] direction. In general, films deposited with 

power varying over the range 75 to 125 W showed the best results to be applied as transparent 

electrodes, considering electrical and optical aspects. 

 

 

Keywords: Indium-tin oxide. Transparent conductive oxides. Thin films. Sputtering. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O óxido de índio dopado com estanho (ITO, do termo em inglês Indium-Tin Oxide) é 

um material semicondutor degenerado de alto band gap, transparente à faixa visível do 

espectro solar, que pertence a uma classe de materiais denominada óxidos condutores 

transparentes (TCOs, de Transparent Conductive Oxides).  

Estes óxidos transparentes têm a propriedade de refletir radiação eletromagnética na 

região do infravermelho e de possuir baixa resistividade elétrica (geralmente da ordem de  

10-4 Ω.cm), o que os torna bons condutores elétricos. Devido às suas propriedades intrínsecas, 

filmes de TCOs são comumente utilizados como eletrodos transparentes em diversos 

dispositivos optoeletrônicos, como diodos emissores de luz orgânicos (OLEDs) 1, células 

solares 2, janelas inteligentes (smart windows) 3, janelas refletoras de calor 4,  etc.  

Dentre os TCOs, o ITO é ainda o mais usado e conhecido, sendo utilizado em 

ambiente industrial tanto para recobrimento de vidros quanto para construção de dispositivos 

eletrônicos. Suas propriedades foram amplamente estudadas no mundo todo, sendo o ITO o 

TCO mais utilizado no meio acadêmico. No Brasil, no entanto, ainda há poucos grupos de 

pesquisa dedicados à obtenção de filmes finos de ITO, apesar de haver muitos pesquisadores 

que utilizam lâminas comerciais para a fabricação dos dispositivos mencionados 

anteriormente. 

Camadas de ITO podem ser produzidas através de diversas técnicas de deposição, 

como magnetron sputtering de corrente contínua (DC) 5 e rádio frequência (RF) 6, spray 

pirólise 7 e laser pulsado (PLD) 8. Dentre estes métodos, o magnetron sputtering é uma das 

técnicas mais atrativas, devido à boa reprodutibilidade dos filmes e à possibilidade de 

deposição uniforme sobre grandes áreas. Os principais fatores que influenciam na deposição 

de filmes de ITO por magnetron sputtering são a potência elétrica, a temperatura do substrato 

e a pressão parcial de gás de processo 9.  A maioria dos filmes é depositada por meio de 

sputtering reativo, caracterizado por uma pequena porcentagem de gás reativo (comumente 

oxigênio ou hidrogênio) adicionada ao gás inerte (argônio) no processo de deposição. Com 

estes parâmetros otimizados, é possível conseguir camadas de altíssima transmitância óptica 

(> 90%) e baixa resistividade (da ordem de 10-4 a 10-5 Ω.cm). No entanto, em deposições que 

utilizam alvos cerâmicos, é possível utilizar apenas argônio como gás de processo 6,10. 

Processos de magnetron sputtering são tipicamente realizados com substratos 

aquecidos a temperaturas maiores do que 200 ºC, já que esta condição permite melhores 
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resultados em termos de transparência e condutividade.   No entanto, certas aplicações, como 

células solares orgânicas e dispositivos sobre substratos poliméricos 10, requerem deposições 

em baixas temperaturas (< 100 ºC), pois altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou o 

próprio substrato 6. Por isso, o aprimoramento de técnicas de deposição sem aquecimento 

intencional do substrato se torna necessário para atender esta demanda. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver técnicas de deposição de ITO, em baixas 

temperaturas, pelo método de RF magnetron sputtering. Parâmetros como a densidade de 

potência RF, taxa e tempo de deposição e tipo de substrato foram variados, a fim de observar 

os parâmetros ideais de obtenção dos filmes com suas melhores propriedades elétricas e 

ópticas.  A qualidade das lâminas obtidas foi analisada através da caracterização física, 

química, óptica, elétrica e estrutural das mesmas. Foram desenvolvidos processos de 

deposições de filmes finos de ITO sobre substratos de silício tipo p, vidro óptico e 

policarbonato, através de parâmetros controlados. 

Este trabalho está dividido em 5 capítulos. No capítulo 2, é apresentada a revisão da 

literatura pertinente ao trabalho, com uma introdução a condutores transparentes, conceitos 

básicos sobre ITO, técnicas de deposição e principais aplicações. No capítulo 3 é descrito 

todo o procedimento experimental deste trabalho, desde a preparação das amostras até os 

métodos de utilização dos equipamentos de análise. No capítulo 4 são apresentados os 

resultados obtidos através das técnicas de caracterização visando analisar a influência dos 

parâmetros de deposição nas características dos filmes. No capítulo 5 são apresentadas as 

principais conclusões do trabalho. Por fim, no capítulo 6 são sugeridos trabalhos futuros 

capazes de aprimorar e complementar este estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

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

dopado com estanho, destacando suas principais propriedades, além de exemplos das 

principais aplicações deste tipo de filme. Também são abordados outros tipos de TCOs e o 

que está sendo feito hoje na pesquisa e na indústria. 

 

 

2.1. Óxidos condutores transparentes (TCOs) 

 

 

Óxidos condutores transparentes, como o próprio nome sugere, são óxidos que, 

quando depositados na forma de filmes finos, tornam-se transparentes à faixa visível do 

espectro solar e têm a capacidade de conduzir corrente elétrica, ao contrário da maioria dos 

materiais transparentes, que se comportam como isolantes elétricos. 

TCOs são semicondutores degenerados, ou seja, apresentam na camada de condução 

uma quantidade de elétrons próxima à de um metal devido à alta concentração de portadores 

livres do material.  

O primeiro documento sobre a obtenção de um TCO foi publicado em 1907, onde 

Badeker 11 relatou que um filme de cádmio metálico obtido por sputtering sofreu oxidação 

térmica devido ao recozimento em ambiente atmosférico. O filme tornou-se transparente ao 

ser oxidado, mas manteve-se eletricamente condutor. Desde então, estes filmes vêm sendo 

estudados, e a lista de materiais com características semelhantes aumentou 

consideravelmente, assim como a qualidade dos filmes obtidos. No entanto, o óxido de 

cádmio (CdO) não é extensamente utilizado devido à sua alta toxicidade e potencialidade 

cancerígena 12, apesar de ainda ser estudado 13.  

Dentre os TCOs mais utilizados, tanto na área acadêmica quanto industrialmente, 

estão o óxido de zinco (ZnO) dopado, óxido de estanho (SnO2) dopado e o óxido de índio 

(In2O3) dopado. 

O óxido de zinco é normalmente dopado com alumínio (ZnO:Al, conhecido como 

AZO) 14, gálio (ZnO:Ga, ou GZO) 15 ou índio (ZnO:In, ou IZO) 16. O óxido de estanho é 

comumente encontrado com dopagem por flúor (SnO2:F, chamado de FTO) 17 ou antimônio 
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(SnO2:Sb, ou ATO) 18. O óxido de índio, normalmente dopado com estanho (In2O3:Sn, ou 

ITO), será discutido na seção 2.2. Todos estes materiais apresentam condutividade tipo n. 

Portanto, atualmente é de extremo interesse que se desenvolvam outros tipos de TCOs 

que apresentem condutividade tipo p, já que isto possibilita a formação de junções p-n 

transparentes. Alguns estudos foram feitos baseados na dopagem tipo p dos óxidos de índio, 

zinco 19 e estanho 20, mas sem grandes sucessos devido à condutividade tipo n intrínseca 

destes materiais. Recentemente, alguns estudos promissores foram feitos com outros tipos de 

TCOs, como CuAlO2 
21, NiO 22 e SrCu2O2 

23. No entanto, estes filmes ainda não são 

produzidos com qualidade óptica e elétrica comparável à dos TCOs tipo n. 

 

 

2.2. Óxido de índio dopado com estanho (ITO) 

 

 

O ITO (In2O3:Sn) é um semicondutor degenerado tipo n transparente ao espectro 

visível. A camada de filme depositado deve conter alta densidade de portadores para conduzir, 

mas uma população excessiva de portadores produz absorção óptica. Portanto, em geral, 

maiores condutividades elétricas são obtidas com menor transmissão na região visível 24. 

O óxido de índio puro (sem dopagem por estanho) é um material que exibe 

comportamento isolante na forma estequiométrica In2O3, mostrada na Figura 1. No entanto, 

quando preparado com deficiência de oxigênio, pode alcançar um alto nível de dopagem 

tipo n devido aos defeitos intrínsecos, como vacâncias de oxigênio 25. Devido a esta 

propriedade, o óxido de índio não-estequiométrico é um material intrinsecamente tipo n. No 

caso do ITO, quando o óxido de índio é também dopado por estanho, este atua como uma 

impureza doadora, por se tratar de um elemento tetravalente (estanho) dopando um elemento 

trivalente (índio). 

Portanto, dois mecanismos de geração de elétrons condutores são possíveis em filmes 

de ITO. O primeiro se dá através das lacunas de oxigênio na estrutura do óxido de índio, que 

fornecem no máximo 2 elétrons livres 26, formando estruturas do tipo In2O3-x. O segundo 

acontece por meio da substituição randômica de íons In3+ por íons Sn4+, provendo um elétron 

à camada de condução 27, formando moléculas In2-xSnxO3. Portanto, filmes de ITO devem ser 

estruturas não-estequiométricas, o que permite que os filmes sejam bons condutores. 
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Figura 1 - Ligação iônica que representa a forma estequiométrica do óxido de índio (In2O3), mostrando os 

elétrons da camada de valência do índio (3 elétrons) e do oxigênio (6 elétrons). 
 

Há um limite máximo de estanho que pode ser adicionado ao ITO, já que o estanho 

não só provê elétrons, mas também reduz a mobilidade dos mesmos. O nível adequado de 

dopagem por estanho é, em média, de 5 a 10 % 28. O limite de vacâncias de oxigênio também 

deve ser controlado, pois a deficiência de oxigênio no filme, além de prover elétrons livres, 

diminui a transmitância óptica do mesmo. 

 

 

2.3. ITO em relação a outros materiais condutores transparentes 

 

 

Dentre todos os TCOs conhecidos, o ITO é o mais estudado e utilizado. A razão pela 

qual ele é tão popular deve-se principalmente à ótima combinação de transparência e 

condutividade, que ainda não foi superada por outros materiais. 

No entanto, sua escolha não é feita confortavelmente, pois o ITO é um material 

relativamente caro em relação aos outros TCOs disponíveis 29. Isto é devido à escassez do 

índio, principal elemento de sua composição química. A principal demanda de índio se deve 

ao seu uso como TCO, sendo que, atualmente, cerca de 84 % do consumo mundial de índio é 

destinado à produção industrial de LCDs 30.  

Estuda-se hoje, portanto, materiais mais abundantes e baratos capazes de substituir o 

ITO, sem que haja comprometimento no desempenho dos dispositivos. Estes materiais 

incluem outros óxidos transparentes condutores (como os citados na seção 2.1), nanotubos de 

carbono 31 (que são promissores para aplicações como células solares por possuírem a 

propriedade de transmitir radiação eletromagnética também na faixa do infravermelho, onde o 

ITO normalmente reflete) 32 e polímeros condutores como PEDOT:PSS (que apresentam 
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propriedades mecânicas favoráveis para serem utilizados em dispositivos flexíveis, apesar da 

ainda baixa condutividade) 33. 

 

 

2.3.1. Propriedades 

 

 

São discutidas neste subitem as principais propriedades relevantes às características 

dos filmes de ITO, destacando a definição e a importância de cada uma, assim como 

resultados de trabalhos anteriores obtidos na literatura. 

 

 

2.3.1.1. Condutividade e resistividade 

 

 

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 34. De acordo com a 

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

 

 µσ Ne=  






cm

S
 (1) 

  

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

do elétron 35. 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. 

  

 
σ

ρ 1=  [ ]cm.Ω  (2) 
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Para aplicações de filmes de ITO como eletrodos transparentes, é desejável ter 

resistividade da ordem de pelo menos 10-3 Ω.cm, mas filmes com resistividade da ordem de 

até 10-5 Ω.cm já foram reportados na literatura 36. 

Altos valores de condutividade implicam em baixa emissão térmica, o que é favorável 

a aplicações como isolante térmico de janelas e estruturas similares.  

O nível de dopagem por estanho e a quantidade de oxigênio na composição do filme 

afetam notavelmente a condutância. Em geral, quanto mais oxigênio houver, mais resistivo o 

filme se torna, de acordo com o que foi explicado na seção 2.2. 

 

 

2.3.1.2. 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 ρ=Ω  [ ]Ω  (3) 

 

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

 

 tWAst 0=  [ ]2cm  (4) 

 

Substituindo (4) em (3), e considerando que L = W0 para termos um quadrado, temos a 

relação descrita na eq.(5). 

 

 
t

RR S

ρ==Ω  






Ω
sq

 (5) 
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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, absorveria muita 

luz, diminuindo muito a transmitância óptica 37. 

Em certas aplicações, como em eletrodos para diodos emissores de luz (LEDs), é 

desejável que os filmes de ITO tenham um baixo valor de RS, pois isto pode possibilitar uma 

melhor coleta dos portadores 38. 

Os valores de RS encontrados na literatura variam consideravelmente, de 5 a 200 Ω/□. 

 

 

2.3.1.3. Densidade de portadores livres  

 

 

A densidade de portadores (N) expressa o número de partículas livres portadoras de 

carga elétrica por unidade de volume. No caso de semicondutores tipo n, como o ITO, os 

portadores em questão são os elétrons. 

Altos valores de N favorecem o aumento da condutividade do material, de acordo com 

a eq.(1). No entanto, a transmitância óptica é geralmente prejudicada, pois densidade alta de 

portadores sugere que há pouco oxigênio na composição do filme, já que as vacâncias de 

oxigênio contribuem para a geração de portadores na banda de condução. 

Para filmes de ITO, valores da ordem de 1020 a 1021 cm-3 são comumente encontrados 

na literatura 39. Estes altos valores permitem que os filmes de ITO sejam utilizados como 

condutores em aplicações que exijam eletrodos transparentes. 

 

 

2.3.1.4. Mobilidade de portadores livres 

 

 

A mobilidade de portadores livres (µ) indica a facilidade com que os portadores se 

movimentam, e é definida como a constante de proporcionalidade entre a velocidade de 
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arraste dos portadores (v
r

) e o campo elétrico (E
r

) que os coloca em movimento, de acordo 

com a relação mostrada na eq.(6) 40. 

 

 
E

v
r

r

=µ  








sV

cm

.

2

 (6) 

 

Portanto, altos valores de µ favorecem o aumento da condutividade do material, com 

mostra a eq.(1). A densidade de portadores em filmes de ITO é normalmente alta, mas a 

mobilidade (5 – 70 cm2/V.s) é bem menor do que a de semicondutores convencionais, como o 

silício. Por este motivo, a condutividade dos filmes ainda é significantemente menor do que a 

condutividade de metais típicos. 

A razão pela qual a mobilidade destes filmes é baixa é a presença, em grande 

concentração, de defeitos estruturais, como vacâncias, átomos intersticiais e contornos de 

grão. Estes defeitos atuam como centros de espalhamento e aprisionamento de elétrons 41. 

Portanto, a mobilidade de portadores é uma das propriedades elétricas mais delicadas de 

serem controladas e previstas, devido à grande influência sofrida por diversos fatores que 

caracterizam o filme.  

Em geral, há um aumento no valor de µ com uma melhora na cristalinidade dos filmes 

devido à redução do espalhamento devido a defeitos. No entanto, µ pode tender a diminuir 

com o aumento de N, pois uma grande densidade de portadores geralmente implica em alta 

concentração de vacâncias no filme. 

 

 

2.3.1.5. Coeficiente de absorção e coeficiente de extinção 

 

 

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

energia é reduzida ao passar por um material 34 em dado comprimento de onda. Portanto, para 

filmes transparentes, α deve ser relativamente baixo no espectro visível. 

Conhecendo-se a espessura do filme (t), α pode ser encontrado através da análise de 

transmitância óptica (T), de acordo com a eq.(7). 

 

 ( ) ( )
t

T λλα ln−=   [ ]1−cm  (7) 
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De acordo com trabalhos anteriores, filmes de ITO apresentam valores de α da ordem 

de 103 cm-1 para comprimentos de onda próximos de 550 nm 42 (ponto do espectro de luz 

visível de maior sensibilidade do olho humano). 

O coeficiente de extinção (κ) é proporcional ao coeficiente de absorção (α) em dado 

comprimento de onda (λ), de acordo com a eq.(8).  

 

 ( ) ( )
π

λλαλκ
4

=   (8) 

 

Para filmes não absorventes, κ deve ser próximo de zero (da ordem de 10-2) na faixa 

do espectro visível. 

 

 

2.3.1.6. Índice de refração 

 

 

Quando a luz passa de um meio material para outro meio, duas coisas podem ocorrer. 

A primeira é a mudança da velocidade da luz. A segunda é a mudança da direção de 

propagação, quando a incidência não é oblíqua.  A passagem da luz de um meio para outro se 

chama refração. 

Índice de refração (n) é uma relação entre a velocidade da luz (v) em um determinado 

meio e a velocidade da luz no vácuo (c) 43, como mostra a eq.(9). 

 

 v

c
n =

  (9) 

 

Para filmes de ITO, o índice de refração apresenta valores em torno de 2, 

independente do comprimento de onda (dentro do espectro visível) da luz aplicada 44,45. Esta 

propriedade permite que filmes de ITO sejam usados como camadas antirrefletoras sobre 

substratos de silício, pois a relação entre os índices de refração do substrato e do filme para tal 

aplicação é dada pela eq.(10).  
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 sf nn =   (10) 

 

onde nf é o índice de refração do filme e ns é o índice de refração do substrato. Para o silício, 

ns ≈ 4 45. 

Para filmes com alto coeficiente de absorção, o índice de refração deve ser denotado 

como um número imaginário n’, dado pela eq.(11), onde κ é o coeficiente de extinção do 

material 46. 

 

 )1(' inn κ−=   (11) 

 

Se o valor de κ for desprezível em relação ao valor de n, geralmente ele é 

desconsiderado. Como filmes de ITO devem possuir pouca absorção no espectro visível, seu 

índice de refração é geralmente expresso apenas pela parte real. 

 

 

2.3.1.7. Transmitância e absorbância óptica 

 

 

 

 
Figura 2 - Luz incidente, refletida e transmitida por uma amostra  
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A transmitância óptica (T) é a medida da quantidade de radiação eletromagnética 

incidente, em um específico comprimento de onda (λ), que atravessa um meio, 

desconsiderado a radiação refletida (R) e a radiação absorvida, de acordo com a Figura 2. 

T é definida, portanto, como a razão entre a intensidade de luz transmitida (I) e a 

intensidade de luz incidente (I0) 
34. A transmitância é comumente expressa em porcentagem 

(%T), como é mostrado na eq.(12). 
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A absorbância óptica A é um logaritmo na base decimal do inverso de T 34, e será 

usada neste trabalho para a determinação do band gap óptico. A é expressa de acordo com a 

eq.(13). 
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Os valores de transmitância óptica para filmes de ITO devem ser os mais altos 

possíveis na região do espectro visível (380 < λ < 750 nm), sendo que bons filmes possuem 

%T > 80%. 

Em geral, a espessura das camadas aumenta proporcionalmente à absorção do 

material, diminuindo assim sua transmitância. Isto é atribuído ao espalhamento óptico 

causado por caminhos ópticos mais longos 47. 

A quantidade de oxigênio no filme também é um fator importante. Quanto mais 

oxigênio, mais transparente o filme se torna devido ao preenchimento das vacâncias de 

oxigênio do filme 48. 

 

 

2.3.1.8. Band gap óptico 

 

 

Em geral, os filmes de ITO são transparentes na região visível até a absorção 

fundamental começar, em comprimentos de onda próximos à energia correspondente do band 

gap óptico (Eopt). O relativamente alto valor de Eopt é devido ao efeito Burstein-Moss 49. 
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O efeito Burstein-Moss resulta do princípio da exclusão de Pauli, e é visto em 

semicondutores como um aumento do band gap com o aumento da concentração de 

portadores. A mudança ocorre porque a energia de Fermi fica na banda de condução para 

semicondutores degenerados tipo n. Os estados ocupados bloqueiam a excitação óptica ou 

térmica. Consequentemente, o band gap muda para uma energia maior 50. O efeito é dado pela 

relação apresentada na eq.(14) 51. 
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Onde Eg, mr
* e h são o band gap intrínseco, a massa efetiva reduzida e a constante de 

Planck, respectivamente. Sabe-se que o aumento na borda de absorção é também é devido ao 

aumento de desordens em filmes semicondutores. Por isso, em geral, amostras amorfas 

apresentam valores de band gap óptico inferiores ao de filmes policristalinos 52. 

Da teoria de bandas do estado sólido, o bang gap de transição direta pode ser descrito 

em função da energia de fóton incidente, de acordo com a eq.(15), onde h é a constante de 

Planck e ν  é a frequência de oscilação 51. 

 

 optEhh −∝ ννα 2)(   (15) 

 

Uma forma mais simples de se obter Eopt é feita com o gráfico da absorbância por 

meio da extrapolação da reta formada no eixo de absorção ultravioleta do material com o eixo 

de comprimento de onda, como é mostrado na Figura 3 53, retirada da literatura, que mostra o 

gráfico de absorbância de uma amostra de SnO2. Eopt é então obtido por meio da eq(16), onde 

h é a constante de Planck, c é a velocidade da luz no vácuo e λ é comprimento de onda. No 

exemplo, Eopt resulta em 3,4 eV. 

 

 
λ
hc

Eopt =  [ ]eV  (16) 
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Figura 3 - Exemplo de obtenção do band gap óptico (Eopt) por meio do gráfico de absorbância em função 

do comprimento de onda 53 
 

Valores de Eopt para filmes de ITO encontrados na literatura variam de 3,2 a 

4,14 eV 54, sendo que a maioria dos trabalhos aponta valores em torno de 3,6 eV  44. 

 

 
2.3.1.9. Rugosidade 

 

 

A rugosidade é o conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências (picos) e 

reentrâncias (vales) que caracterizam uma superfície. Há várias formas de medir a rugosidade 

de um filme 55. As principais são as medidas da rugosidade média aritmética (RA), rugosidade 

média quadrática (RRMS) e rugosidade pico-vale (RPV) 
56

. 

RA é o tipo de rugosidade mais conhecido e utilizado, e é definido como a média 

aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento vertical (yi), dos pontos do 

perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de medição, onde z é o 

número de pontos considerados. Este parâmetro fornece uma boa descrição geral da variação 

de altura da superfície. Matematicamente, RA é dada pela eq.(17). 
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RRMS representa o desvio-padrão da distribuição dos pontos de afastamento vertical da 

superfície, e é, portanto, um parâmetro importante para descrever a superfície. Este parâmetro 

é mais sensitivo do que RA a grandes variações da linha média, e é apresentado na eq.(18). 
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RPV denota a diferença entre o pico mais alto (ymáx) e o vale mais baixo (ymín) dentro do 

percurso de medição, de acordo com a eq.(19). 

 

 mínmáxPV yyR −=  [ ]nm  (19) 

 

Para aplicações de filmes de ITO como eletrodos para OLEDs, por exemplo, o 

controle da rugosidade da superfície é essencial. Como as camadas orgânicas funcionais são 

depositadas diretamente no filme, a superfície do ITO é transferida a qualquer camada 

orgânica subsequente. A utilização de altas temperaturas (de 300 a 500 ºC) na deposição ou 

no recozimento geralmente aumenta a rugosidade dos filmes de ITO 57. Por isso, técnicas 

deposição que utilizam baixas temperaturas são mais aconselhadas. 

A redução do tamanho do grão em estruturas policristalinas ou a formação de um 

filme amorfo também são favoráveis para atingir uma superfície com baixa rugosidade 57. 

Valores da literatura para RA variam consideravelmente, de 1 a 28 nm 44,47, 

dependendo dos processos de deposição utilizados. Para filmes comerciais, RA tem valores na 

faixa de 0,5 – 1,0 nm, RRMS varia de 0,7 – 1,2 nm e RPV varia de 8 – 16 nm 58.  

 

 

2.3.1.10. Cristalinidade 

 

 

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

constituintes nas três direções do espaço. Filmes de ITO podem ser amorfos (em que os 
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constituintes não possuem ordenação espacial) ou policristalinos (compostos por vários 

cristalitos, de diversos tamanhos e orientações). 

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 59. 

As melhores propriedades elétricas de filmes de ITO são obtidas no estado 

policristalino, presumidamente devido à ativação do dopante, já que em filmes amorfos, íons 

Sn4+ não substituem íons In3+, e em muitos casos se combinam com oxigênio, formando um 

complexo neutro. No entanto, mesmo no estado amorfo, materiais à base de In2O3 possuem 

alta mobilidade de elétrons livres, que tende a aumentar com a cristalinidade 60. 

Os picos de maior intensidade esperados para estruturas policristalinas de ITO são 2θ 

≈ 30,5º e 2θ ≈ 35,4º, referentes aos picos (222) e (400) de In2O3, respectivamente. Outros 

picos encontrados para In2O3 são 2θ ≈ 21º (211), 2θ ≈ 51º (440) e 2θ ≈ 60,7º (622) 61. O pico 

de difração (222) indica uma orientação cristalográfica preferencial ao longo da direção [111], 

enquanto o pico (400) indica orientação preferencial ao longo da direção [100]. Embora não 

exista consenso na literatura, em geral, filmes depositados por sputtering têm orientação 

preferencial ao longo da direção [100] devido à alta energia das partículas pulverizadas do 

alvo (5 – 10 eV) em relação a outros métodos de deposição 62. 

 

 

2.3.2. Figura de mérito 

 

 

Figura de mérito (Φ) é uma expressão numérica usada para caracterizar o desempenho 

de materiais ou dispositivos em relação a outros do mesmo tipo. Portanto, Φ deve relacionar 

os parâmetros mais significativos à performance do dispositivo em questão. 

Como um TCO eficiente deve exibir alta condutividade elétrica combinada à baixa 

absorção de luz visível independentemente da aplicação desejada, uma figura de mérito 

simples e eficaz para medir a eficiência de camadas transparentes condutoras foi proposta por 

Haake 63, e é dada pela eq.(20). 
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onde Ta é a transmitância média na faixa do espectro visível e RS é a resistência de folha. 

Ta é elevada à décima potência para que haja maior equilíbrio entre transmitância e 

resistência de folha. Apenas a razão entre os dois parâmetros favoreceria RS, e Φ atingiria seus 

valores máximos apenas com filmes de espessuras muito altas. 

Esta figura de mérito é amplamente utilizada na literatura 64,65,66, e será usada neste 

trabalho para medir a eficiência dos filmes de ITO depositados sobre substratos transparentes, 

já que este trabalho não visa uma aplicação específica. 

Valores para filmes comerciais encontram-se geralmente na ordem de 10-2 Ω-1, sendo 

que quanto mais alto for o valor de Φ, melhor é a qualidade do filme, levando em conta 

apenas duas das principais propriedades ópticas e elétricas. 

No entanto, outras características como rugosidade do filme, uniformidade da 

espessura e nível de reflexão óptica na região do infravermelho podem ser de grande 

importância na escolha do melhor filme, dependendo da aplicação a qual a amostra de ITO se 

destina. Portanto, deve-se considerar o valor de Φ apenas como referência, e não como um 

fator decisivo para afirmar qual é o filme de melhor qualidade. 

 

 

2.3.3. Principais aplicações de filmes de ITO 

 

 

São mostrados aqui exemplos das principais aplicações para filmes finos de ITO. 

Todos os exemplos foram retirados da literatura, sendo que os dispositivos aqui mostrados 

não são fabricados neste trabalho. Todos os dispositivos que utilizam substrato de vidro 

podem também ser fabricados com qualquer outro substrato transparente. 
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2.3.3.1. Células solares 

 

 

Uma estrutura típica de célula solar orgânica utilizando heterojunção é mostrada na 

Figura 4 67. Neste exemplo, os fótons provenientes da luz solar devem atravessar a camada de 

vidro, a camada de ITO e a camada de transporte de lacunas (PEDOT:PSS), sendo assim 

absorvidos pela camada ativa (heterojunção P3HT/PCBM). Com a absorção de luz pela 

camada ativa, são produzidos excitons, pares elétron-lacuna conectados entre si e, portanto, 

impossibilitados de se movimentarem separadamente. Para gerar portadores de cargas livres, 

os excitons devem ser desassociados 68. A assimetria das funções de trabalho do anodo (ITO) 

e catodo (LiF/Al) cria um campo elétrico interno, de forma que lacunas se movimentam em 

direção à camada de ITO e elétrons sigam em direção à camada LiF/Al. Conectando 

externamente os eletrodos, uma corrente elétrica é gerada 67.  

 

 
Figura 4 – Estrutura típica de uma célula solar orgânica, onde o ITO funciona como anodo (adaptada) 67 

 

Em células solares de ITO sobre silício, o ITO atua como camada antirrefletora devido 

ao seu índice de refração (esta propriedade é comentada na seção 2.3.1.6). Por meio de sua 

alta condutividade, o ITO também aprimora a coleta de corrente nestes dispositivos 69.  

Em 2008, a empresa americana Konarka começou a produzir industrialmente painéis 

solares flexíveis, que utilizam células solares orgânicas sobre substratos poliméricos. Os 

painéis são, em geral, portáteis e dobráveis, e podem ser usados para recarregar equipamentos 

eletrônicos 70. 
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2.3.3.2. LEDs orgânicos  

 

 

Diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) são dispositivos feitos pelo 

posicionamento de uma camada orgânica eletroluminescente (ou camada emissiva) entre dois 

eletrodos de funções de trabalho diferentes, normalmente um anodo transparente (ITO) e um 

catodo metálico (Al). Camadas orgânicas adicionais podem ser utilizadas para diferentes 

funções, como camadas de transporte de portadores 71. 

Um exemplo de OLED fabricado com anodo de ITO é apresentado na Figura 5 72. 

Com a aplicação de uma tensão elétrica aos eletrodos, lacunas e elétrons são injetados na 

camada eletroluminescente Alq3 (tris(8-hidroxiquinolina)alumínio). Quando estes são 

recombinados, são formados excitons que emitem luz visível. A cor da luz emitida depende 

do material eletroluminescente utilizado na fabricação do dispositivo. Neste exemplo, é 

emitida apenas luz verde. 

 

 
Figura 5 – Estrutura de um OLED fabricado com ITO como anodo (adaptada) 72 

 

Displays de tela plana feitos de OLEDs são fabricados comercialmente por empresas 

como Kodak 73, que utiliza estes displays principalmente em câmeras digitais. A Sony foi a 

pioneira na comercialização de televisores de OLEDs, em 2007, com o modelo XEL-1, de 

11” 74. A Samsung apresentou, em 2008, o protótipo do primeiro televisor de 40” de alta 

definição (1920 × 1080 pixels) que também utiliza a tecnologia 75. Além disso, estes displays 

já são encontrados em celulares, players de música e vídeo e nos mais diversos aparelhos 

eletrônicos. 
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2.3.3.3. Células de cristal líquido 

 

 

As células de cristal líquido são utilizadas na fabricação de displays de cristal líquido 

(LCDs). Ao contrário dos OLEDs, não são capazes de produzir luz própria, necessitando de 

uma fonte de luz para formarem imagens.  

A célula consiste basicamente em uma camada de cristal líquido que se encontra entre 

duas camadas de substrato transparente recoberto com ITO e duas camadas polarizadoras de 

luz, nas extremidades, como é mostrado no exemplo da Figura 6 76. Também há duas camadas 

de alinhamento que direcionam as moléculas de cristal líquido em um ângulo capaz de deixar 

a luz passar pelos dois polarizadores. 

 

 
Figura 6 - Célula de cristal líquido, usada na fabricação de LCDs, usando eletrodos de ITO (adaptada) 76 

 

Portanto, no estado OFF (sem aplicação de voltagem nos eletrodos), a luz é 

transmitida, passando pelos dois polarizadores. No estado ON (quando uma tensão é aplicada 

aos eletrodos de ITO), as moléculas de cristal líquido são forçadas na direção do campo 

elétrico, o que impede a passagem da luz pelo segundo polarizador. O funcionamento de uma 

célula de cristal líquido é apresentado na Figura 7 76. 

Comercialmente, os LCDs começaram a ser produzidos na década de 90, substituindo 

gradualmente os displays de tubo de raios catódicos (CRT). Hoje, representam cerca de 80% 

do mercado mundial, incluindo pequenos displays de aparelhos eletrônicos, monitores de 

laptops e desktops e também televisores 77. No entanto, espera-se que LCDs sejam 

substituídos por displays de OLEDs no futuro, pois estes consomem menos energia por 

gerarem luz própria 78 e apresentam um maior contraste na imagem. 
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Figura 7 – Funcionamento de uma célula típica de cristal líquido (adaptada) 76 

  

 

2.3.3.4. Telas sensíveis ao toque 

 

 

Telas sensíveis ao toque (mais conhecidas pelo termo em inglês touch screens) são 

dispositivos que permitem ao operador ativar uma mudança de programa ou hardware pelo 

toque em um local específico da tela. Estes displays são muito utilizados em terminais de 

consulta e em caixas eletrônicos de bancos. 

Há vários tipos de tela sensível ao toque, como resistiva, capacitiva e de 

infravermelho. Dentre elas, a mais simples e mais utilizada é a resistiva. 

Um exemplo de touch screen resistiva é mostrado na Figura 8 79. A tela consiste de 

duas camadas condutoras transparentes (ITO, no exemplo) separadas por uma camada de 

spacer dots, que impedem as camadas condutoras de se encostarem quando não há pressão na 

tela. Geralmente, o substrato usado no painel é flexível (PET, no exemplo). Quando um 

objeto pressiona o painel, as duas camadas de ITO se conectam, criando um contato elétrico 

entre as camadas. Este contato é registrado como evento de toque por um controlador 79,80. 
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Figura 8 – Exemplo de funcionamento de tela sensível ao toque resistiva (adaptada) 79 
 

 

2.3.3.5. Janelas conservadoras de energia 

 

  

Janelas conservadoras de energia são basicamente vidros recobertos por um material 

transparente (como o ITO), que têm a propriedade de transmitir radiação visível e refletir 

radiação infravermelha. Portanto, praticamente todo o espectro visível proveniente dos raios 

solares é admitido, mas a maior parte do calor irradiado pelos objetos aquecidos no interior 

não é capaz de deixar o ambiente. Isto ajuda a reduzir custos com aquecimento em países 

frios 81. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos e equipamentos utilizados para a obtenção 

e caracterização das amostras, assim como o procedimento experimental realizado para a 

deposição das lâminas de ITO sobre substratos de silício, vidro óptico e policarbonato. 

 

 

3.1. Processos de fabricação 

 

 

São abordados aqui os processos de fabricação utilizados para a obtenção dos filmes 

de ITO sobre diferentes substratos. 

 

 

3.1.1.  Limpeza dos substratos 

 

 

Antes de iniciar as deposições por sputtering, é necessário fazer a limpeza das lâminas 

utilizadas como substratos para as camadas de ITO, com o intuito de remover impurezas que 

possam comprometer a qualidade dos filmes. 

Foram utilizados três tipos de substrato: silício tipo p, orientação (100), com 75 mm de 

diâmetro, 360 µm de espessura com resistividade entre 1-10 Ω.cm; vidro óptico B270 Scotch 

com 1 mm de espessura e diâmetro de 75 mm; policarbonato Lexan ®, com 4 mm de 

espessura e área de 25 cm2. 

Na Tabela 1, é descrita a função de cada reagente usado no processo 82. A água usada 

nas soluções seguintes é deionizada (água DI), com resistividade de 18,2 MΩ.cm. A 

deionização é feita para que íons, sais, metais e outras substâncias sejam removidas, provendo 

água com um nível altíssimo de pureza para a operação de processos 83. 
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Tabela 1 - Descrição da finalidade das soluções utilizadas para a limpeza dos substratos. 

Solução Finalidade 
4H2SO4 + 1H2O2 Remoção de gordura da superfície dos substratos 

20H2O + 1HF Remoção do óxido nativo (SiO2) das lâminas de silício 

4H2O + 1H2O2 + 1NH4OH 
Remoção de gordura e metais do grupo 1B e 3B (Cu, Ag, Zn, 

Cd) 

 

 

3.1.1.1.Silício 

 

 

Para a limpeza das lâminas de silício, foi adotada a seguinte sequência, denominada 

“limpeza piranha”: 

 

• 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). 

 

 

3.1.1.2.Vidro óptico e policarbonato 

 

 

A seguinte receita foi adotada para a limpeza das lâminas virgens de vidro óptico: 

 

• lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente). 

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

• lavagem em água DI corrente (5 minutos, em temperatura ambiente). 

• Secagem com jato de nitrogênio. 
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3.1.2.  Deposição por magnetron sputtering via fonte RF 

 

 

Neste trabalho, um equipamento de RF magnetron sputtering planar projetado e 

montado no Laboratório de Sistemas Integráveis da EP-USP, mostrado na Figura 9, foi 

utilizado para a deposição dos filmes finos. 

Este método de deposição por plasma é considerado como um dos mais apropriados 

para a deposição de filmes de ITO, devido à boa reprodutibilidade dos filmes e à possibilidade 

de deposição uniforme sobre grandes áreas 9. 

 

 
Figura 9 - Equipamento de RF magnetron sputtering utilizado para a deposição dos filmes de ITO 

 

Em um equipamento de RF sputtering planar, o substrato é posicionado em uma 

câmara de baixa pressão entre dois eletrodos. O processo é iniciado em uma descarga 

luminescente, produzida na câmara de vácuo por uma fonte de potência RF (de 

freqüência = 13,56 MHz), sob pressão de processo controlada por fluxo de gás (geralmente 

argônio). Um potencial negativo DC (VDC) autoinduzido pelo plasma, é utilizado para 

direcionar os íons para a superfície do catodo, onde se encontra o alvo (um bloco do material 

que se deseja depositar). O VDC é gerado por meio da aplicação do sinal RF nos eletrodos, que 

gera o plasma. O plasma atua como um retificador que produz uma tensão negativa média no 
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menor dos dois eletrodos, que onde se encontra o alvo. O anodo, região onde se encontra o 

substrato, fica aterrado 84.  

Devido ao bombardeamento de íons Ar+ produzidos na descarga, ocorre a erosão do 

alvo, fenômeno conhecido como pulverização catódica (ou sputtering). A ionização dos 

átomos de argônio no plasma se processa pelas colisões com elétrons. Para se aumentar a 

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

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 de 

argônio na região 85. 

Neste caso, a técnica é denominada magnetron sputtering, e tem como objetivo 

aumentar a taxa de deposição do processo e permitir que sejam feitos processos de deposição 

em baixas pressões (da ordem de 10-3 Torr). Um esquema da câmara do sistema de sputtering 

similar ao utilizado neste trabalho é mostrado na Figura 10. A conexão de vácuo, indicada na 

figura, é ligada a uma bomba turbomolecular capaz de evacuar a câmara até a ordem de  

10-7 Torr.  

Foi utilizado um alvo de sputtering circular da Kurt J. Lesker Company com 99,99 % 

de pureza, composição 90 % In2O3 e 10 % SnO2 em porcentagem de massa, 6 ” de diâmetro e 

0,25 ” de espessura, idêntico ao mostrado na Figura 11 86. 

Previamente a cada deposição, a câmara foi evacuada a uma pressão de fundo da 

ordem de 10-6 Torr (aproximadamente 5.10-6 Torr). A pressão de processo adotada foi de 

5,0 ± 0,5 mTorr, controlada pela vazão de gás, a 24 ± 1 sccm. Argônio puro foi usado como 

gás de processo, caracterizando-o como não-reativo. Os substratos foram posicionados a 

10 cm de distância do alvo. 

Em nenhum caso houve aquecimento intencional dos substratos, e os processos 

iniciaram com temperatura próxima a 20 ºC. No entanto, pôde-se constatar através do 

termopar acoplado à câmara que os substratos foram aquecidos a, no máximo, 100 °C durante 

o processo, sendo a temperatura diretamente proporcional à potência de rádio frequência (PRF) 

aplicada e ao tempo de processo. Esta temperatura é considerada baixa para processos de 

deposição por sputtering, e está de acordo com o objetivo do trabalho, que visa o 

desenvolvimento de técnicas de deposição em baixas temperaturas. O termopar acoplado ao 

equipamento deve ser desligado durante o processo e religado apenas quando a PRF é 

desligada. A temperatura é medida na superfície do substrato, ou seja, na superfície oposta à 
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do filme depositado. Por isso, a medida da temperatura final do substrato (TºF) de cada 

processo é estimada com um erro de 10%. 

Em parte da superfície de cada lâmina, foi posicionado um fragmento de outro 

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

tornando possível a medição da espessura do filme através da perfilometria. 

 

 
Figura 10 – Câmara do sistema de RF magnetron sputtering utilizado para depositar os filmes de ITO 

 

 

 
Figura 11 - Alvo de ITO da Kurt J. Lesker Company utilizado para a deposição de filmes por sputtering 
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3.1.2.1. Deposição de ITO sobre silício variando potência RF de 25 a 100 W 

 

 

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

rádio frequência (PRF) na obtenção de camadas de ITO utilizando o equipamento de 

sputtering em questão. A faixa de potência escolhida varia de 25 a 100 W. O substrato 

escolhido para esta etapa foi o silício, por ser um substrato de superfície pouco rugosa e livre 

de contaminações, o que torna mais simples a caracterização das lâminas. Por ser um 

substrato opticamente absorvente, é dada ênfase às propriedades elétricas. 

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

composição química e propriedades ópticas, elétricas e estruturais dos filmes, como será 

discutido posteriormente. 

Na Tabela 2 são mostrados os parâmetros de deposição utilizados, que são a potência 

RF (PRF) empregada e o tempo de deposição (TD) de cada processo, assim como o potencial 

negativo (VDC) aplicado ao catodo durante a deposição e a temperatura final (TºF) de cada 

experimento. É também apresentado o cálculo da densidade de potência (DP) em relação à 

área do alvo, calculada a partir do diâmetro do alvo (dT), de acordo com a eq.(21). 
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Tabela 2 - Parâmetros da primeira série de deposições, de ITO/Si com PRF de 25 a 100 W 

Substrato PRF (W) DP (W/cm2) TD (min.) TºF (ºC) VDC (V) 
30,0±0,5 20±2 -28,0±0,5 

25,0±0,5 0,137±0,003 
120,0±0,5 30±3 -28,0±0,5 

50±1 0,274±0,005 30,0±0,5 40±4 -47±1 
75±1 0,411±0,005 30,0±0,5 75±8 -62±1 

Silício 

100±2 0,55±0,01 30,0±0,5 80±8 -72±1 

 

Para PRF = 25W, uma amostra com tempo de deposição TD = 120 minutos foi obtida 

devido à baixíssima espessura obtida no filme depositado em 30 minutos. Isto dificulta a 

medida da espessura da lâmina por perfilometria, e inviabiliza a utilização deste parâmetro 

nos substratos transparentes utilizados neste trabalho, devido à rugosidade dos substratos ser 

bem mais alta do que a rugosidade das lâminas de silício.  
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3.1.2.2. Deposição de ITO sobre Vidro, ITO sobre silício e ITO sobre 

policarbonato variando o tempo de deposição de 30 a 120 minutos 

 

 

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

3.1.2.1), que serão comentados posteriormente na seção 4.1, foram depositados filmes sobre 

substratos de vidro óptico. Novas amostras de ITO sobre silício também foram obtidas, com o 

intuito de facilitar a caracterização e analisar se o processo possui uma boa reprodutibilidade. 

Com as amostras de vidro, análises diferentes foram feitas devido à transparência do 

substrato, como será comentado na seção 4.2. 

O objetivo desta série de deposições é avaliar a influência da espessura dos filmes em 

suas diversas propriedades, assim como avaliar a influência exercida pelo substrato na 

qualidade dos filmes e confirmar a possibilidade de deposição sobre substratos poliméricos. 

Para isso, foi adotada uma potência fixa de 75 W, com a variação do tempo de deposição de 

cada processo. Filmes foram obtidos sobre vidro e silício para facilitar a caracterização dos 

mesmos. Para o tempo de 90 min, foi também depositado um filme sobre o substrato 

polimérico Lexan ®. Os processos adotados aqui estão apresentados na Tabela 3. 

A sequência do processo de deposição descrita na seção anterior foi mantida, 

utilizando aproximadamente 5.10-6 Torr de pressão de fundo, 5 mTorr de pressão de processo 

e 100% argônio como gás de processo. 

O tempo de deposição (TD) de cada processo, o potencial negativo (VDC) aplicado ao 

catodo, a temperatura final (TºF) de cada experimento e o cálculo da densidade de potência 

(DP) em relação à área do alvo são mostrados na Tabela 3. Os pequenos desvios no potencial 

aplicado ao catodo para cada processo foram associados a variações na PRF ajustada 

inicialmente, devido à potência refletida pelo equipamento durante o processo. No entanto, os 

desvios são pequenos e não comprometem a reprodutibilidade das lâminas obtidas. 

 

Tabela 3 - Parâmetros da segunda série de deposições, de ITO/Si e ITO/vidro com PRF = 75 W e TD 
variando de 30 a 120 min e de ITO/Lexan ® com PRF = 75 W e TD = 90 min 

VDC (V) Substrato PRF (W) DP (W/cm2) TD (min.) TºF (ºC) 
Vidro  Si Lexan® 

Vidro/Si 75±1 0,411±0,005 30,0±0,5 70±7 -67±1 -67±1 - 
Vidro/Si 75±1 0,411±0,005 60,0±0,5 75±8 -66±1  -67±1 - 

Vidro/Si/Lexan® 75±1 0,411±0,005 90,0±0,5 80±8 -66±1  -67±1 -66±1 
Vidro/Si 75±1 0,411±0,005 120,0±0,5 85±8 -68±1 -66±1 - 
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3.1.2.3. Deposição de ITO sobe vidro e ITO sobre silício variando a potência 

RF de 100 a 200 W 

 

 

Com a base da caracterização dos processos anteriores, foi desenvolvida uma nova 

séria de deposições para avaliar a influência de potências mais altas, de 100 a 200 W. O 

tempo de cada deposição foi calculado por meio da eq.(29) (seção 4.1.2)para que os filmes 

obtivessem espessuras similares. Filmes foram obtidos sobre silício e vidro para que fosse 

possível a caracterização óptica completa, já que é esperado uma piora nas características 

ópticas devido à menor proporção de oxigênio em filmes obtidos com potências altas.  

A seqüência do processo de deposição descrita na seção anterior foi mantida, 

utilizando aproximadamente 5.10-6 Torr de pressão de fundo, 5 mTorr de pressão de processo 

e 100 % argônio como gás de sputtering. 

A potência RF (PRF) empregada, tempo de deposição (TD) de cada processo, o 

potencial negativo (VDC) aplicado ao catodo durante a deposição, a temperatura final (TºF) de 

cada experimento e o cálculo da densidade de potência (DP) em relação à área do alvo são 

mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros da terceira série de deposições, de ITO/Si e ITO/vidro com PRF de 100 a 200 W 

VDC (V) Substrato PRF (W) DP (W/cm2) TD (min.) TºF (ºC) 
Vidro Si 

Vidro/Si 100±2 0,55±0,01 44,0±0,5 80±8 -77±1 -77±1 
Vidro/Si 125±2 0,68±0,01 34,0±0,5 80±8 -96±1 -96±1 
Vidro/Si 150±3 0,82±0,02 28,0±0,5 85±9 -109±1 -109±1 
Vidro/Si 175±3 0,96±0,02 24,0±0,5 90±9 -121±2 -121±2 
Vidro/Si 200±3 1,10±0,02 21,0±0,5 90±9 -135±2 -135±2 

 

 

3.2. Caracterização dos filmes 

 

 

São discutidas aqui as técnicas utilizadas para a caracterização dos filmes de ITO 

obtidos sobre diversos substratos. 
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3.2.1. Prova de quatro pontas (RS) 

 

 

O equipamento utilizado para a realização de medidas de resistência de folha (RS) dos 

filmes foi a prova de quatro pontas FPP-5000 da Veeco. Com ele, é possível realizar medidas 

em lâminas de até 6” de diâmetro. 

O aparelho, que tem seu funcionamento ilustrado na Figura 12, possui quatro pontas 

de prova alinhadas, que entram em contato com a superfície da amostra no momento da 

medição. 

Uma corrente é aplicada nas duas pontas externas, e a tensão sobre as pontas internas é 

então medida. As pontas têm espaçamento B idêntico entre si. 

Com este equipamento, é possível realizar diversas medidas elétricas, assim como 

espessura e tipo de portadores do filme. Neste trabalho, a prova de quatro pontas foi utilizada 

para a obtenção da resistência de folha das camadas, que é definida como a resistência elétrica 

de uma área quadrada do filme, independente da dimensão do quadrado. A resistência de 

folha é dada pela eq.(22).  
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onde F*  é o fator de correção geométrico para a resistência de folha. Para o caso presente, em 

que a medida é feita com quatro pontas dispostas linearmente, igualmente espaçadas, a 

corrente sendo injetada pelas duas pontas da extremidade e a queda de potencial sendo 

medidas nas pontas internas, o fator de correção F* é apresentado na eq.(23) 87. 
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Figura 12 - Esquema de funcionamento da prova de quatro pontas, usada para medir a resistência de 

folha das amostras (adaptada) 87 
 

 

3.2.2. Perfilometria (t, RA, RPV) 

 

 

Para medidas de espessura e rugosidade das amostras, foi utilizado o perfilômetro 

Dektak 3030 da Veeco. 

O funcionamento do equipamento dá-se eletromecanicamente, por meio da varredura 

da superfície do filme por uma agulha com ponta de diamante. A agulha é ligada 

mecanicamente a um LVDT (Linear Variable Differential Transformer), um dispositivo 

eletromecânico que produz uma tensão de saída proporcional à posição de um núcleo móvel. 

À medida que a mesa de alta precisão move a amostra, a ponta faz a varredura do 

filme. Variações na espessura do filme fazem com que a agulha seja movida verticalmente. 

Sinais elétricos correspondentes aos movimentos da agulha são produzidos à medida que a 

posição do núcleo do LVDT muda. Um sinal analógico proporcional à variação de posição é 

produzido pelo LVDT e convertido em sinal digital por um conversor analógico/digital. Os 

sinais digitais da medida são então plotados em um gráfico no monitor do equipamento, 

podendo ser manipulados, medidos e impressos. 

Para que sejam possíveis medidas de espessura através do perfilômetro, é necessário 

que haja um degrau formado pelo filme de ITO e o substrato na amostra, de acordo com a 

Figura 13.  
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Para isso, uma pequena área dos substratos das amostras obtidas por sputtering foi 

mascarada com a sobreposição de outra lâmina de silício, impedindo que o filme de ITO fosse 

depositado em toda a superfície dos substratos. 

 

 
Figura 13 - Degrau formado entre o substrato e o filme de ITO, usado para medidas de espessura por 

perfilometria 
 

Como o filme depositado na faixa de encontro entre a o substrato e a lâmina de 

mascaramento possui espessura um pouco maior do que no resto da área do substrato, a 

varredura foi feita com alguns milímetros de comprimento.  

Todas as medidas de espessura foram realizadas com a utilização dos seguintes 

parâmetros: 2 mm de comprimento de varredura, 0,1 mN de força da ponta, velocidade média 

(aproximadamente 40 µm/s), 1310 kÅ de range vertical de medida e perfil de medida de 

subida de degrau. 

Para medidas de rugosidade, os seguintes parâmetros foram adotados: 500 µm de 

comprimento de varredura, 0,1 mN de força da ponta, velocidade baixa (aproximadamente 

10 µm/s) e 655 kÅ de range vertical de medida.  

 

 

3.2.3. Curvas I-V 

 

 

O levantamento das curvas I-V das amostras de ITO sobre silício foi feito através de 

um picoamperímetro pA meter/DC 4140B, da HP. O equipamento pode aplicar tensões de  

–40 a 40 V na amostra através de uma ponta posicionada em cima do contato onde se deseja 

aplicar a tensão. Para este trabalho, foram utilizadas tensões de –2 a 2 V. A geração do gráfico 

I-V é feito por software através da medição da corrente presente na base da amostra. Por 
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característica do equipamento, devem ser depositados contatos ser de alumínio para diminuir 

a resistência da ponta e manter a área de aplicação do campo constante. 

Após a deposição das lâminas, contatos cilíndricos de alumínio de diâmetro igual a 

1 mm foram depositados por evaporação térmica, com a auxílio de uma máscara, na 

superfície dos filmes de ITO. Uma camada de alumínio foi depositada pela mesma técnica de 

deposição na superfície do substrato. Esta configuração, mostrada na Figura 14, permite a 

obtenção das curvas I-V das amostras de cima pra baixo, ou seja, com tensão sendo aplicada 

nos pontos de alumínio e corrente sendo medida na base. 

 

 
Figura 14 - Esquema das amostras de ITO com contatos de alumínio depositados por evaporação térmica 

 

 

 

3.2.4. Efeito Hall (µ, N) 

 

 

Com a utilização de uma fonte de potência MPS-50 e de um controlador de circuito 

Van der Pauw modelo H-50, ambos da Advanced Energy, foram obtidas medidas de 

densidade de portadores (N) e mobilidade de portadores (µ). 

O efeito Hall ocorre quando um material condutor ou semicondutor está imerso em um 

forte campo magnético perpendicular à direção da corrente elétrica que percorre o material. O 

efeito consiste na produção de uma diferença de potencial entre as superfícies opostas do 

material na direção transversal às do campo e da corrente. O campo elétrico produzido, HallE
→

, 

associado à diferença de potencial, pode ser obtido do produto apresentado na eq.(24), onde 

→
j  é a densidade de corrente, 

→
B  é a densidade de fluxo magnético eHallR

→
 é uma constante 

chamada coeficiente Hall 34. 

 

 
→→→→

−= BjRE HallHall  (24) 
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A partir da determinação de HallR
→

, a concentração de portadores e a mobilidade de 

portadores são derivadas das relações descritas na eq.(25) e eq.(26), onde e é a carga do 

elétron e ρ é a resistividade. 

 

 
HallRe

N →= 1
 (25) 

  

 
ρ

µ
Ne

1=  (26) 

 

O método de medida de efeito Hall proposto por Van der Pauw 88 é comumente 

utilizado para medir resistência de folha, densidade de portadores, mobilidade de portadores e 

tipo de portadores. Para a realização das medidas, é necessário que quatro contatos ôhmicos 

sejam posicionados simetricamente em fragmentos das amostras, que também devem ter 

geometria simétrica para que erros de medida sejam reduzidos. Os contatos foram feitos com 

cola de prata e fios de cobre, de acordo com a geometria mostrada na Figura 15. 

 

 
Figura 15 - Contatos de prata e fios de cobre feitos sobre os filmes de ITO em amostras de 5 x 5 mm. 

  

Para a realização das medidas, foi aplicada uma corrente de 3 mA e um campo 

magnético de 0,35 T, e a espessura de cada uma das amostras (medida por perfilometria e 

elipsometria) foi fornecida através do software do equipamento para que fossem realizados os 

cálculos dos parâmetros. 
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3.2.5. Elipsometria (t, n) 

 

 

A espessura t das amostras foi medida a princípio por perfilometria, por meio do 

degrau deixado entre o filme e o substrato. No entanto, pode haver uma ligeira variação de t 

na região do degrau em relação ao restante da superfície do filme. Portanto, a análise por 

elipsometria, realizada em regiões centrais das lâminas, garante um resultado mais preciso da 

espessura das amostras. 

A elipsometria é um método de caracterização óptico não destrutivo que permite 

medir o índice de refração (n) e o coeficiente de extinção (κ) de um substrato e também a 

espessura (t) e o índice de refração de filmes finos transparentes sobre um substrato altamente 

absorvente, cujos valores de n e κ sejam conhecidos. 

O equipamento utilizado é um Rudolph Research Auto-EL NIR3, que trabalha com 

três comprimentos de onda (405,0; 632,8 e 830,0 nm) proporcionados por uma fonte de 

lâmpada alógena com filtros interferenciais, que passa através de um polarizador circular 

(para obter um feixe de polarização circular e de intensidade máxima). Essa polarização 

circular é, em seguida, transformada em polarização linear por um polarizador. Finalmente, a 

luz chega sobre a amostra. Após reflexão, a luz passa por um analisador, e depois através de 

um filtro selecionando apenas o comprimento de onda desejado, isso para evitar qualquer 

perturbação da luz ambiente. Enfim, a luz chega sobre o fotodetetor. O método consiste em 

avaliar as mudanças no estado de polarização da luz causada pela reflexão na superfície da 

amostra 89. 

Para a realização das medidas, é necessária a indicação de parâmetros aproximados de 

t e n dos filmes. Foram indicadas as medidas de espessura previamente obtidas por 

perfilometria e índice de refração = 2, condizente com a literatura. 

 

 

3.2.6. Espectrofotometria UV-Vis-NIR 

 

 

Com a utilização do espectrofotômetro CARY 500, da Varian, foram obtidos os 

espectros de absorção e transmissão das películas de ITO depositadas sobre substratos 

transparentes. 



56 

O espectrofotômetro é um equipamento geralmente utilizado para fazer medidas de 

transmitância, absorbância e reflectância. Na configuração utilizada para medidas de 

transmitância (e também absorbância), a medida se dá através de uma fonte de radiação, que 

emite sobre a superfície da amostra ondas eletromagnéticas de comprimentos de onda 

específicos, e de um fotodetetor, que capta a intensidade de energia luminosa que conseguiu 

atravessar a amostra. O cálculo da transmitância é feito por software, de acordo com a eq.(12), 

e o gráfico de  %T em função do λ aplicado é automaticamente gerado. 

No equipamento utilizado, ocorre a mudança de detetor em λ = 800 e 1200 nm. Por 

isso, pode haver algumas falhas no gráfico nas faixas próximas a esses comprimentos de 

onda.  

 

 

3.2.7. Microanálise  

 

 

Para as medidas de porcentagem atômica dos elementos constituintes dos filmes de 

ITO, foi utilizado um microscópio eletrônico de varredura 6460LV, da Jeol. 

O funcionamento do equipamento se dá através de um feixe de elétrons que é emitido 

sobre as amostras, excitando os átomos que as compõem. Quando estes voltam ao seu estado 

fundamental, fótons são emitidos com energias características do átomo. Os fótons são 

identificados de acordo com sua energia e coletados pelo detector de raios-X localizado 

dentro da câmara de vácuo. O espectro relativo ao número de contagens em função da energia 

são então gerados, identificando os elementos químicos presentes na amostra 89. 

 

 

3.2.8. Difratômetro de Raios-X 

 

 

Para as medidas de difração de raios-X, foi utilizado um difratômetro Ultima +, da 

Rigaku, com fonte de raios-x de cobre e monocromador ajustado para radiação Cu Kα. O 

cristal utilizado é o mosaico de grafite.  

A difração de raios-X ocorre quando há interferência construtiva no processo de 

espalhamento dos fótons pelos átomos de uma estrutura cristalina. Esquematizando a estrutura 

periódica dos cristais por planos cristalográficos, tem-se condições de difração ou reflexão de 
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Bragg (θB) quando há a relação mostrada na eq.(27) (onde θI e θR são os ângulos de incidência 

e de espalhamento) e a relação apresentada na eq.(28), onde d é a distância interplanar dos 

planos cristalográficos e nr é a ordem de reflexão (nr = 1 para 1ª ordem, nr = 2 para 2ª ordem, 

etc). A eq.(28) é conhecida como lei de Bragg. 

 

 RIB θθθ ==  (27) 

 

 λθ rndsen =2  (28) 

 

A lei de Bragg implica, quando é satisfeita, que a diferença de caminho óptico entre os 

feixes espalhados pelos diversos planos cristalográficos é igual ao comprimento de onda λ ou 

a um múltiplo dele. Nas direções tais em que essa relação não se verifica, a interferência entre 

as ondas espalhadas é destrutiva e não se observa intensidade de espalhamento. 

O cristal, orientado de tal maneira a satisfazer a eq.(27), é  utilizado como analisador 

do espectro de emissão de raios-X. Numa varredura do ângulo, o cristal atua como um filtro 

que reflete apenas a radiação com comprimento de onda que satisfaz a lei de Bragg. 

O software que opera o difratômetro de raios-X gera automaticamente o gráfico de 

intensidade em função do ângulo 2θ, sendo que os picos esperados para filmes de ITO foram 

discutidos na seção 2.3.1.10. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da caracterização física, elétrica, óptica, 

química e estrutural de todas as amostras obtidas neste trabalho.  

 

 

4.1.  Deposição de ITO/Si variando potência RF de 25 a 100 W 

 

 

Nesta seção, são discutidos os resultados da caracterização das amostras de ITO 

depositadas sobre Si obtidas com PRF variando de 25 a 100 W, obtidas na primeira série de 

deposições, descrita na seção 3.1.2.1.  

 

 

4.1.1. Perfilometria 

 

 

Os resultados da espessura (t), rugosidade média (RA) e rugosidade pico-vale (RPV)  

obtidos por perfilometria para as amostras de ITO/Si encontram-se na Tabela 5. Também 

foram obtidas as rugosidades do substrato de silício. 

 

Tabela 5 – Espessura, rugosidade média e rugosidade pico-vale das amostras de ITO/Si obtidas de 
25 a 100 W 

Substrato PRF (W) TD (min) t (nm) RA (nm) RPV (nm) 
Substrato - - 1,81±0,01 7,2±0,2 

30 28,51±0,06 2,7±0,2 17±3 
25 

120 158±1 2,9±0,3 18±2 
50 30 110,9±0,9 2,7±0,3 18±3 
75 30 168±1 3,1±0,4 18±2 

Silício 

100 30 198±1 3,4±0,6 21±4 

 

Pelos resultados, percebe-se que PRF não exerce influência muito significativa nas 

rugosidades das amostras. No entanto, a rugosidade tende a aumentar discretamente com o 

aumento de PRF, provavelmente devido à temperatura de deposição ligeiramente mais 

elevada, o que causa uma melhora na cristalinidade das amostras. Espessuras mais altas 

também tendem a resultar em rugosidades maiores. 
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4.1.2. Elipsometria 

 

 

Os resultados da espessura (t) e índice de refração (n) obtidos por meio da 

elipsometria para as amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 25 a 100 W encontram-

se na Tabela 6. Com base nestes resultados, foi obtida a taxa de deposição de cada PRF 

empregada, como é mostrado na Figura 16. 

 

Tabela 6 – Espessura e índice de refração obtidos por elipsometria das amostras de ITO/Si obtidas com 
PRF variando de 25 a 100 W 

PRF (W) TD (min.) t (nm) n 
Substrato - - 3,85±0,01 

30 29,05±0,02 1,90±0,01 
25 

120 114,1±0,2 1,97±0,01 
50 30 99,3±0,1 2,00±0,02 
75 30 159,0±0,2 1,94±0,01 
100 30 201,1±0,3 1,97±0,01 
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Figura 16 - Taxa de deposição em funcão da PRF para fluxo de argônio em 5 mTorr, com destaque da 

equação da reta de ajuste linear dos pontos experimentais (DREXP) 
 

Foi traçada uma reta de ajuste dos pontos experimentais, e a equação da taxa de 

deposição experimental (DREXP) foi obtida, como apresenta a eq.(29). 
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 683,0076,0 −= RFEXP PDR  






min

nm
 (29) 

 

Como previsto, a taxa de deposição aumenta linearmente de acordo com o aumento da 

PRF, devido ao maior bombardeamento do alvo 90. Os desvios no padrão linear podem ser 

causados pela variação de pressão que ocorre dentro da câmara ao longo da deposição, 

causada pelo eventual desvio do fluxo de gás de processo (já que a pressão é controlada por 

fluxo de gás). 

A taxa de deposição é proporcional à pressão de processo. Este tipo de comportamento 

é usualmente visto em processos de deposição por sputtering, pois um aumento na pressão 

causa um maior bombardeamento de íons de argônio na superfície do alvo, causando uma 

maior pulverização do material 91. Os erros nas medidas de espessura dos filmes, 

demonstrados na tabela, também devem influenciar no desvio do padrão esperado. 

A reta de ajuste linear não passa pela origem do gráfico porque há uma potência 

mínima requerida para a formação do plasma no sistema de vácuo. Portanto, abaixo desta 

potência mínima, não há taxa de deposição, o que resulta em um coeficiente linear na equação 

da reta. 

A partir da eq.(29), é possível estimar a taxa de deposição de processos feitos com 

potências diferentes das empregadas neste experimento, desde que a pressão (5 mTorr) e o gás 

de processo (100% argônio) sejam os mesmos, assim como o substrato (silício). No entanto, 

mesmo para as mesmas condições, a taxa de deposição pode assumir um padrão não linear 

para potências mais altas devido ao aumento de temperatura no substrato, que tende a 

aumentar a taxa de deposição 62. 

 

 

4.1.3. Prova de quatro pontas 

 

 

Os resultados de resistência de folha (RS) obtidos pela prova de quatro pontas, já com 

o fator de correção considerado, são apresentados na Tabela 7. Também é mostrada a 

resistividade (ρ) das amostras, calculada de acordo com a eq.(5), comentada na seção 2.3.1.2. 

As espessuras utilizadas para os cálculos foram as obtidas por elipsometria, e foram 

considerados apenas os valores médios das medidas. A Figura 17 mostra os resultados de RS e 
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ρ graficamente, sendo que para PRF = 25 W, foi considerada a amostra obtida com 

TD = 120 min. 

 

Tabela 7 - Resistência de folha e resistividade das amostras de ITO/Si com PRF variando de  25 a 100 W 

PRF (W) TD (min.) t (nm) RS (Ω/□) ρ (Ω.cm) 
30 29,05 109,2±0,1 3,2x10-4 

25 
120 114,1 377,1±0,4 4,3x10-3 

50 30 99,3 246,0±0,3 2,4x10-3 
75 30 159,0 36,0±0,1 5,7x10-4 
100 30 201,1 326,3±0,7 6,5x10-3 
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Figura 17 – Resistência de folha e resitividades das amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 25 a 

100 W. Para PRF = 25 W, foi condiderada a amostra obtida com TD = 120 min  
 

Pelos resultados da Tabela 7, nota-se que os menores valores de resistividade foram 

encontrados para as amostras de PRF = 25 W (30 min) e 75 W. No entanto, é possível que o 

substrato de silício tenha influenciado a medida da prova de quatro pontas de 25 W (30 min), 

devido à baixa espessura (29 nm) da camada de ITO. Além disso, como já havia sido 

comentado anteriormente, este parâmetro de deposição é inviável para deposição sobre os 

substratos transparentes usados neste trabalho. 

Espera-se que o valor da resistividade dos filmes diminua conforme a PRF aumenta, 

pois estruturalmente, possíveis estruturas cristalinas dos filmes de ITO são beneficiadas por 

potências mais altas 90. 

No entanto, observa-se que a maior resistividade foi encontrada para a amostra de 

100 W, que apresentou resistividade de folha muito mais alta do que as outras amostras. Uma 
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possível causa para este fenômeno é a baixa aderência do filme ao substrato, que pode ter 

ocorrido devido a uma falha na limpeza do substrato.  

 

 

4.1.4. Microanálise 

 

 

Os resultados da microanálise para as amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 

25 a 100 W são apresentados na  

Tabela 8, indicando a porcentagem atômica de oxigênio (O), índio (In) e estanho (Sn) 

na composição dos filmes de ITO, além das contaminações por carbono (C) e nitrogênio (N). 

Na Figura 18, são mostrados os espectros obtidos durante as medidas. Para uma melhor 

visualização dos resultados, o gráfico da porcentagem atômica em função da PRF aplicada é 

mostrado na Figura 19, considerando apenas os elementos constituintes dos filmes de ITO (In, 

Sn e O). 

 

 
Figura 18 - Espectro de contagens em função da energia obtido pelo microscópio eletrônico de varredura 

para as amostra de ITO/Si  obtidas com PRF = 75 W. 
 

É perceptível uma maior concentração de oxigênio e menor concentração de dopantes 

para amostras depositadas em baixas potências. Do ponto de vista químico, esta análise sugere 

que, dentro da faixa de potência adotada, filmes depositados com PRF = 25 W tenham a pior 

característica elétrica (baixa condutividade) e a melhor característica óptica (alta 

transmitância), enquanto filmes depositados com PRF = 100 W tenham a melhor característica 
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elétrica e a pior característica óptica. No entanto, a amostra obtida a 100 W foi a mais 

resistiva, como comentado na seção 4.1.3. 

 
Tabela 8 - Porcentagem atômica dos filmes de ITO/Si de obtidos com PRF variando de 25 a 100 W 

PRF (W) TD (min.) O (%) In (%)  Sn (%) 
30 82,5 17,5 - 

25 
120 80,7 18,0 1,3 

50 30 78,0 19,8 2,2 
75 30 70,4 26,0 3,6 
100 30 68,0 28,2 3,8 
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Figura 19 - Porcentagem atômica (considerando apenas In, Sn e O) em função da PRF para as amostras de 

ITO/Si obtidas com PRF variando de 25 a 100 W 
 

 

4.1.5. Difração de raios-X 

  

 

Os gráficos de intensidade em função do ângulo 2θ obtidos pela análise de difração de 

raios-X para as amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 25 a 100 W são mostrados 

na Figura 20 e na Figura 21. 

O pico de difração encontrado em 2θ = 32,9º refere-se à incorporação de índio 

metálico na composição do filme, de acordo com Kobayashi et al 92. Isto é atribuído à 

ausência de oxigênio no gás de sputtering, que fez com que a deposição se fizesse em um 

estado não completamente oxidado. Segundo Ryabova et al 93, o mesmo pico é encontrado 
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para estruturas de Sn3O4, que poderiam ter sido formadas devido à não incorporação do 

dopante. No entanto, o pico foi associado ao índio metálico devido à aparição do mesmo em 

todas as amostras, inclusive na amostra obtida com PRF = 25 W e TD = 30 min, que não possui 

estanho em sua composição, de acordo com os resultados da microanálise, apresentados na 

seção 4.1.4. 

Os picos de maior intensidade esperados para estruturas policristalinas de ITO são 

2θ = 30,5º e 2θ = 35,4º, referentes aos planos cristalográficos (222) e (400) de In2O3, 

respectivamente. No entanto, como os picos não foram observados para amostras obtidas com 

PRF variando de 25 a 75 W, conclui-se que a estrutura destes filmes de ITO não apresenta 

perfil policristalino. Isto é esperado para filmes depositados por sputtering em baixas 

temperaturas e baixas potências. 
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Figura 20 - Difração de raios-X de 20 a 65º para amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 75 e 100 W 

 

Percebe-se que a intensidade do pico em 2θ = 32,9º aumenta de 25 W a 75 W. Isto é 

condizente com o resultado da microanálise, que aponta aumento da porcentagem de índio na 

composição dos filmes proporcionalmente à PRF. 

A amostra de PRF = 100 W teve um padrão diferente das demais. Pode-se observar 

picos cristalográficos também em 2θ = 21,4°, 35,4º, 45,6°, 50,9º e 60,6º,  indicando uma 

ordenação cristalina de In2O3 nos planos (211), (400), (431), (440) e (622), respectivamente. 

Isto é provavelmente devido à maior energia cinética dos átomos e/ou moléculas que chegam 

ao substrato na formação do filme para potências mais elevadas, mesmo em baixas 
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temperaturas. Estes resultados coincidem com o conceito de que maiores potências favorecem 

a cristalinidade dos filmes. 
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Figura 21 - Difração de raios-X de 20 a 65º para amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 25 e 50 W 

 

Geralmente, energias mais altas tendem a pulverizar clusters do material, enquanto 

energias mais baixas pulverizam átomos separadamente. Isto explica por que, para a amostra 

de PRF = 100 W, a intensidade do pico referente ao índio metálico diminuiu. Provavelmente, a 

quantidade de índio metálico é menor nesta amostra. 

Segundo os resultados da análise de difração de raios-X, a amostra de PRF = 100 W 

deveria ter as melhores características elétricas, devido ao início da incorporação do dopante 

no filme. No entanto, como já comentado anteriormente, esta amostra não se apresentou 

dentro dos padrões esperados. 

 

 

4.2. Deposição de ITO sobre vidro e ITO sobre silício a com potência RF =  75 W 

variando o tempo de deposição 

 

 

Nesta seção são discutidos os resultados da caracterização das lâminas obtidas com 

PRF = 75 W a partir dos processos de deposição descritos na seção 3.1.2.2, com o intuito de 

analisar a influência da espessura nas características dos filmes. Para amostra de ITO/Si, 
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análises de propriedades elétrica, química e de elipsometria foram feitas. Para as amostras de 

ITO/vidro, a caracterização óptica foi mais detalhada devido à transparência do substrato. 

 

 

4.2.1. Perfilometria 

 

 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados da análise de perfilometria realizado nas 

amostras de ITO/Si e ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min. A 

tabela mostra a espessura (t), o erro quadrático relativo da espessura (%∆t), a rugosidade 

média (RA) e a rugosidade pico-vale (RPV). 

 

Tabela 9 - Espessura, erro quadrático da espessura, rugosidade média e rugosidade pico-vale das 
amostras de ITO/Si e ITO/Vidro obtidas com PRF = 75 W e diferentes tempos de deposição 

Substrato TD (min) t (nm) %∆t (%) RA (nm) RPV (nm) 
Substrato puro - - 5,5±0,1 28,9±0,8 

30 197±3 1,5 3,2±0,4 18±3 
60 349±17 4,9 3,4±0,2 24±2 
90 514±28 5,4 3,1±0,2 23±2 

Vidro 

120 675±47 7,0 3,4±0,6 26±3 
Substrato puro - - 1,8±0,1 7,2±0,3 

30 185±2 1,1 2,4±0,2 14,5±0,4 
60 370±16 4,3 2,2±0,3 21±3 
90 440±21 4,7 2,7±0,6 25±4 

Silício 

120 610±38 6,2 2,6±0,5 24±4 

 

Os resultados da perfilometria indicam que a rugosidade dos filmes de ITO depende 

da rugosidade do substrato onde foram depositados. Como o substrato de vidro óptico possui 

rugosidade muito alta, é aconselhável que seja depositada uma camada de planarização entre 

o substrato e o filme pra aplicações que exijam a superfície do filme pouco rugosa. 

As espessuras médias obtidas para amostras de ITO/Si são próximas às esperadas, de 

acordo com o gráfico da taxa de deposição em função de PRF, apresentado na seção 4.1.2. 

Para as amostras de vidro, as espessuras também não se mostraram muito discrepantes, apesar 

de se apresentarem, de forma geral, um pouco mais altas do que as de silício. De acordo com 

Chebotareva et al 94, isto ocorre porque as ligações químicas do ITO, que são iônicas, têm 

uma maior afinidade com o substrato de vidro do que com o de silício, geralmente resultando 

em espessuras maiores para filmes depositados sobre vidro, mesmo que com processos 

idênticos. 
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O erro absoluto da espessura (∆t) tende a aumentar com o aumento da espessura, 

sugerindo que filmes mais finos têm uma melhor uniformidade. Para uma melhor 

comparação, é mostrado na Figura 22 o erro relativo da espessura (%∆t) e a espessura (t) em 

função do tempo de deposição para as amostras de ITO/Vidro. Apesar de ∆t ser alto para 

espessuras maiores, os valores médios de t terem apresentado um padrão bem linear.  
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Figura 22 – Espessura e erro relativo da espessura em função do tempo de deposição para amostras de 

ITO/Vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
 

 

4.2.2. Elipsometria 

 

 

A elipsometria foi feita apenas para as amostras depositadas sobre silício, pois o 

equipamento é idealmente utilizado para medir filmes depositados sobre substratos 

opticamente absorventes no comprimento de onda utilizado (λ = 632,8 nm). Os resultados de 

espessura (t), erro quadrático relativo da espessura (%∆t) e índice de refração (n) para 

amostras obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min são mostrados na Tabela 10. 

De acordo com os resultados da elipsometria, nota-se que os valores de espessura e de 

índice de refração das amostras estão dentro da faixa de valores esperada, confirmando a 

reprodutibilidade dos resultados. Nota-se que n tende a aumentar com o aumento da 

espessura, mas ainda assim fica em torno de 2. 
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Tabela 10 - Espessura e índice de refração obtidos por elipsometria das amostras de ITO/Si obtidas com 
PRF = 75 W 

Substrato TD (min) t (nm) %∆t (%) n 
Substrato puro - - 3,85 

30 201,6±0,3 0,1 1,94 
60 355±13 3,6 2,05 
90 480±19 3,8 2,33 

Silício 

120 650±27 4,1 2,28 

 

Na Figura 23 são apresentados o erro relativo da espessura (%∆t) e a espessura (t) em 

função do tempo de deposição para as amostras de ITO/Vidro. Apesar de do erro quadrático 

absoluto (∆t) ser alto para espessuras maiores, os valores médios de t terem apresentado um 

padrão bem linear. Os resultados obtiveram padrão parecido com as amostras de ITO/Vidro, 

mostrados na Figura 22. 
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Figura 23 - Espessura e erro relativo da espessura em função do tempo de deposição para amostras de 

ITO/Si obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
 

 

 

4.2.3. Prova de quatro pontas 

 

 

São mostrados na Tabela 11 os valores de resistência de folha (RS) obtidos pela prova 

de quatro pontas e o valor da resistividade (ρ), calculado por meio da eq.(5) (comentada na 

seção 2.3.1.2) para amostra depositadas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min. 
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Também é apresentado o erro quadrático relativo das medidas de resistência de folha (%∆RS). 

Para o cálculo de ρ das amostras, foram utilizados os valores médios de espessura e 

resistência de folha. 

 

Tabela 11 - Resistência de folha e resistividade das amostras de ITO/Si e ITO/vidro obtidas PRF = 75 W 

Substrato TD (min) t (nm) RS (Ω/□) %∆RS (%) ρ (Ω.cm) 
30 197 70±1 1,4 1,4x10-3 
60 349 33,1±0,7 2,1 1,2x10-3 
90 514 25±2 8,0 1,2x10-3 

Vidro 

120 675 14,3±0,5 3,4 9,6x10-4 
30 201,6 32,7±0,2 0,6 6,6x10-4 
60 355 12,1±0,2 1,6 4,3x10-4 
90 480 7,8±0,1 1,2 3,7x10-4 

Silício 

120 650 8,3±0,2 2,4 5,4x10-4 

 

 

Nota-se que as amostras ITO/vidro apresentaram valores de resistência de folha e 

resistividade mais elevados do que as de ITO/Si. Isto é provavelmente devido à alta 

rugosidade do substrato, já que a condutividade elétrica dos filmes de ITO é afetada 

negativamente pelo espalhamento dos portadores em superfícies rugosas 95. Sabe-se também 

que impurezas metálicas contidas nos substratos de vidro podem se difundir para a camada de 

ITO, aumentando a resistividade de filmes de ITO/vidro comparados a filmes depositados em 

substratos mais puros 96. Os resultados reforçam a idéia de que um substrato planarizado 

apresentaria características melhores para os parâmetros utilizados. Também é possível que 

haja influência do substrato de silício nas medidas de RS. 

Utilizando os valores da Tabela 11, são apresentados na Figura 24 os resultados de RS 

para amostras de ITO/Si, para uma melhor visualização dos resultados. Também é mostrado o 

erro quadrático relativo das medidas de resistência de folha (%∆RS), mostrando que filmes 

com valores mais baixos de espessura tendem a apresentar valores de RS mais uniformes. 

Percebe-se que RS tende a diminuir com o aumento da espessura até valores próximos 

de t = 500 nm. Para espessuras maiores, RS tende a permanecer com um valor constante. Em 

consequência, ρ tende a diminuir suavemente (levando em consideração que o range de 

variação do valor de ρ é pequeno em relação ao range de variação de RS) apenas até este valor 

de espessura, como é mostrado no gráfico da Figura 25. 
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Figura 24 – Resistência de folha e erro relativo da resistência de folha em função do tempo de deposição 

para amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
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Figura 25 – Resistividade das amostras de ITO/Si com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 

 
 

O gráfico de RS e %∆RS em função da espessura para amostras de ITO/Vidro é 

apresentado na Figura 26, e ρ para as mesmas amostras é mostrada na Figura 27. Os 

resultados demonstraram quase os mesmos padrões das amostras de ITO/Si, a não ser pelo 

fato de que ρ não chegou ao ponto de aumentar. Provavelmente, se amostras com espessuras 

maiores fossem obtidas, o mesmo fenômeno ocorreria devido à estabilização de RS. 
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Figura 26 - Resistência de folha e erro relativo da resistência de folha em função do tempo de deposição 

para amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
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Figura 27 - Resistividade das amostras de ITO/Si com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 

 

 

4.2.4. Microanálise 

 

 

São apresentados na Tabela 12 os resultados de porcentagem atômica em função da 

espessura (t) para as amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 

min, mostrando a porcentagem de oxigênio (O), índio (In) e estanho (Sn) na composição dos 

filmes. A Figura 28 mostra graficamente os resultados. 
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Tabela 12 – Porcentagem atômica dos filmes de ITO/Si obtidos com PRF = 75 W e TD variando de 
30 a 120 min 

Substrato TD (min) t (nm) O (%) In (%) Sn (%) 
30 201,6 77,3 20,8 1,9 
60 355 67,8 28,7 3,5 
90 480 65,7 30,8 3,5 

Silício 

120 650 67,1 30,3 2,6 
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Figura 28 – Porcentagem atômica em função da espessura para amostras de ITO/Si obtidas com 

PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
 

Nota-se que a amostra obtida a PRF = 75 W e TD = 30 min (em processo idêntico à 

amostra obtida na primeira série de deposições) obteve resultado muito parecido com o 

apresentado na seção 4.1.4 para a amostra correspondente. Com o aumento da espessura, o 

filme tende a apresentar mais metais (In e Sn) em sua composição, similarmente ao que 

aconteceu com o aumento da PRF no processo anterior. A partir da amostra de t = 480 nm, a 

porcentagem atômica pareceu estabilizar, mudando pouco com o aumento da espessura. 

Talvez por isso a resistividade dos filmes passe a aumentar após esta espessura para as 

amostras de ITO/Si, como foi apresentado na Figura 25, da seção 4.2.3.  

Os resultados da porcentagem de oxigênio nos filmes se mostrou similar aos 

resultados da resistência de folha (RS), também apresentados na seção 4.2.3 (Figura 24), 

mostrando que a quantidade de oxigênio na composição do filme influencia diretamente as 

características elétricas das amostras. 
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4.2.5. Efeito Hall 

 

 

Na Tabela 13, são apresentados os valores de densidade de portadores (N) e 

mobilidade de portadores (µ) para as amostras de ITO/vidro. 

 

Tabela 13 - Densidade e mobilidade de portadores das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF = 75 W e 
TD variando de 30 a 120 min 

Substrato TD (min) t (nm) N (cm-3) µ (cm2/V.s) 
30 197 3,2x1020 10,4 
60 349 2,3x1020 17,9 
90 514 2,9x1020 13,9 

Vidro 

120 675 8,9x1019 56,4 

 

 
Os valores de N e µ afetam diretamente a condutividade do material, de acordo com a 

eq.(1). Pela análise dos resultados, observa-se que o aumento da espessura, em geral, favorece 

a mobilidade e prejudica a concentração de portadores. O aumento de N não é favorecido por 

baixas espessuras, possivelmente pela quantidade elevada de oxigênio que se incorpora ao 

filme durante a deposição. No entanto, este padrão não é seguido tão diretamente. µ é 

favorecida pela diminuição da concentração devido à maior facilidade de movimentação dos 

portadores, mas não a ponto de compensar as perdas causadas na condutividade. 

Os valores de µ se mostraram análogos à melhora da cristalinidade do filme, 

aumentando muito com o surgimento do pico (400) para a amostra obtida com TD = 120 min, 

como será comentado na seção 4.2.6. No entanto, o filme ainda parece estar na fase amorfa 

em sua maior parte. Uma melhora na cristalinidade do material provavelmente favoreceria as 

medidas de efeito Hall, pois permitiria que a concentração de portadores aumentasse com a 

ativação dos dopantes sem prejudicar tanto a mobilidade, que seria favorecida pela redução do 

espalhamento de portadores por defeitos. 
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Figura 29 – Densidade (N) e mobilidade (µ) de portadores das amostras de ITO/Vidro obtidas com 

PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
 

 

4.2.6. Difração de Raios-X 

 

 

Na Figura 30 é apresentado o gráfico de intensidade em função do ângulo 2θ obtido 

pela análise de difração de raios-X para as amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 75 W e TD 

variando de 30 a 120 min. 
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Figura 30 - Difração de raios-X das amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 

30 a 120 min 
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Pela análise do gráfico, percebe-se o mesmo pico (101) de índio metálico em 2θ ≈ 33º, 

discutido na seção 4.1.5, apenas para as amostras obtidas com TD = 30 e 60 min. Nota-se que 

a intensidade do pico (101) diminui com o aumento de TD . Isto é provavelmente devido ao 

aumento da temperatura do processo (de acordo com a Tabela 3), que facilita a oxidação do 

índio metálico. Para TD = 90 min, não foi observado nenhum pico de difração (apenas uma 

banda amorfa), e para TD = 120 min, é observado apenas o pico em 2θ = 35,4º, associado ao 

plano (400) de In2O3, indicando orientação preferencial ao longo da direção [100]. 

Logo, o aumento da espessura favorece a cristalinidade de filmes de ITO obtidos com 

uma PRF fixa. Segundo Kim et al 97, isto ocorre porque, na interface com o substrato, é 

formado um filme de ITO de estrutura amorfa, e apenas após uma espessura crítica, a fase 

cristalina se desenvolve no topo da fase amorfa. Essa espessura crítica depende das condições 

em que os filmes foram depositados, tendendo a diminuir com o aumento da temperatura de 

processo e potência empregada. 

O gráfico de intensidade em função do ângulo 2θ obtido pela análise de difração de 

raios-X para a amostra de ITO/vidro obtida com TD = 120 min é mostrado na Figura 31. 
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Figura 31 - Difração de raios-X das amostras de ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD = 120 min 

 

Para comparação, foi apresentado também o espectro da amostra obtida em silício com 

as mesmas condições de processo (que já havia sido apresentado na Figura 30, mas com 

escala diferente). Os filmes de ITO/vidro com espessuras menores não apresentaram nenhum 

pico, apenas a banda amorfa característica, e por isso não foram apresentados. 
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Através da observação do gráfico, nota-se que as amostras apresentam apenas uma 

larga banda, típica de filmes amorfos de ITO 98, indicando que a fase amorfa existe para estas 

condições de deposição, independente do substrato. Para as duas amostras, é possível observar 

o pico (400) de In2O3, porém com intensidades diferentes. Isto indica que há mais cristalitos 

orientados na direção [100] para o filme de ITO/Si, mostrando que o filme se torna cristalino 

mais facilmente quando depositado sobre silício. 

Gao et al 99 reportou que filmes de ITO depositados em temperatura ambiente sobre 

substratos de vidro necessitam de espessuras maiores para se tornarem policristalinos do que 

filmes depositados sobre silício, usando os mesmos parâmetros de deposição. Shigesato et 

al 100 depositou filmes de ITO por DC magnetron sputtering em vidro utilizando parâmetros 

semelhantes aos usados nestas amostras, e conseguiu estruturas policristalinas para amostras 

com espessuras a partir de 170 nm, com melhoras na cristalinidade conforme o aumento da 

espessura (170-330 nm). A alta rugosidade do substrato de vidro em relação do silício é uma 

possível causa pela qual a cristalização do filme se torna mais difícil. 

Portanto, conclui-se que energias e espessuras mais altas são necessárias para a 

formação de filmes policristalinos de ITO sobre substratos de vidro. 

 

 

4.2.7. Curvas I-V 
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Figura 32 – Curvas I-V das amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
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O contato entre ITO e um semicondutor pode ser caracterizado como ôhmico ou 

retificador. Contatos ôhmicos são definidos como contatos metal-semicondutor, com curva  

I-V linear. Neste tipo de contato, a corrente flui em ambas as direções. O contato retificador, 

também conhecido como contato Schottky, corresponde ao contato no qual a corrente apenas 

flui em uma direção 101. 

Saim et al 102 utilizou contatos retificadores de ITO/p-Si para a fabricação de células 

solares de heterojunção, onde o ITO atua como material tipo n e camada antirrefletora . Sueva 

et al 103 fabricou diodos ITO/p-Si para atuarem como detector de nêutron. No entanto, há 

relatos de trabalhos, como os de Malik et al 104 e Ashok et al 105, que fabricaram diodos com a 

estrutura ITO/n-Si. O tipo de contato formado, portanto, depende do método e dos parâmetros 

de deposição empregados. 

Para as amostras obtidas com PRF = 75 W, o comportamento dos contatos ITO/p-Si é 

parecido com o de um diodo de junção, onde a corrente flui em apenas uma direção. É 

observada uma grande variação na resistência de acordo com a tensão aplicada. Portanto, é 

observado um contato retificador. Como a tensão é aplicada pela camada de ITO (de acordo 

com a Figura 14, da seção 3.2.3), os diodos tendem a conduzir com a aplicação de tensão 

negativa. No entanto, não há um padrão definido nas curvas obtidas em função do tempo de 

deposição empregado. 

 

 

4.2.8. Transmitância óptica 

 

 

O gráfico da porcentagem de transmitância óptica (%T) em função do comprimento de 

onda (λ) e o cálculo da porcentagem de transmitância média (%Ta) no espectro visível 

(380 < λ < 750 nm) das amostras de ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 

120 min são mostrados na Figura 33. Foram apresentados apenas os espectros relativos aos 

filmes de ITO, sendo que as perdas por absorção e reflexão devidas ao substrato foram 

subtraídas do gráfico. Se tivessem sido consideradas, as perdas causadas pelo substrato de 

vidro óptico causam uma redução de aproximadamente 10 % na %T das amostras, para o 

espectro visível. 

Também é possível notar que a borda de absorção óptica é baixa, se comparada a 

trabalhos anteriores de amostras amorfas 51. Isto indica que os filmes possuem boa 
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transmitância para baixos valores de λ no espectro visível, e sugere que os valores de Eopt 

destas amostras sejam altos, comparáveis aos de filmes policristalinos. 
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Figura 33 – Porcentagem de transmitância óptica (%T) em função do comprimento de onda (λ) das 

amostras de ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min, assim como a 
transmitância média (%Ta) calculada para o espectro visível (380 < λ < 750 nm) 

 

Na Figura 34, são apresentados os resultados de porcentagem de transmitância média 

no espectro visível (%Ta), considerando a faixa 380 < λ < 750 nm, em função da espessura (t). 

Para comparação, foram também apresentados os dados de resistividade (ρ).  
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Figura 34 – Porcentagem de transmitância média no espectro visível (%Ta) em função da espessura (t), em 
comparação com a resistividade (ρ) das amostras obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min 
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Nota-se que a transmitância média tende a decrescer com o aumento da espessura. No 

entanto, o decréscimo provavelmente seria maior caso os filmes não tendessem a incorporar 

menos oxigênio à sua composição com o aumento da espessura, como foi discutido na seção 

4.2.4. Os gráficos de %Ta e ρ apresentam padrões muito parecidos, confirmando o conceito de 

que altos valores de transmitância, de forma geral, resultam em piores características elétricas. 

A partir do gráfico de %T, foram obtidos os gráficos do coeficiente de absorção (α), 

mostrado na Figura 35, e do coeficiente de extinção (κ), mostrado na Figura 36, de acordo 

com as equações (7) e (8) comentadas na seção 2.3.1.5.  

 

 

4.2.8.1. Coeficiente de absorção 

 

 

A partir da observação da Figura 35, percebe-se que coeficiente de absorção (α) da 

amostra TD = 30 min apresenta-se bem mais elevado do que o das outras amostras, sendo que 

a tendência é α diminuir com o aumento da espessura. 
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Figura 35 - Gráfico do coeficiente de absorção (α) em função do comprimento de onda (λ) para as 

amostras de ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min, destacando α para 550 nm 
 

Isto não é condizente com o conceito de que maiores espessuras geram maior absorção 

nos filmes de ITO, mesmo que, para λ = 550 nm (ponto do espectro de luz visível de maior 

sensibilidade do olho humano), o valor de %Ta seja mais alto para amostra de TD = 30 min. O 
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resultado também não condiz com a provável quantidade de oxigênio das amostras, 

mostrando menor absorção para a amostra de menor TD que, de acordo com os resultados 

anteriores (seção 4.2.4), produz filmes com maior concentração de oxigênio. Isto indica que, 

neste trabalho, o espalhamento óptico causado por caminhos ópticos mais longos de acordo 

com o aumento da espessura é o principal motivo pelo qual o valor de %Ta se mostra 

decrescente em relação ao aumento de t. 

 

 

4.2.8.2. Coeficiente de extinção 

 

 

Analisando a Figura 36, nota-se que os valores de κ para filmes obtidos com os 

parâmetros apresentados não passam de 0,1 para o espectro visível, justificando as medidas do 

índice de refração feitas por elipsometria, que considera apenas a parte real. Como esperado, 

os valores de κ para a amostra de TD = 30 min mantiveram-se mais elevados, devido à sua 

maior absorção óptica. No entanto, todos os filmes apresentam coeficientes de extinção 

típicos de filmes transparentes. 
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Figura 36 - Gráfico do coeficiente de extinção (κ) em função do comprimento de onda para as amostras de 

ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min, destacando κ para 550 nm 
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4.2.8.3. Band gap óptico 

 

 

O band gap óptico das amostras de ITO/vidro, apresentado na Figura 37, foi obtido 

através da extrapolação da reta presente no gráfico da absorbância em função da energia (E). 

De acordo com a borda de absorção observada no gráfico de %T das amostras (Figura 33), 

esperava-se que os valores de Eopt aumentassem com a espessura. Isto de fato foi observado. 
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Figura 37 - Absorbância óptica em função da energia (E) das amostras de ITO/vidro obtidas com 

PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min, com a indicação do band gap óptico obtido pela extrapolação 
da reta 

 

A densidade de portadores, que tendeu a cair com o aumento da espessura, também 

pode ter proporcionado uma vantagem no Eopt para amostras de menor espessura devido ao 

efeito Burstein-Moss.  

Para filmes amorfos (comparados a filmes cristalinos de espessuras similares), 

geralmente Eopt apresenta valores menores devido aos defeitos presentes, que aumentam a 

borda de absorção óptica e diminuem e a transmitância para comprimentos de onda próximos 

aos do ultravioleta. No entanto, todos os valores de Eopt encontram-se condizentes com a 

literatura, apresentando valores altos. 

No geral, os valores de Eopt aumentam de acordo com o aumento de %Ta, sugerindo 

que filmes que possuem altos valores de Eopt tenham melhores características ópticas. Isto 

também pode ser observado neste experimento. 
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4.2.9. Figura de mérito 

 

 

As figuras de mérito (Φ) das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF = 75 W e TD 

variando de 30 a 120 min, obtidas através da eq.(20) (descrita na seção 2.3.2), são 

apresentadas na Tabela 14, juntamente com os parâmetros utilizados para o cálculo. Os 

parâmetros são resistência de folha (RS) e transmitância média no espectro visível (Ta). 

Também há uma coluna com os valores de Ta já elevados à décima potência (Ta
10), para 

comparação. É notável que, apesar de mais baixos, os valores de Ta
10 apresentam variação 

muito maior, se comparados aos de Ta. Isto possibilita que os valores elétricos (RS) e ópticos 

(Ta
10) utilizados no cálculo tenham importância similar na figura de mérito. 

 

Tabela 14 - Figura de mérito das amostras de ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 
120 min, juntamente com os parâmetro utilizados no cálculo 

Substrato TD (min) Rs (Ω/) Ta Ta
10 Φ (Ω-1) 

30 70 0,868 0,243 3,47x10-3 
60 33,1 0,827 0,150 4,53x10-3 
90 25 0,824 0,144 5,76x10-3 

Vidro 

120 14,3 0,787 0,091 6,36x10-3 

 

Os valores de Φ tenderam a aumentar proporcionalmente ao aumento da espessura das 

lâminas, como é apresentado graficamente na Figura 38.  
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Figura 38 – Figura de mérito das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 

120 min 
 



83 

Levando em consideração apenas dois dos principais parâmetros ópticos e elétricos, 

conclui-se que a amostra obtida com TD = 120 min possui características melhores para ser 

utilizada como eletrodo transparente. 

No entanto, é válido lembrar que, por ser um cálculo simples que envolve apenas dois 

parâmetros, Φ não deve ser considerado um dado decisivo para a escolha da melhor amostra, 

e sim ser analisado como referência. 

 

 

4.3. Deposição de ITO sobre vidro e ITO sobre silício com potência RF variando de 

100 a 200 W 

 

 

Serão discutidos aqui os resultados da caracterização das lâminas obtidas com PRF  

variando de 100 a 200 W a partir dos processos de deposição descritos na seção 3.1.2.3, com 

o intuito de analisar a influência de altas potências nas características dos filmes. Para amostra 

de ITO/Si, análises de propriedades elétrica, química e de elipsometria foram feitas. Para as 

amostras de ITO/vidro, a caracterização óptica foi mais detalhada devido à transparência do 

substrato. 

 

 

4.3.1. Perfilometria 

 

 

São mostrados na Tabela 15 os resultados da análise de perfilometria realizado nas 

amostras de ITO/Si e ITO/vidro obtidas com PRF  variando de 100 a 200 W. A tabela mostra a 

espessura (t), a rugosidade média (RA) e a rugosidade pico-vale (RPV). 

Os tempos de deposição, que foram calculados de acordo com o gráfico apresentado 

na Figura 16 (seção 4.1.2), indicavam que os filmes teoricamente teriam espessuras em torno 

de 300 nm. Isto de fato ocorreu para as amostras de ITO/Si, com exceção da amostra obtida a 

PRF = 150 W. O desvio da espessura foi atribuído a erros no processo de deposição, e não à 

PRF aplicada. 

No entanto, para as amostras de ITO/Vidro, todas os filmes obtiveram espessuras em 

torno de 400 nm. Isto pode ocorrer porque as ligações químicas do ITO, que são iônicas, têm 

uma maior afinidade com o substrato de vidro do que com o de silício, geralmente resultando 
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em espessuras maiores para filmes depositados sobre vidro, mesmo que com processos 

idênticos 94. Apesar de o resultado ter se apresentado diferente do esperado, o objetivo do 

experimento era obter valores similares de t para as amostras obtidas sobre o mesmo 

substrato, o que não foi muito comprometido. 

 

Tabela 15 – Espessura, rugosidade média e rugosidade pico-vale das amostras de ITO/Si e ITO/Vidro 
obtidas com PRF variando de 100 a 200 W 

Substrato PRF (W) t (nm) RA (nm) RPV (nm) 
Substrato puro - 5,5±0,1 28,9±0,8 

100 390±19 3,1±0,4 25±1 
125 410±21 3,0±0,3 21±2 
150 380±19 3,4±0,4 22±2 
175 420±15 4,3±0,5 25±2 

Vidro 

200 410±20 4,1±0,3 29±1 
Substrato puro - 1,8 7,2 

100 290±16 2,0±0,3 11±1 
125 300±21 2,2±0,2 12±1 
150 257±9 1,9±0,1 14±1 
175 290±13 2,2±0,3 14±1 

Silício 

200 310±12 2,5±0,1 16±1 

 

Para as amostras de ITO/Si, os valores de rugosidade tenderam a aumentar 

discretamente com o aumento da PRF, apesar de o padrão não estar bem definido. Isto é 

observado especialmente para RPV. Isto pode estar atribuído à mudança das características 

estruturais das amostras de acordo com o aumento de PRF. 

 

 

4.3.2. Elipsometria 

 

 

A elipsometria foi feita apenas para as amostras depositadas sobre silício, pois o 

equipamento é idealmente utilizado para medir filmes depositados sobre substratos 

opticamente absorventes no comprimento de onda utilizado (λ = 628 nm). Os resultados de 

espessura (t), erro quadrático absoluto da espessura (∆t) e índice de refração (n) para amostras 

obtidas com PRF  variando de 100 a 200 W são mostrados na Tabela 16. Observa-se que os 

valores de n não se apresentam dependentes da PRF aplicada. Como foi observado 

anteriormente (seção 4.2.2), os valores de n parecem aumentar com o aumento da espessura, 

mas não tendem a variar muito. 
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Tabela 16 - Espessura e índice de refração obtidos por elipsometria das amostras de ITO/Si obtidas com 
PRF variando de 100 a 200 W 

Substrato PRF (W) t (nm) n 
Substrato puro - 3,85 

100 300±15 2,30 
125 300±17 2,22 
150 243±4 2,03 
175 308±9 2,27 

Silício 

200 327±9 2,35 

 

 

4.3.3. Prova de quatro pontas 

 

 

Na Tabela 17 são mostrados os valores de resistência de folha (RS) obtidos pela prova 

de quatro pontas e o valor da resistividade (ρ), calculado por meio da eq.(5) (comentada na 

seção 2.3.1.2) para amostra depositadas com PRF = 75 W e TD variando de 30 a 120 min. Para 

o cálculo de ρ das amostras, foram utilizados os valores médios de espessura e resistência de 

folha. A Figura 39 mostra os resultados de RS e ρ para as amostras de ITO/Vidro, e a  

Figura 40 mostra os mesmos resultados para amostras de ITO/Si. 

Espera-se que o valor da resistividade dos filmes diminua conforme a PRF aumenta, 

pois possíveis estruturas cristalinas dos filmes de ITO são beneficiadas por potências mais 

altas 90. Também foi observada a tendência de menor incorporação de oxigênio em filmes 

depositados a potências altas (seção 4.1.4).  

 

Tabela 17 – Resistência de folha e resistividade das amostras de ITO/Vidro e ITO/Si obtidas com PRF 

variando de 100 a 200 W 

Substrato PRF (W) t (nm) RS (Ω/□) ρ (Ω.cm) 
100 390 29,7±0,3 1,2x10-3 
125 410 9,3±0,2 3,8x10-4 
150 380 8,5±0,2 3,2x10-4 
175 420 8,0±0,2 3,4x10-4 

Vidro 

200 410 7,51±0,06 3,1x10-4 
100 300 10,24±0,04 3,1x10-4 
125 300 7,25±0,03 2,2x10-4 
150 243 7,28±0,04 1,8x10-4 
175 308 7,13±0,03 2,2x10-4 

Silício 

200 327 6,40±0,08 2,1x10-4 

 

Os valores de RS e ρ se mostraram muito parecidos, devido à similaridade da espessura 

das amostras. Para os filmes de ITO/Vidro, houve uma grande melhora nas características 
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elétricas a partir de PRF = 125 W, que se manteve relativamente estável para potências mais 

altas. Para as amostras de ITO/Si, os resultados foram mais uniformes, mas mantiveram o 

mesmo padrão. Esta análise sugere que, do ponto de vista elétrico, energias maiores (aumento 

da PRF e, consequentemente, da temperatura do substrato) são favoráveis para deposições de 

filmes de ITO sobre vidro, pois é possível que, nestas condições, haja menor influência da 

rugosidade do substrato nas características elétricas. 

Estes resultados reforçam que as características elétricas da amostra de ITO/Si obtida 

com PRF = 100 W na primeira série de deposições (discutidas na seção 4.1.3) não se 

mostraram condizentes com o padrão obtido na literatura e nas outras amostras deste trabalho. 
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Figura 39 – Resistência de folha e resistividade em função da PRF para amostras de ITO/Vidro obtidas 

com PRF variando de 100 a 200 W 
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Figura 40 - Resistência de folha e resistividade em função da PRF para amostras de ITO/Si obtidas com 

PRF variando de 100 a 200 W 
 

 

4.3.4. Microanálise 

 

 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados de porcentagem atômica em função da 

PRF  aplicada para as amostras de ITO/Si obtidas com PRF  variando de 100 a 200 W, 

mostrando a porcentagem de oxigênio (O), índio (In) e estanho (Sn) na composição dos filmes 

de ITO/Si obtidos com PRF variando de 100 a 200 W. A análise foi feita apenas para amostras 

depositadas sobre silício devido à maior pureza do substrato. A Figura 41 mostra 

graficamente os resultados. 

Como havia sido observado anteriormente (seção 4.1.4), a incorporação de oxigênio 

tende a decrescer e a incorporação dos metais tende a crescer com o aumento da PRF aplicada. 

No entanto, a variação é muito mais discreta para estas potências, e a partir de PRF = 150 W, 

os valores tendem a estabilizar. Isto sugere que as mudanças nas características elétricas e 

ópticas dos filmes a partir de uma PRF crítica (próxima de 150 W, para estas amostras) 

ocorrem principalmente por fatores estruturais dos filmes ou pelo tipo de ligações químicas 

formada. 
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Tabela 18 – Porcentagem atômica das amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 100 a 200 W 

Substrato PRF (W) t (nm) O (%) In (%) Sn (%) 
100 300 67,7 29,4 2,9 
125 300 69,0 28,3 2,7 
150 243 64,8 31,9 3,3 
175 308 65,3 31,6 3,1 

Silício 

200 327 65,3 31,7 3,0 
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Figura 41 - Porcentagem atômica das amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 100 a 200 W 

 

 

4.3.5. Efeito Hall 

 

 

Na Tabela 19, são apresentados os valores de densidade de portadores (N) e 

mobilidade de portadores (µ) para as amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF variando de 100 

a 200 W. 

 

Tabela 19 – Densidade e mobilidade de portadores das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF variando 
de 100 a 200 W 

Substrato PRF (W) t (nm) N (cm-3) µ (cm2/V.s) 
100 390 6,6x1020 12,4 
125 410 4,4x1021 10,3 
150 380 3,9x1021 12,7 
175 420 2,3x1021 20,0 

Vidro 

200 410 1,3x1021 21,3 
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Figura 42 - Densidade e mobilidade de portadores das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF variando 

de 100 a 200 W 
 

 

Percebe-se que, com exceção da amostra obtida com PRF = 125 W, as amostras 

tendem a apresentar valores de mobilidade mais altos com o aumento da PRF. Isto está ligado 

à melhora na cristalinidade do material, favorecendo a mobilidade pela redução do 

espalhamento de portadores por defeitos nos filmes. Isto será observado na seção 4.3.6. Os 

valores de N tenderam a ser contrários aos de µ, resultando em resistividades similares. 

 

 

4.3.6. Difração de Raios-X 

 

 

Na Figura 43 e na Figura 44 são apresentados os gráficos de intensidade em função do 

ângulo 2θ obtido pela análise de difração de raios-X para as amostras de ITO/Si obtidas com 

PRF variando de 100 a 200 W e também da amostra de ITO/Vidro com PRF = 200 W. 

Pela análise do gráfico, percebe-se o mesmo pico (101) de índio metálico em 2θ ≈ 33º, 

discutido na seção 4.1.5, apenas para as amostras de ITO/Si obtidas com até 175 W. Isto 

reforça a idéia de que potências maiores tendem a pulverizar moléculas do material do alvo, e 

não átomos individualmente. De forma geral, pode-se notar que a intensidade do pico (101) 

diminui com o aumento da PRF. 

Para todas as amostras é observado o pico em 2θ = 35,4º, associado ao plano (400) de 

In2O3, indicando orientação preferencial ao longo da direção [100]. 
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Para a amotra de ITO/Si obtida com PRF = 200 W, também é possível observar o 

surgimento do pico (222) em 2θ = 30,5º, também muito encontrado na literatura, indicando 

orientação ao longo da direção [111]. Também para esta amostra, a intensidade do pico de 

índio metálico é muito baixa, e a banda amorfa presente tem sua intensidade muito reduzida, 

indicando que a maior parte do filme se encontra em estado policristalino. 

Outros dois picos, (411) e (211) foram observados para as amostras de ITO/Si, mas 

não se mostraram condizentes com o aumento da PRF. 

A amostra de ITO/Vidro apresenta apenas o pico de baixa intensidade (400) e uma 

banda amorfa, indicando que maior parte do filme ainda se encontra em estado amorfo. Isto 

condiz com os resultados obtidos anteriormente para amostras de ITO/Vidro, que mostram 

uma grande dificuldade de cristalização, provavelmente devido à alta rugosidade do substrato. 
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Figura 43 – Difração de raios-X das amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 175 W e 200 W e ITO/Vidro 

obtida com PRF = 200 W 
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Figura 44 - Difração de raios-X das amostras de ITO/Si obtidas com PRF = 100, 125 e 150 W 

 

 

4.3.7. Curvas I-V 

 

 

Na Figura 45 é apresentado o gráfico de curvas I-V para as amostras de ITO/Si obtidas 

com PRF variando de 100 a 200 W. Os contatos de ITO/p-Si tenderam a se tornar ôhmicos 

com o aumento da PRF, mas este padrão não é observado linearmente. Os resultados também 

não se mostram análogos aos de densidade de portadores, apresentados na seção 4.3.5.  

Como já havia sido discutido na seção 4.2.7, ainda não é claro o comportamento dos 

contatos de ITO/p-Si, havendo grandes variações nos trabalhos encontrados na literatura, e 

com grande dependência no método e nos parâmetros de deposição empregados. Para este 

trabalho, potências de 75 W se mostraram eficientes para fabricar contatos retificadores de 

ITO/p-Si, mas não potências mais altas.  
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Figura 45 - Curvas I-V das amostras de ITO/Si obtidas com PRF variando de 100 a 200 W 

 

 

4.3.8. Transmitância óptica 

 

 

O gráfico da porcentagem de transmitância óptica (%T) em função do comprimento de 

onda (λ) das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF variando de 100 a 200 W é mostrado na 

Figura 46. Foram plotados apenas os espectros relativos aos filmes de ITO, sendo que as 

perdas por absorção e reflexão devidas ao substrato foram subtraídas do gráfico. Se tivessem 

sido consideradas, as perdas causadas pelo substrato de vidro óptico causariam uma redução 

de aproximadamente 10% na %T das amostras, para o espectro visível. 

Nota-se que a transmitância óptica tende a diminuir no espectro visível com o aumento 

da PRF, mesmo com os filmes tendo porcentagens atômicas parecidas. Isto sugere que 

energias maiores causem mais absorção nos filmes, mesmo para espessuras e porcentagem 

atômicas similares. Uma possível causa para o padrão observado é que haja mais ligações 

metálicas nos filmes obtidos com PRF mais altas, pois as amostras se tornaram visivelmente 

mais acinzentadas de acordo com o aumento da PRF.  

A partir do gráfico de %T, foram obtidos os gráficos do coeficiente de absorção (α), 

mostrado na Figura 46, e do coeficiente de extinção (κ), mostrado na Figura 47, de acordo 

com as equações (7) e (8) comentadas na seção 2.3.1.5.  
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Figura 46 - Porcentagem de transmitância óptica (%T) em função do comprimento de onda (λ) das 

amostras de ITO/vidro obtidas com PRF variando de 100 a 200 W, assim como a transmitância média 
(%Ta) calculada para o espectro visível (380 < λ < 750 nm) 

 

 

4.3.8.1. Coeficiente de absorção 

 

 

Observando a Figura 47, percebe-se uma maior absorção óptica para potências mais 

altas, independentemente da espessura do filme. Isto indica que o aumento da energia de 

deposição causou maior absorção óptica neste trabalho, mesmo com resultados de 

porcentagem atômica parecidos. Como foi discutido na seção anterior, apesar de a 

porcentagem atômica das amostras serem semelhantes, talvez haja mais ligações metálicas 

nas amostras de maior PRF, o que contribui para o aumento da absorção óptica dos filmes. 
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Figura 47 - Gráfico do coeficiente de absorção (α) em função do comprimento de onda (λ) para as 

amostras de ITO/vidro obtidas com PRF variando de 100 a 200 W, destacando α para 550 nm 
 

 

 

4.3.8.2. Coeficiente de extinção 
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Figura 48 - Gráfico do coeficiente de extinção (κ) em função do comprimento de onda para as amostras de 

ITO/vidro obtidas com PRF variando de 100 a 200 W, destacando κ para 550 nm 
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Analisando a Figura 48, nota-se que os valores de κ para filmes obtidos com os 

parâmetros apresentados não passam de 0,1 para o espectro visível, justificando as medidas do 

índice de refração feitas por elipsometria, que considera apenas a parte real. 

Como esperado, os valores de κ para a amostras obtidas com PRF maiores mantiveram-

se mais elevados, devido à sua maior absorção óptica. No entanto, todos os filmes apresentam 

coeficientes de extinção típicos de filmes transparentes. 

 

 

4.3.8.3. Band gap óptico 

 

 

O band gap óptico das amostras de ITO/vidro, apresentado na Figura 37, foi obtido 

através da extrapolação da reta presente no gráfico da absorbância em função da energia (E). 

Como a borda de absorção observada no gráfico de %T (Figura 46) das amostras era similar, 

esperava-se que os valores de Eopt fossem similares, com vantagem aos filmes de maior %Ta.  
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Figura 49 - Absorbância óptica das amostras de ITO/vidro obtidas PRF variando de 100 a 200 W, com a 

indicação do band gap óptico obtido pela extrapolação da reta 
 

 

No geral, os valores de Eopt aumentam de acordo com o aumento de %Ta, sugerindo 

que filmes que possuem altos valores de Eopt tenham melhores características ópticas. Isto 

também pode ser observado neste experimento. 
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4.3.9. Figura de mérito 

 

 

As figuras de mérito (Φ) das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF  variando de 100 

a 200 W, obtidas através da eq.(20) (descrita na seção 2.3.2), são apresentadas na Tabela 20, 

juntamente com os parâmetros utilizados para o cálculo. Os parâmetros são resistência de 

folha (RS) e transmitância média no espectro visível (Ta). Também há uma coluna com os 

valores de Ta já elevados à décima potência (Ta
10), para comparação. A Figura 50 mostra 

graficamente os resultados de Φ em função da PRF. 

 

Tabela 20 – Figura de mérito das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF variando de 100 a 200 W 

Substrato TD (min) Rs (Ω/) Ta Ta
10 Φ (Ω-1) 

100 29,7 0,826 0,148 4,98x10-3 
125 9,3 0,759 0,063 6,77x10-3 
150 8,5 0,703 0,029 3,41x10-3 
175 8,0 0,702 0,029 3,63x10-3 

Vidro 

200 7,51 0,666 0,017 2,26x10-3 
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Figura 50 - Figura de mérito das amostras de ITO/Vidro obtidas com PRF variando de 100 a 200 W 

 

Nota-se que resultados melhores foram obtidos para as amostras de potências mais 

baixas na faixa de potência adotada, devido à grande absorção óptica causada pelas potências 

maiores. A amostra obtida a PRF = 125 W  mostrou os melhores resultados neste experimento, 

dosando qualidades elétricas e ópticas satisfatoriamente. 
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No entanto, é válido lembrar que, por ser um cálculo simples que envolve apenas dois 

parâmetros, Φ não deve ser considerado um dado decisivo para a escolha da melhor amostra, 

e sim ser analisado como referência. 

 

 

4.4. Deposição de ITO sobre policarbonato (Lexan ®) com potência RF = 75 W 

 

 

Nesta seção, são apresentadas apenas as principais análises elétricas e ópticas para o 

filme de ITO/Lexan® obtido com PRF = 75 W e TD = 90 min, com o intuito de justificar as 

deposições em baixas temperaturas. A amostra é comparada à amostra de ITO/Vidro obtida 

com os mesmos parâmetros de deposição. 

 

 

4.4.1. Perfilometria 

 

 

São apresentados na Tabela 9 os resultados da análise de perfilometria realizado nas 

amostras de ITO/Lexan® e ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e TD = 90 min. A tabela mostra 

a espessura (t), a rugosidade média (RA) e a rugosidade pico-vale (RPV). 

 

Tabela 21 – Espessura, rugosidade média e rugosidade pico-vale das amostras de ITO/Lexan® e ITO/vidro 
obtidas com PRF = 75 W e TD = 90 min 

Substrato TD (min) t (nm) RA (nm) RPV (nm) 
Substrato puro - 14,5±0,5 74±3 

Lexan ® 
90 492±20 22±1 83±4 

Substrato puro - 5,5±0,1 28,9±0,8 
Vidro 

90 514±28 3,1±0,2 23±2 

 

Pelos resultados, nota-se que o substrato polimérico tem uma rugosidade bem mais 

elevada do que o substrato de vidro, influenciando assim na rugosidade dos filmes. Por este 

motivo, as características elétricas do filme de ITO/Lexan ® são prejudicadas. A taxa de 

deposição não se mostrou muito alterada devido à mudança do substrato.  
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4.4.2. Prova de quatro pontas 

 

 

Na Tabela 22 são mostrados os valores médios de resistência de folha (RS) obtidos 

pela prova de quatro pontas e o valor da resistividade (ρ), calculado por meio da eq.(5) 

(comentada na seção 2.3.1.2) para as amostras de ITO/Lexan® e ITO/vidro obtidas com 

PRF = 75 W e TD = 90 min. Para o cálculo de ρ das amostras, foram utilizados os valores 

médios de espessura e resistência de folha. 

 

Tabela 22 – Resistência de folha e resistividade das amostras de ITO/Lexan® e ITO/vidro obtidas com 
PRF = 75 W e TD = 90 min 

Substrato TD (min) t (nm) RS (Ω/□) ρ (Ω.cm) 
Lexan ® 90 492 62±3 3,1x10-3 
Vidro 90 514 25±2 1,2x10-3 

 

É notável que o valor da resistência de folha da amostra de ITO/Lexan ® se mostrou 

muito mais elevado em relação á amostra de ITO/Vidro. Isto foi atribuído à rugosidade do 

substrato, já que a condutividade elétrica dos filmes de ITO é afetada negativamente pelo 

espalhamento dos portadores em superfícies rugosas. Em consequência, o valor de 

resistividade também se mostrou mais elevado devido às espessuras similares. No entanto, os 

valores se encontram na mesma ordem de grandeza. 

 

 

4.4.3. Transmitância óptica 

 

 

O gráfico da porcentagem de transmitância óptica (%T) em função do comprimento de 

onda (λ) e o cálculo da porcentagem de transmitância média (%Ta) no espectro visível 

(380 < λ < 750 nm) da amostra de ITO/Lexan ® obtida com PRF = 75 W e TD = 90 min são 

mostrados na Figura 51. Foram apresentados  apenas os espectros relativos aos filmes de ITO, 

sendo que as perdas por absorção e reflexão devidas ao substrato foram subtraídas do gráfico. 

Se tivessem sido consideradas, as perdas causadas pelo substrato de vidro óptico causam uma 

redução de aproximadamente 15% na %T das amostras, para o espectro visível. 
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A transmitância média desta amostra (%Ta = 83,5 %) foi muito parecida com a 

amostra de ITO/Vidro correspondente (%Ta = 82,4 %). Presume-se que o substrato não 

influencie na absorção óptica do filme depositado. 
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Figura 51 - Porcentagem de transmitância óptica (%T) em função do comprimento de onda (λ) da amostra 
de ITO/Lexan ® obtida com PRF = 75 W e TD = 90 min, assim como a transmitância média (%Ta) calculada 

para o espectro visível (380 < λ < 750 nm) 
 

 

4.4.4. Figura de mérito 

 

 

As figuras de mérito (Φ) das amostras de ITO/Lexan ® e ITO/Vidro obtidas com 

PRF = 75 W e TD = 90 min, obtidas através da eq.(20) (descrita na seção 2.3.2), são 

apresentadas na Tabela 23, juntamente com os parâmetros utilizados para o cálculo. Os 

parâmetros são resistência de folha (RS) e transmitância média no espectro visível (Ta). 

Também há uma coluna com os valores de Ta já elevados à décima potência (Ta
10), para 

comparação. 

 

Tabela 23 - Figura de mérito das amostras de ITO/Lexan ® e ITO/vidro obtidas com PRF = 75 W e 
TD = 90 min, juntamente com os parâmetro utilizados no cálculo 

Substrato TD (min) Rs (Ω/) Ta Ta
10 Φ (Ω-1) 

Lexan ® 90 62 0,835 0,164 2,64x10-3 
Vidro 90 25 0,824 0,144 5,76x10-3 
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Como a transmitância média das amostras foi parecida, Φ foi maior para a amostra de 

ITO/Vidro devido ao seu menor valor de RS. No entanto, Φ mostra-se na mesma ordem de 

grandeza, e apresenta valor parecido a outras amostras de ITO/Vidro obtidas anteriormente 

neste trabalho (ver seções 4.2.9 e 4.3.9). 

Conclui-se, portanto, que é possível depositar filmes de ITO sobre substratos 

poliméricos utilizando estes parâmetros. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

Filmes finos de ITO foram depositados sobre substratos de silício e vidro óptico pela 

técnica de RF magnetron sputtering, com potência RF variando de 25 a 100 W em ambiente 

inerte (100% argônio). Os substratos não foram intencionalmente aquecidos, caracterizando o 

processo como sendo de baixa temperatura. Características elétricas, físicas, ópticas, químicas 

e estruturais dos filmes foram analisadas. 

Foram obtidas amostras de ITO/Si e ITO/vidro com resistividade mínima na ordem de 

10-4 Ω.cm e uma amostra de ITO/Lexan com resistividade na ordem de 10-3 
Ω.cm. A mudança 

na resistividade de acordo com o substrato foi atribuída à rugosidade e às impurezas contidas 

nos substratos. De modo geral, a quantidade de oxigênio na composição dos filmes influencia 

diretamente as características elétricas das amostras, com a tendência de possuir menor 

resistividade filmes com menor concentração de oxigênio. Maiores espessuras também 

melhoram as propriedades elétricas pela redução da resistência de folha. As melhores 

características elétricas foram observadas para amostras obtidas com 200 W de potência RF. 

A análise das características ópticas feita para amostras de ITO/vidro e ITO/Lexam 

mostra que, dentro da faixa do espectro visível, os filmes de ITO (subtraindo a absorção 

óptica dos substratos) têm transmitância óptica de 66 a 87 %. De acordo com o índice de 

absorção calculado, o aumento na potência RF aumenta também a absorção óptica do 

material. A espessura das amostras também se mostrou relevante às características ópticas, 

sendo que o aumento da absorção acontece proporcionalmente ao aumento da espessura. As 

melhores características ópticas foram observadas para amostras obtidas com 75 W de 

potência RF. 

Do ponto de vista estrutural, as amostras tenderam a apresentar fase amorfa e 

cristalina, com orientação preferencial ao longo da direção [100]. De forma geral, o aumento 

da potência RF propicia a transição da fase amorfa para a fase cristalina, e pode ser observada 

uma melhora nas características elétricas com o início do surgimento dos picos. Esta melhora 

não foi observada para as características ópticas dos filmes. 

De modo geral, as amostras obtidas de 75 a 125 W tiveram as melhores propriedades 

para serem utilizadas em aplicações que exijam eletrodos transparentes, considerando 

aspectos elétricos e ópticos. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria interessante uma análise mais detalhada 

da rugosidade das amostras, através da caracterização por microscópio de força atômica 

(AFM, Atomic Force Microscope) devido à grande imprecisão da rugosidade obtida por 

perfilometria. Também podem ser feitas análises de ligações químicas por espectroscopia 

FTIR (Fourier Tranform Infrared). 

Pode-se também explorar a influência de diferentes espessuras em amostras obtidas 

com potências de 100 e 125 W (que apresentaram resultados satisfatórios), assim como um 

estudo mais detalhado da influência da composição química e de diferentes potências nas 

características ópticas dos filmes, já que alguns resultados não se apresentaram condizentes 

com o esperado. 

Seria útil também um melhor estudo sobre filmes de ITO depositados sobre substratos 

poliméricos, destacando as limitações impostas aos processos devido à fragilidade dos 

substratos, incluindo análises do stress causado nos substratos pela pulverização catódica. 

Como há necessidade hoje de encontrar substitutos ao ITO, também é interessante um 

estudo sobre a deposição de outros tipos de TCOs e outros materiais transparentes condutores,   
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