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INTRODUÇÃO

O consumo de energia mundial vem crescendo ao longo dos anos devido ao uso de novas
tecnologias e a necessidade constante do uso destas tecnologias em nosso dia a dia. Para tal, a
pesquisa sobre fontes renováveis de energia é muito importante para manter o padrão de vida que
temos hoje. Dentre as novas tecnologias estudadas, células solares apresentam uma boa proposta
para a participação de matrizes de energia que possuem baixo impacto ambiental, ao utilizar do efeito
fotovoltaico para converter luz incidente em elétrons excitados no material que permite a criação de um
fluxo eletrônico e assim produzindo energia elétrica.

De tal forma, a melhoria da eficiência e a redução do custo de produção de células solares é
algo que tem sido amplamente pesquisado, dentre os quais, células solares de perovskita1-3 tem
apresentado bons resultados. Dentre as camadas que compõe uma célula solar, a camada de
condução de elétrons tem alta importância por estabelecer o fluxo de energia, onde os materiais de
uso mais comum para esta camada são ZnO3,8,10, Zn2SnO4

3,8,10, BaSnO4
3,8,10, TiO2

8-11 e SnO2
3-10, onde o

tem TiO2 apresentado resultados muito promissores.

Filmes de TiO2 apresentam uma boa transmissão óptica para os espectros da luz visível e do
infravermelho, um alto índice de refração e um gap de energia de cerca de 3.2 eV. Além dessas
propriedades, TiO2 apresenta três formas distintas: anatase, rutilo e bruquita, das quais anatase é a
mais comum, e possui um maior pico de absorção óptica. Estudos realizados mostram que camadas
de TiO2 de cerca de 25 nm são mais desejáveis dado que esta espessura permite um aumento de
cerca de 24% na eficiência da célula solar, de forma que o uso de uma técnica com bom controle da
espessura de deposição é desejável.

METODOLOGIA

Os filmes de TiO2 foram depositados por ALD utilizando um reator BENEQ disponível no
Laboratório de Pesquisas Fotovoltaicas (LPF) na Unicamp. Os precursores utilizados foram tetracloreto
de titânio (TiCl4) e água (H2O). Os filmes foram depositados durante dois períodos diferentes, na
primeira deposição realizada para substratos de em silício (111), germânio, vidro 211 e vidro5×15 𝑚𝑚2

7059, e posteriormente em substratos de quartzo z-cut e sílica com dimensões de , em5×15 𝑚𝑚2

substratos de vidro 7059 com dimensões de , e em substrato de silício intrínseco2×2 𝑐𝑚2 5×5 𝑚𝑚2

através do processo de ALD (atomic layer deposition). Para a primeira deposição foram realizados
15000 ciclos e para a segunda foram realizados 12530 ciclos, cada ciclo tendo uma duração de 4.8
segundos e agregando 0.7 angstrom na espessura do filme.
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O índice de refração, coeficiente de absorção e banda proibida foram obtidos através de
medidas de espectroscopia UV-VIS para os filmes depositados em vidro 7059, utilizando o
equipamento Espectrofotômetro UV-VIS Lambda 1050 Perkin Elmer do Laboratório Multiusuários
(LAMULT) da Unicamp, variando o comprimento de onda incidente de 200 nm a 4500 nm com passo
de 1 nm. Com os dados coletados foi utilizado o software PUMA12 para a obtenção da espessura,
índice de refração e gap de energia do material.

O estudo das propriedades estruturais dos filmes foram analisadas através do uso de difração
de raios-X, espectroscopia Raman e espectroscopia FTIR. A difração de raios-X foi realizada com
ângulo de incidência rasante, utilizando o Difratômetro de Raios-X Bruker D8 Advance disponível no
Laboratório de Multiusuários (LAMULT) da UNICAMP. No modo de incidência rasante, o ângulo de
incidência θ é fixado em valores pequenos enquanto o ângulo 2θ percorrido pelo detector varia de
forma desacoplada. As medidas foram realizadas com radiação KαCu(λ = 1.5406angstrons), passo de
0.02º, tempo de leitura de 20s por passo, θ fixo em 1º e intervalo de varredura de 20º a 70º. A
espectroscopia Raman realizada utilizou o equipamento Espectrômetro micro Raman XploRA Horiba
do LAMULT nos filmes depositados no vidro 7059. A espectroscopia FTIR utilizando o equipamento da
JASCO do LAMULT para os filmes depositados em substrato de silício intrínseco.

Foram realizadas medidas de nanoindentação nos filmes depositados em vidro 211 e 7059,
realizadas pelo grupo do Prof. Carlos Alejandro Figueroa, na Universidade de Caxias do Sul, RS, a
partir do qual se obteve a dureza dos filmes. A profundidade de penetração da carga foi de 200 nm a
900 nm em intervalos de 100 nm.

Utilizou-se um processo conhecido como “thermal inducing bending technique” para a
determinação do estresse do filme em função da temperatura. O processo consiste em um laser
passando através de um “beam splitter", que cria dois raios que incidem sobre o filme, e são refletidos
em dois detectores de posição, os quais utilizamos para calcular o raio do sistema filme-substrato.
Quando a amostra é aquecida, seu raio de curvatura é alterado devido à diferença entre os
coeficientes de expansão térmica(CTE) do substrato e do filme. Podemos então calcular o estresse do
filme em função da temperatura [ ]usando a equação modificada de Stoney13,14:σ(𝑇)
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A derivada do estresse com função da temperatura se relaciona com coeficientes de𝑑σ/𝑑𝑇

expansão térmica do substrato(αs) e do filme(αf) através da equação:
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Com o uso de dois substratos com coeficientes de expansão térmica diferente podemos

resolver a equação acima e obter o CTE e o módulo de Young biaxial do filme. (O módulo de
𝐸

𝑓

1−𝑣
𝑓

( )
Young biaxial se trata do módulo de Young nas direções paralelas ao plano do material realizado, não
incluindo a direção perpendicular)

Esse método precisa de filmes com pelo menos 1 mícron de espessura, já que, devido à
necessidade do filme de se curvar junto do substrato, que possui uma espessura de cerca de 500 μm,
não é possível obter medidas para um filme mais fino nesse intervalo de temperatura pequeno (com a
temperatura utilizada variando entre 130ºC e 27°C.)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através das análises realizadas nos dados obtidos foram obtidos valores de espessura de 653
nm para os filmes como depositados e 635 nm para os filmes recozidos a 450ºC. Através do método
de Tauc foi possível obter um valor de 3.24 eV para o gap de energia dos filmes como depositados e
3.12 eV para o gap dos filmes recozidos. Através do programa obteve-se o índice de refração dos
filmes, com valores entre 2,25 e 2,30 para os filmes como depositados e 2,27 e 2,37 para os filmes
recozidos.

Através das medidas realizadas por FTIR para os filmes como depositados e recozidos,
Observou-se picos típicos para a absorção referente a ligações de titânio com o oxigênio. Através da
espectroscopia realizada foi possível observar o espectro típico do TiO2 na fase anatase com picos em
139 cm-1, 199 cm-1, 390 cm-1, 511 cm-1 e 635 cm-1 e um pico referente a fase rutilo no valor de 619 cm-1.

Por meio da difração de raios-X foi possível observar diversos picos referentes à fase anatase15

do TiO2 tanto para os filmes como depositado quanto para os filmes recozidos. Em ambos as medições
por DRX foram observados direções preferências para o filme de TiO2 para os planos (1-0-1), (1-1-2),
(2-0-0), (2-1-1), (2-1-3) e (2-0-4), que se tratam de picos referentes a fase anatase. Para o filme como
depositado podemos observar o pico (2-2-0), referente a fase rutilo16 do TiO2 que foi observada através
da espectroscopia Raman. Este pico é menor do que os picos referentes a fase anatase através da
difração de raios-x, enquanto o pico referente observado no Raman é maior do que alguns dos picos
da fase antase. Isso se deve ao fato que o Raman apresenta quaisquer picos encontrados
independentemente de sua intensidade no material, enquanto para as medidas de DRX, o tamanho do
pico afeta a largura das linhas do raio-x.

Após o recozimento a 450ºC os filmes apresentaram um número maior de orientações
referentes à fase anatase, um aumento em sua cristalinidade dado a redução da espessura dos picos
e um aumento na intensidade dos picos já presentes no material anteriores ao recozimento, indicando
que o filme se tornou mais cristalino como um todo, porém com várias orientações.

O difratograma também apresentou picos um da orientação (2-1-0) e um pico da orientação
(2-0-2), referentes a fase rutilo e bruquita17 respectivamente. Estes picos possuem baixa intensidade, o
que indica que o recozimento referente a fase rutilo se trata do pico observado antes do recozimento
que se reorientou durante o processo. O pico da fase bruquita observado se trata da pequenos grupos
isolados que não apresentavam intensidade o suficiente para serem detectados pelo DRX e Raman
realizados antes do recozimento, e após o procedimento, sofreram um alinhamento para a orientação
obtida.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



Por meio das medidas de nanoindentação, obtivemos dados referentes à dureza dos filmes
depositados em vidro 211 e 7059, utilizando técnica de nanoindentação. Foram obtidos valores
próximos de 7 GPa para valores de 500 nm e 600 nm para a penetração. Os dados então apresentam
uma dispersão e então voltam a convergir para um valor próximo a 7 GPa para uma penetração de
900 nm. Esse efeito de convergência pode ser devido a espessura dos filmes.

Fazendo uso da “thermal inducing bending technique” foram realizadas as medidas do stress
dos filmes depositados em função da temperatura para a sílica, silício (111), germânio, vidro 7059,
vidro 211 e quartzo z-cut, e as medidas foram realizadas para os filmes como depositados e recozidos
a 450ºC.

Através da figura 2 foi realizado um fit linear para os dados obtidos, e através da equação (2)
podemos obter valores de 226 GPa e 238 GPa para o módulo de Young reduzido e valores de 3.82・
10-6/ºC e 5.23・10-6/ºC para o coeficiente de expansão térmica dos filmes como depositados e os filmes
recozidos respectivamente.

A variação observada das medidas realizadas nos filmes entre os filmes como depositados e
recozidos se deve a compactação sofrida pelos filmes durante seu recozimento. Ao compararmos os
dados obtidos com os valores encontrados na literatura, onde o valor para o módulo de Young reduzido
se encontra entre 315 e 408 GPa, e o valor para o coeficiente de expansão térmica entre 8.4 e 11.8・
10-6/ºC notamos que os valores obtidos diferem dos valores apresentados na literatura. Isso se deve ao
fato que os dados apresentados pela literatura são para cristais, portanto ao estudarmos TiO2 como um
filme fino, ocorre uma variação em suas propriedades, porém, os filmes começam a se comportar mais
como cristais ao realizarmos o recozimento a 450ºC, fazendo com que os dados obtidos sejam mais
próximos ao da literatura.

CONCLUSÕES

Através da síntese de filmes de TiO2 por ALD e posteriormente recozidos, foi possível analisar
suas diversas propriedades. Foi possível observar uma redução do gap de energia dos filmes como
depositados de 3.24 eV para 3.12 eV após o recozimento dos filmes, enquanto houve um aumento
para os valores do índice de refração dos filmes. As medidas de FTIR apresentaram os picos de
absorção tipicos do material e através das análises de espectroscopia Raman e DRX foi possível
observar que a fase anatase é a prevalente no material, apesar de apresentar fracamente a fase rutilo
e a fase bruquita. Após o recozimento a difração de raios-x apresentou uma maior cristalinidade do
material. As medidas de dureza obtidas por nanoindentação apresentaram uma convergência para 7
GPa quando próximo dos substratos utilizados, mas os resultados para valores menores de
penetração possuem grandes variações, causando barras de erro muito grandes, o que se faz
necessário a realização de uma média geral para as diferentes profundidades de penetração.
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Utilizando o procedimento de “thermal inducing bending technique” obteve-se valores de 226 GPa
para o módulo de Young reduzido e 3.82・10-6 /ºC para o coeficiente de dilatação térmica para os filmes
como depositados e após a realização do recozimento a 450ºC, obter valores de 238 GPa para o
módulo de Young reduzido e 5.23・10-6/ºC para o coeficiente de dilatação térmica.
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