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Resumo: O projeto tem como finalidade, a fabricação 

de filmes finos de óxidos de titânio (TiO2) e óxidos 

háfnio (HfO2), por meio do sputtering magnetron 

reativo, além de estudar as características nanoestruturais 

das amostras. Para análise de composição química e 

espessura foi utilizado o Rutherford Backscattering 

Spectroscopy e para caracterização de morfologia e 

microestrutura, foi utilizada a Microscopia de Força 

Atômica. 

 

1. Introdução 
Filmes finos de óxidos têm sido amplamente 

estudados devido às suas propriedades elétricas, ópticas 

e químicas. Em particular, TiO2 tem sido usado como um 

componente principal em células solares e de terceira 

geração e como dispositivos Memristor [1].  

Por outro lado, HfO2, tem sido extensivamente 

estudado nos últimos anos como um material de alta 

constante dielétrica [1].  

 

2. Metodologia 
As multicamadas de filmes finos (Ti/TiO2/Ti e 

Hf/HfO2/Hf), foram depositadas sobre substrato de 

SiO2/Si (100) utilizando o sputtering magnetron reativo, 

a temperatura ambiente com diferentes tempos de 

deposição (10 < t < 60 min). Durante a deposição o 

argônio foi utilizado como gás de trabalho e o oxigênio 

como gás reativo, com a pressão parcial em torno de  

1,0 mTorr. 

A espessura e estequiometria dos filmes foram 

obtidas com Rutherford Backscattering Spectroscopy 

(RBS) e Nuclear Resonant Analysis (NRA), com 

diferentes geometrias. A simulação dos dados foi 

realizada utilizando o programa de simulação 

MultiSINMRA [2]. 

A caracterização morfológica de superfície foi 

realizada por Microscopia de Força Atômica (AFM), 

utilizando o modo dinâmico. A partir das imagens 

analisou-se a rugosidade, porosidade, viscoelasticidade e 

tamanho médio de grão. Além disso mediu-se a espessura 

dos filmes para comparação com os valores obtidos por 

RBS e NRA.  

 

3. Resultados 
A figura 1 (a), mostra uma estrutura típica de 

multicamadas das amostras que foram fabricadas. A 

figura 1 (b), apresenta uma imagem característica da 

análise de espessura do HfO2 pelo AFM, na qual 

evidencia claramente o degrau da estrutura de 

multicamadas dos filmes finos. Observa-se que a 

espessura obtida pelo AFM, é sistematicamente menor do 

que o valor obtido pelo RBS (em torno de 10% para o 

TiO2 e de 5 a 30% para o HfO2). Resultados preliminares 

mostram que essa diferença é devido a existência de uma 

interface filme-substrato que não é possível ser avaliada 

pelo AFM, mas foi avaliada nos resultados de RBS e 

RNA. 

 
Figura 1 a) Estrutura típica de multicamadas e b) Espessura do 

Hf/HfO2/Hf 

 

Nas análises de morfologia de superfície foram 

avaliadas a microestrutura dos óxidos sobre o filme 

metálico, sem a última cobertura metálica. Os óxidos, 

quando depositados sobre a camada de filme metálico, 

apresentaram uma microestrutura granular mais 

acentuada e rugosa em relação ao filme depositado 

diretamente sobre o substrato (Si/SiO2).  

Nota-se ainda, que conforme o aumento do tempo de 

deposição dos óxidos sobre o filme metálico, maiores são 

as rugosidades. 

 

4. Conclusões 
Conclui-se que as medidas de espessura realizadas 

pelo AFM são menores quando comparada com RBS e 

NRA, pelo fato de que no AFM, não é possível medir a 

interface filme-substrato. 

Observa-se também que quando esses óxidos 

metálicos, são depositados sobre filmes metálicos, os 

contornos de grãos são maiores e mais acentuados, 

aumentando a rugosidade dos filmes. Além disso, 

conforme aumenta-se o tempo de deposição dos óxidos, 

maiores são as rugosidades. 
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