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Resumo: O projeto consiste na fabricação de filmes 

finos de óxido de titânio (TiO2) através do método 

Sputtering Magnetron Reativo. Após deposição, os 

filmes foram tratados termicamente a 600ºC. A 

caracterização microestrutural dos filmes foi realizada 

por Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS), 

Microscopia de Força Atômica (AFM) e Difração de 

Raios-X (XRD). 

 

1. Introdução 
Filmes finos são estudados devido as suas 

propriedades químicas, elétricas e ópticas. Entre estes, o 

TiO2 é um material promissor para desenvolvimento de 

células solares de terceira geração e dispositivos 

nanoeletrônicos [1,2]. Para obtermos as propriedades 

desejadas para determinadas aplicações, é necessário alto 

controle da microestrutura do filme [2]. 

 

2. Metodologia 
Os filmes finos foram depositados por sputtering 

magnetron reativo sobre Si (100) à temperatura ambiente 

com diferentes tempos de deposição (10 min < t < 60 

min). O argônio foi utilizado como gás de trabalho e 

oxigênio como gás reativo. A pressão parcial durante o 

processo (Ar+O2) foi de 1,0mTorr. 

As amostras foram submetidas a tratamentos térmicos 

posteriores a deposição à 600ºC, para diferentes tempos 

de tratamento (0,5h < t < 3h). O procedimento foi 

realizado em forno tubular a atmosfera ambiente.  

A avaliação da morfologia das amostras, como 

rugosidade e tamanhos de grãos, foi realizada pelo AFM. 

A espessura e estequiometria dos filmes foram 

realizadas pela técnica RBS com incidência do feixe de 

He+ com energia de ordem 3,0MeV.  

A estrutura cristalina foi estudada a partir da Difração 

de Raios-X (XRD) θ-2θ, utilizando radiação de Cu-Kα, 

com passos 2θ de 0,05º.  

 

3. Resultados 
Os resultados observados na análise de superfície das 

amostras, indicam uma variação da rugosidade dos 

filmes, em função do tempo de deposição e do tempo de 

tratamento, como podemos observar na figura 1.  
Além da variação de rugosidade, observamos o 

aumento do tamanho médio dos grãos em função do 

tempo de tratamento, com diâmetros médios inicias de 

20,7(1,5) ηm (sem tratamento) até 31,6(2,2) ηm, em um 

tratamento de 3h. 

Para a amostra depositada durante 60min, é possível 

observar a formação de duas fases, Ph1 e Ph2, conforme 

figura 2. A área relativa entre as fases, aumentam 

conforme o tempo submetido ao forno à 600ºC. Com 

base na Ph1 temos que 58,3% é composto no menor 

tempo de tratamento (0,5h) e 66,4% em 3h.  

De acordo com os resultados de XRD, as amostras 

submetidas ao tratamento térmico possuem estrutura 

cristalina da fase rutila com orientação preferencial 

(101). 

 

Figura 1 – Rugosidade de filmes de diferentes 

espessuras para diferentes tratamentos térmicos 

  

               (a)                  (b) 

Figura 2 – Amostra com 60min de deposição e suas 

fases (a) 30min e (b) 3h de tratamento térmico 

 

4. Conclusões 
É possível observar a formação de duas fases 

diferentes da microestrutura dos filmes submetidos a 

diferentes tratamentos térmicos. Esse resultado é um 

indicativo dos processos de difusão atômica e 

coalescência de grãos associados ao tratamento térmico. 

Como consequência, observamos maiores alterações na 

rugosidade em filmes com maior tempo de deposição. 
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