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Resumo 

Os óxidos condutores transparentes (TCOs) combinam, simultaneamente, baixa 

resistividade eléctrica e elevada transmitância óptica. São utilizados em grande escala na indústria 

optoelectrónica em inúmeros dispositivos, especificamente díodos orgânicos emissores de luz 

(OLEDs). O incessante desenvolvimento actual de dispositivos flexíveis e de baixo custo leva à 

procura de novos TCOs produzidos a baixas temperaturas (<150 ºC). 

Esta tese doutoramento foca o estudo e optimização de TCOs de óxido de índio e zinco 

(IZO) depositados por pulverização catódica assistida por magnetrão à temperatura ambiente, e a 

sua aplicação em OLEDs e mostradores alfanuméricos. Para tal estudou-se a influência dos 

diversos parâmetros de deposição e do tratamento térmico pós-processamento nas propriedades 

dos filmes depositados. 

Na gama de condições investigadas, os filmes de IZO optimizados apresentam uma 

estrutura amorfa e, consequentemente, uma baixa rugosidade superficial (0,61 nm). A estrutura 

amorfa é preservada numa ampla gama de temperaturas indicando estabilidade térmica, o que é 

vantajoso comparativamente aos filmes de óxidos binários (In2O3 e ZnO) que exibem uma estrutura 

policristalina. Além disso, demonstram propriedades eléctricas superiores às dos óxidos binários e 

comparáveis com um TCO de referência – óxido de índio dopado com estanho (ITO), 

nomeadamente baixa resistividade eléctrica (4,45x10-4 Ω cm), mobilidade (44,80 cm2 V-1 s-1) e 

concentração de portadores (3,13x1020 cm-3) elevadas, e ainda uma transmitância média no visível 

de 82 %. A utilização de baixas temperaturas possibilitou também a deposição em substratos 

flexíveis tendo sido obtidas propriedades similares. 

Os filmes de IZO optimizados foram aplicados a diferentes tecnologias de OLEDs. De um 

modo geral os OLEDs utilizando IZO apresentam um comportamento similar aos de ITO contudo, 

alguns dispositivos demonstraram uma redução da tensão de funcionamento superior a 5 % e uma 

eficiência 60 % superior. 

Por último, as excelentes propriedades exibidas pelos filmes de IZO permitiram a sua 

aplicação como eléctrodo transparente em protótipos de mostradores alfanuméricos, rígidos e 

flexíveis, demonstrando a elevada potencialidade deste material. 

 

 

 

Termos chave: óxidos condutores transparentes; filmes finos; óxido de índio e zinco; pulverização 
catódica; díodos orgânicos emissores de luz; baixa temperatura. 
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Abstract 

Transparent conducting oxides (TCOs) simultaneous combine low electrical resistivity and 

high optical transmittance. They are largely used in the optoelectronic industry being applied in 

several devices, specifically organic light emitting diodes (OLEDs). The ever growing current 

development of low cost flexible devices leads to the demand for new TCOs produced at low 

temperatures (<150 ºC). 

The present thesis focuses on the study and optimization of indium zinc oxide (IZO) TCOs 

deposited by rf magnetron sputtering at room temperature, and their application to OLEDs and 

alphanumeric displays. In this sense, the influence of several deposition parameters and post-

processing annealing treatment in the film’s properties was investigated. 

In the studied production conditions the optimized IZO films are amorphous and, 

consequently, present a low surface roughness (0,61 nm). This amorphous nature is maintained in a 

wide temperature range indicating thermal stability, which is advantageous when compared to simple 

oxide films (In2O3 e ZnO) that have a polycrystalline structure. The produced IZO TCOs showed 

electrical properties that are superior to simple oxides and comparable to a reference TCO - tin 

doped indium oxide (ITO), namely low electrical resistivity (4,45x10-4 Ωcm), high mobility (44,80 cm2 

V-1 s-1) and high charge carrier concentration (3,13x1020 cm-3), and also average transmittance in the 

visible region of 82 %. Deposition of the IZO films onto flexible substrates was also possible due to 

low process temperatures. 

The optimized IZO films were applied to different OLEDs technologies. In general, IZO based 

OLEDs yield similar results to ITO based OLEDs however, some devices showed a 5 % reduction in 

the threshold voltage and a 60 % improvement in the devices efficiency. 

Finally, the excellent properties demonstrated by the IZO films allowed their application as a 

transparent electrode in rigid and flexible alphanumeric display prototypes, proving yet again the 

great potentiality of this material.  

 

 

 

 

 

Keywords: transparent conducting oxides; thin films; indium zinc oxide; magnetron sputtering; 
organic light emitting devices; low temperature. 
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Capítulo 1 – Motivação, objectivos e organização da 

dissertação 

Os óxidos condutores transparentes (TCOs – Transparent Conducting Oxides) são uma 

classe de materiais muito interessante que conjuga simultaneamente uma elevada transparência e 

uma baixa resistividade eléctrica. (Figura 1.1) Estas características podem ser obtidas com 

diferentes óxidos, de que são exemplo o óxido de índio (In2O3) e o óxido de zinco (ZnO). 

Tipicamente, os TCOs apresentam resistividades na ordem dos 10-4 Ω cm e uma transmitância na 

região do visível superior a 80 %. Estas propriedades demonstram ser fundamentais em inúmeras 

aplicações optoelectrónicas como as células solares, as janelas electrocrómicas, os mostradores 

planos a cristal líquido (LCDs – Liquid Crystal Displays), ou mais recentemente, os mostradores 

planos a díodos orgânicos emissores de luz (OLEDs – Organic Light Emitting Diodes).  

 

	
Figura 1.1 Condições para materiais transparentes e condutores: i) hiato energético superior a 3 eV;                 

ii) concentração de portadores inferior a 1021 cm-3. (Adaptado de [1].) 

Os OLEDs são considerados como a próxima geração de mostradores planos devido às 

excelentes propriedades que apresentam. Por serem dispositivos emissores que dispensam a retro-

iluminação, contrariamente ao que acontece com os LCDs, permitem não só uma redução no 

consumo energético mas também uma diminuição da espessura dos dispositivos, aliada a uma 

maior flexibilidade. Os OLEDs podem ser vistos como uma estrutura multicamada onde existe uma 

interacção entre diferentes tipos de materiais. Um dos materiais utilizados é o TCO que 

desempenha a importante função de eléctrodo transparente, isto é, fornece os portadores de carga 

necessários ao funcionamento do dispositivo e garante simultaneamente que a luz gerada no interior 

do OLED seja visível no exterior. (Figura 1.2) 
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Figura 1.2 Computador portátil da Samsung com mostrador transparente a OLED de 14 polegadas.[2]  

1.1.  Motivação 

O rápido desenvolvimento das aplicações, nas quais os TCOs desempenham uma função 

importante contribui para a evolução desta classe de materiais. Nos últimos anos tem-se assistido a 

um elevado interesse na área da optoelectrónica flexível onde são utilizados substratos poliméricos, 

ou até mesmo de papel.[1] O grande desafio na utilização deste tipo de substratos prende-se com a 

baixa temperatura (<200 ºC) a que podem ser submetidos durante o fabrico das aplicações. O óxido 

de índio dopado com estanho (ITO – Indium Tin Oxide) tem sido o TCO mais utilizado pois 

apresenta propriedades excepcionais, como uma resistividade na ordem dos 2x10-4 Ω cm e uma 

transmitância superior a 80 %. Todavia, estas propriedades apenas são alcançáveis quando 

utilizadas temperaturas de processamento superiores a 350 ºC, que para além de representarem um 

elevado custo de produção, inviabilizam a utilização de substratos flexíveis.[1] Torna-se, portanto, 

essencial o desenvolvimento de TCOs que apresentem propriedades equiparáveis às do ITO mas 

que sejam produzidos a baixas temperaturas. Porém, outras propriedades tais como a baixa 

rugosidade superficial ou a elevada função trabalho são requeridas por diferentes aplicações, 

nomeadamente pelos OLEDs. Assim, a principal motivação deste trabalho de doutoramento assenta 

na investigação e no desenvolvimento de uma nova geração de TCOs depositados a baixas 

temperaturas, e na sua utilização em novas aplicações como por exemplo os OLEDs. 

1.2.  Objectivos 

Este trabalho de doutoramento teve como principais objectivos o desenvolvimento de filmes 

finos de óxido de índio e zinco (IZO) por pulverização catódica de radiofrequência assistida por 

magnetrão a baixas temperaturas, e a sua aplicação como eléctrodo transparente em OLEDs. Para 

tal, foi em primeiro lugar estudada a influência dos diferentes parâmetros de processamento e pós-

processamento nas propriedades estruturais, morfológicas, composicionais, eléctricas e ópticas dos 

filmes. Após a optimização dos filmes finos de IZO procedeu-se à sua aplicação como eléctrodo 
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transparente em OLEDs baseados em polímeros electroluminescentes e em pequenas moléculas 

orgânicas. A primeira parte do trabalho foi toda desenvolvida nos laboratórios do Centro de 

Investigação de Materiais (CENIMAT) e no Centro de Excelência de Microelectrónica e de 

Optoelectrónica de Processos (CEMOP) do Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e 

Nanofabricação (I3N), ao passo que a segunda foi principalmente realizada no grupo de polímeros 

Bernard Gross do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP). 

1.3.  Organização da dissertação 

No presente capítulo são apresentados a motivação, o objectivo, e a organização seguida 

ao longo de toda a dissertação. O segundo capítulo encontra-se dividido em duas grandes 

temáticas: a primeira, onde se introduz o tema dos TCOs, referindo-se as suas principais 

propriedades com especial enfoque nos óxidos baseados em índio e zinco, assim como nos óxidos 

amorfos; a segunda, onde se encontram descritas as propriedades e o princípio de funcionamento 

dos OLEDs. Este segundo capítulo terminará com uma breve análise do mercado onde estes dois 

temas se enquadram. Tendo sido um trabalho de doutoramento com uma elevada componente 

laboratorial, o terceiro capítulo desta tese debruça-se sobre as técnicas e os procedimentos 

seguidos no decorrer do trabalho prático. No quarto capítulo serão apresentados e discutidos os 

principais resultados obtidos no desenvolvimento dos filmes finos de IZO. Por sua vez, no quinto 

capítulo será demonstrada a aplicabilidade dos filmes de IZO como ânodo em OLEDs baseados em 

diferentes polímeros electroluminescentes e em pequenas moléculas orgânicas. Neste quinto 

capítulo serão ainda apresentadas as principais propriedades de um protótipo de um mostrador 

alfanumérico desenvolvido para a indústria automóvel. Por último, no sexto capítulo serão 

apresentadas as principais conclusões deste trabalho assim como as perspectivas de trabalho 

futuro. 
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Capítulo 2 – Óxidos condutores transparentes e díodos 

orgânicos emissores de luz  

O segundo capítulo desta dissertação introduz as diferentes temáticas abordadas no decorrer 

do trabalho de doutoramento. Começará com uma revisão geral dos óxidos condutores transparentes 

(TCOs – Transparent Conducting Oxides), seguindo-se uma breve introdução à electrónica orgânica. 

Os TCOs serão abordados numa perspectiva dos materiais, enquanto no caso dos díodos orgânicos 

emissores de luz (OLEDs – Organic Light Emitting Diodes) será dada uma visão do seu 

funcionamento e das suas aplicações. O capítulo terminará com uma análise do mercado onde se 

enquadram os TCOs e os OLEDs. 

2.1.  Óxidos condutores transparentes  

Os TCOs são uma importante classe de materiais que apresenta simultaneamente duas 

propriedades distintas: a transparência à luz visível e a condutividade eléctrica comparável à dos 

metais. Nesta secção serão apresentadas as propriedades gerais destes materiais com especial 

destaque para os TCOs baseados em In2O3 e ZnO.  

Ao longo dos séculos a cada material foram sendo associadas propriedades específicas. A 

um metal é associada a elevada condutividade eléctrica e térmica, mas também opacidade. Por sua 

vez, ao vidro encontra-se associada a elevada transparência e a reduzida ou inexistente 

condutividade eléctrica. Assim, a descoberta de materiais transparentes e simultaneamente 

condutores tornou-se um desafio. Foi pela primeira vez reportado por Badeker, no ano de 1907, um 

material onde tais propriedades podiam ser identificadas simultaneamente. Estava então encontrado 

o primeiro TCO, o óxido de cádmio (CdO).[1] Contudo, foram necessários aproximadamente 40 anos 

de aperfeiçoamento das técnicas de produção e caracterização para que novos TCOs, principalmente 

baseados em SnO2, ZnO e In2O3, fossem desenvolvidos. Foi durante a segunda guerra mundial que 

surgiram as primeiras aplicações destes materiais. Por essa altura o SnO2 era utilizado como 

desembaciador nos bombardeiros de elevada altitude, permitindo desta forma aos pilotos manterem a 

visibilidade.[2, 3] Desde então o SnO2, que era obtido por spray pirólise, começou a ser utilizado em 

diversas aplicações como desembaciador de janelas, películas anti-estáticas e contactos eléctricos 

transparentes.[3] Anteriormente estas aplicações utilizavam finas películas de metais, como a prata e 

o ouro. Mas, apesar da sua baixa resistividade (≈10-5  cm), estes filmes finos apresentavam uma 

transmitância inferior a 80 % o que representava uma grande limitação, nomeadamente no caso dos 

contactos eléctricos transparentes. Em 1956 são apresentados filmes de SnO2-Sb2O3 com uma 

transmitância superior a 85 % e uma resistividade na ordem dos 10-2  cm, o que faz com que estes 

comecem a ser vistos como uma alternativa viável aos filmes finos de metal.[3] Os filmes de SnO2-

Sb2O3 apresentavam ainda uma elevada estabilidade química e uma grande resistência mecânica, 

assim como uma boa compatibilidade com diferentes tipos de substratos.[3, 4]  Nas décadas seguintes, 
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os elevados preços do petróleo levaram à procura de energias alternativas, nomeadamente a 

fotovoltaica, o que, indirectamente, resultou num grande desenvolvimento dos TCOs.[5] 

Na década de 90, o desenvolvimento de uma nova classe de óxidos amorfos, com 

propriedades equiparáveis às dos policristalinos marcou o início de uma nova era na classe dos 

TCOs. Um dos primeiros trabalhos onde se demonstrou a viabilidade dos óxidos amorfos foi realizado 

por Belligham et al. em 1990, quando apresentou In2O3 amorfo com propriedades comparáveis às do 

amplamente estudado In2O3 policristalino.[6] Alguns anos mais tarde, em 1996, Hosono et al. 

impulsionaram de forma ímpar o desenvolvimento desta nova classe de óxidos com a apresentação 

de uma nova teoria para a formação de óxidos amorfos que será detalhadamente abordada no ponto 

2.1.3.[7] Nesta década foram ainda pela primeira vez apresentados TCOs do tipo-p, com trabalhos no 

óxido de níquel (NiO) e no sistema CuAlO2.
[8, 9]  

Actualmente, a evolução no campo das aplicações dos TCOs, principalmente na indústria de 

mostradores planos, potencia a procura de novos materiais com propriedades similares. De facto, já é 

possível encontrar diversas alternativas, designadamente polímeros condutores,[10] nanotubos de 

carbono,[11] ou mesmo grafeno.[12] Contudo, muito recentemente os TCOs têm encontrado um 

crescimento assinalável numa nova área, a electrónica transparente,[13] [14] onde os TCOs não têm 

apenas uma função passiva nos dispositivos, mas também activa. São utilizados como material 

semicondutor (denominando-se por TSO – Transparent Semiconductor Oxide) em transístores de 

filme fino (TFTs – Thin Film Transistors), abrindo assim espaço a novas aplicações e entrando em 

competição directa com a tecnologia mais tradicional baseada em silício.[15, 16] Na Figura 2.1 

encontram-se representadas as principais áreas de aplicação dos TCOs, que envolvem diversas 

tecnologias. 

 

Figura 2.1 Exemplo de aplicações onde são utilizados TCOs (da esquerda para a direita: células solares,[17] 

mostradores planos,[18] mostradores flexíveis[18] e janelas electrocrómicas[17]). 
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2.1.1. Propriedades gerais dos óxidos condutores transparentes  

A generalidade dos TCOs tem por base óxidos simples: CdO, In2O3, ZnO, Ga2O3 e SnO2. 

(Figura 2.2) Contudo, de forma a apresentarem propriedades eléctricas semelhantes aos metais sem 

comprometerem a transparência, os óxidos simples são habitualmente dopados com impurezas 

extrínsecas, ou alternativamente misturados entre si formando óxidos binários, ternários ou 

multicomponentes, como se pode verificar na Tabela 2.1. [2, 19, 20]  

Figura 2.2 Diagrama representativo dos cincos óxidos simples mais utilizados. (Adaptado de [4].) 

A condução eléctrica destes óxidos é predominantemente realizada por electrões sendo, tal 

como no caso dos semicondutores clássicos, classificados como tipo-n. Nos TCOs intrínsecos, isto é, 

não dopados, os electrões responsáveis pela condução resultam da formação de defeitos intrínsecos 

como lacunas de oxigénio ou catiões metálicos intersticiais.[21] Por sua vez, nos TCOs dopados a 

introdução na rede cristalina de iões metálicos com diferentes valências resulta na formação de 

portadores livres.[21] Independentemente da forma como são criados os portadores, os TCOs podem 

apresentar uma estrutura policristalina ou amorfa, hiatos energéticos superiores a 3 eV, 

concentrações de portadores na ordem dos 1018-1020 cm-3 e mobilidades superiores a 10 cm2 V-1 s-1, 

que permitem obter filmes transparentes (transmitância>80 %) e de baixa resistividade (~10-4 Ω cm). 

Tabela 2.1 Alguns dopantes utilizados em TCOs. (Adaptado de [4].) 

TCO Dopante ou composto 

SnO2 Sb, F, As, Nb, Ta 

In2O3 Sn, Ge, Mo, F, Ti, Zr, Mo, Hf, Nb, Ta, W, Te 

ZnO Al, Ga, B, In, Y, Sc, F, V, S, Ge, Ti, Zr, Hf 

CdO In, Sn 

ZnO-SnO2 Compostos  Zn2SnO4, Zn3SnO3 

ZnO-In2O3 Zn2In2O5, Zn3In2O6 

In2O3-SnO2 In4Sn3O12 

GaInO3 (Ga,In) 2O3 Sn, Ge 

Zn-In2O3-SnO2 Zn2In2O5-In4Sn3O12 

CdO-In2O3-SnO2 CdIn2O4-Cd2SnO4 
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A resistividade () encontra-se relacionada com a concentração de portadores e a 

mobilidade dos TCOs através de: 

  (2.1)

onde N representa a concentração de portadores, q a carga do electrão, e  a mobilidade, que por 

sua vez pode ser defina por: 

 ∗ (2.2)

sendo m*  a massa efectiva do electrão e  o tempo de vida dos electrões entre colisões. 

Habitualmente   é função de diferentes mecanismos de dispersão nos filmes, tais como dispersão 

assistida por fonões (ou também denominada por dispersão da rede), dispersão por impurezas 

ionizadas, dispersão por impurezas neutras e dispersão pelas fronteiras de grão. Desta forma a  

pode ser vista como a soma da  associada a cada mecanismo de dispersão, definida por: 

 1 1 1 1 1
 (2.3)

onde f, ii, in e fg representam respectivamente a mobilidade associada a cada mecanismo de 

dispersão: fonões, impurezas ionizadas, impurezas neutras e fronteiras de grão. Cada um destes 

mecanismos apresenta uma dependência com a temperatura (T) como se pode verificar na Tabela 

2.2. [22]  

Tabela 2.2 Mecanismos de dispersão em TCOs. (Adaptado de [22].) 

Mecanismo de dispersão (T)  

Fonões T-3/2 

Impurezas ionizadas Tx (0 < x < 3/2)

Impurezas neutras Tx  (0 < x < 1) 

 

Apesar de existirem diversos mecanismos de dispersão, a dispersão por impurezas 

ionizadas é o mecanismo dominante em diversos TCOs altamente degenerados (ou seja com uma 

elevada N) como é exemplo o óxido de índio dopado com estanho (ITO – Indium Tin Oxide), o óxido 

de zinco dopado com gálio (GZO – Gallium Zinc Oxide) ou o óxido de zinco dopado com alumínio 

(AZO – Aluminum Zinc Oxide).[4]  A elevada N dos filmes também se repercute em alterações do 

nível de Fermi (EF), dado por: 

 
8 ∗ (2.4)
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onde h representa a constante de Planck, m* a massa efectiva do electrão e kF o vector de onda de 

Fermi definido por: 

 3  (2.5)

A alteração do EF nos filmes pela influência de N acaba também por se reflectir noutras 

propriedades, nomeadamente no seu hiato energético (Eg). Com o aumento de N observa-se uma 

deslocação do EF para o interior da banda de condução, pois os estados energéticos mais baixos 

encontram-se preenchidos. Desta forma, é necessário fornecer mais energia aos electrões da banda 

de valência mais energia, para que ocupem os estados livres no interior da banda de condução. Este 

efeito de ampliação do hiato é frequentemente observado em TCOs (Figura 2.3), sendo designado 

por deslocamento de Burstein-Moss (EBM) e pode ser descrito por:[23-26] 

 
∆

2 ∗  (2.6)

onde m*CV  representa a massa efectiva combinada reduzida definida por: 

 1
∗

1
∗

1
∗  (2.7)

onde m*C e m*V representam respectivamente, a massa efectiva dos portadores na banda de 

condução e na banda de valência. Desta forma o hiato óptico (Eopt), pode ser definido por:  

 ∆  (2.8)

 

Figura 2.3 Diagrama de bandas com o efeito de Burstein-Moss representado. 
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Geralmente, os TCOs apresentam uma estrutura policristalina, o que desde logo lhes permite 

obter boas propriedades eléctricas e ópticas.[22] Contudo, alguns dos materiais apresentados na 

Tabela 2.1 promovem, em condições de processamento específicas, a formação de estruturas 

amorfas, ou seja, de TCOs amorfos com propriedades eléctricas e ópticas equiparáveis às dos 

policristalinos.[6, 27-29]  Uma das grandes vantagens dos TCOs amorfos reside na elevada mobilidade 

dos portadores (>30 cm2 V-1 s-1), que é independente da sua estrutura desordenada.[29, 30] Estes 

materiais apresentam ainda vantagens assinaláveis em termos de processamento, como a baixa 

temperatura utilizada na sua produção, que permite a utilização de substratos poliméricos, ou a 

reduzida rugosidade superficial, que é preponderante no desempenho de diversas aplicações como 

os TFTs ou os OLEDs.[31] Os sistemas In-Zn-O (que será abordado detalhadamente nesta 

dissertação),[31]  Cd-Sn-O, [32] Zn-Sn-O, [33] e In-Ga-Zn-O[30] têm sido os óxidos amorfos mais 

estudados, mas a compreensão das suas propriedades é ainda um desafio actual. [34-36] Como 

referido anteriormente, a maioria dos TCOs estudados, independentemente da sua estrutura, são do 

tipo-n, principalmente pela facilidade com que são criados electrões livres através da perda de 

oxigénio, isto é, a não manutenção da estequiometria durante a deposição.[37, 38] No caso dos TCOs 

tipo-p, a criação de defeitos que originem portadores livres (buracos, neste caso) tem-se 

demonstrado bastante complexa.[21] Os trabalhos neste campo estão essencialmente centrados em 

materiais à base de cobre, como o CuAlO2
[9], existindo também alguns trabalhos sobre ZnO.[39]  

Contudo, até hoje as propriedades exibidas pelos TCOs tipo-p, nomeadamente a elevada 

resistividade (<2  cm) como resultado das baixas concentrações de portadores (<1019 cm-3) e 

baixas mobilidades (<2 cm2 V-1 s-1),  são inferiores às exibidas pelos TCOs tipo-n.[4, 39] 

2.1.2.  Óxidos simples (óxido de índio e óxido de zinco)  

O In2O3 e o ZnO são dois dos óxidos simples mais utilizados na indústria da optoelectrónica, 

especialmente em aplicações de valor acrescentado, como por exemplo, os mostradores planos. 

Nesta secção serão apresentadas as propriedades mais significativas destes dois materiais. 

2.1.2.1. Óxido de índio 

O In2O3 apresenta uma estrutura cristalina cúbica do tipo bixbyite pertencente ao grupo 

espacial Ia3 com um parâmetro de rede de 10,12 Å. Cada célula unitária apresenta 80 átomos, dos 

quais 32 são de índio e 48 de oxigénio.[40]  A estrutura bixbyite pode ser derivada da estrutura cúbica 

de faces centradas do CaF2 removendo um quarto dos aniões. A principal diferença entre estas duas 

estruturas está na coordenação dos átomos metálicos, que no caso do CaF2 é MO8, um átomo de Ca 

está coordenado por 8 de F, enquanto na bixbyite é MO6.
[41] Desta forma, no caso do In2O3 os átomos 

de In encontram-se coordenados apenas com 6 átomos de O resultando em diferentes distâncias In-

O de 2,13, 2,19 e 2,23 Å. (Figura 2.4) [41] 
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Figura 2.4 Estrutura cristalina cúbica (bixbyite) do In2O3. 

O In2O3 é um semicondutor tipo-n com uma elevada concentração de portadores (>1019 cm-3). 

Os portadores resultam, no caso dos filmes intrínsecos, da formação de lacunas de oxigénio que 

fornecem electrões livres de acordo com as seguintes equações de equilíbrio (notação de Kröger–

Vink)1: [42] 

 
2 3	 ⇔ 2 3  6 ´

3
2

 (2.9)

 
⇔

1
2

 2 ´ (2.10)

Tendo em consideração estas equações, verifica-se que o oxigénio influencia directamente a 

concentração de portadores e subsequentemente a resistividade dos filmes de In2O3 e dos TCOs em 

geral, pelo que o seu controlo durante a deposição dos filmes se torna essencial.[40, 43] Outra forma de 

melhorar as propriedades eléctricas dos filmes de In2O3 consiste em dopá-los com impurezas 

extrínsecas de valência superior, como por exemplo o estanho (Sn).[44] O óxido de índio dopado com 

estanho (ITO) é um dos TCOs mais utilizados na indústria da optoelectrónica pois apresenta 

excelentes propriedades, nomeadamente uma baixa resistividade (ρ=1-2x10-4 Ω cm) e em simultâneo 

uma elevada transmitância (> 85 %).[44-48] Quando o estanho é adicionado em pequenas quantidades 

(<10 at%) ao In2O3 os catiões Sn4+ substituem na rede cristalina os In3+ fornecendo assim mais um 

electrão livre.  Desta forma, no caso do ITO, coexistem dois mecanismos de geração de portadores 

livres: o primeiro, resultante da formação das lacunas de oxigénio no In2O3; o segundo proveniente da 

substituição do In3+ por Sn4+, permitindo que sejam obtidas concentrações de portadores na ordem 

dos 1021 cm-3.[44, 47-49] Na Figura 2.5 encontra-se representado o diagrama de bandas para o ITO 

dopado. O limite inferior da banda de condução (MBC) é formado pelas orbitais 5s do In enquanto o 

limite superior da banda de valência (MBV), que se encontra aproximadamente 3,5 eV abaixo da 

MBC, é formado por orbitais 2p do O. O aumento da concentração de portadores livres, como 

																																																								
1  Notação de Kröger–Vink: 
 Inx

In – átomo de índio que permaneceu na mesma posição onde o x significa que não houve alteração no estado de oxidação; 
 

 - lacuna de oxigénio formada com carga +2; 
e´ - electrão livre gerado para manter a neutralidade de cargas, o apóstrofo significa que está carregado negativamente. 
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resultado da elevada dopagem, resulta numa deslocação do nível de Fermi para o interior da banda 

de condução. Assim, o hiato energético é aumentado para 3,7 eV como resultado dos portadores 

gerados pelas lacunas de O e pelos iões de Sn.[40, 50] 

	
Figura 2.5 Diagrama de bandas para o ITO com diferentes níveis de dopagem. (Adaptado de [50].) 

2.1.2.2. Óxido de zinco 

O ZnO cristaliza numa estrutura hexagonal do tipo wurtzite pertencendo ao grupo espacial 

P63mc com parâmetros de rede a=3,24 Å e c=5,19 Å. Cada célula hexagonal contém duas 

moléculas de ZnO onde os átomos de Zn se encontram tetraedricamente rodeados por átomos de O 

(Figura 2.6). Perpendicularmente ao eixo-c, a célula unitária consiste em planos alternados de Zn e 

O. A coordenação quase tetraédrica ao longo do eixo hexagonal provoca uma simetria polar que 

permite ao ZnO apresentar propriedades piezoeléctricas, entre outras.[4, 40]  

 

Figura 2.6 Estrutura cristalina hexagonal do tipo wurtzite do ZnO. 

O ZnO intrínseco é um semicondutor tipo-n com um hiato directo de 3,2-3,4 eV.[51-53]  A 

estrutura de bandas é a análoga à do In2O3 sendo, neste caso, a MBC constituída por orbitais 3s do 

Zn e a MBV por orbitais 2p do O.[4, 54] Os portadores livres são formados por lacunas de O2 ou 

maioritariamente por átomos de Zn intersticiais sendo obtidas concentrações de portadores na ordem 

1017-1019 cm-3.[55, 56] Contudo, com estes valores de concentração de portadores apenas são obtidas 

resistividades na ordem dos 10-2 -10-3  cm, o que se revela insuficiente para utilização do ZnO como 
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contacto transparente em aplicações optoelectrónicas.[4, 40, 52] Tal como no caso do In2O3, as 

propriedades eléctricas do ZnO podem ser consideravelmente melhoradas através da substituição de 

átomos de Zn por átomos do grupo III como o B, Al, Ga ou In. Com esta dopagem extrínseca, torna-

se possível a obtenção de filmes de ZnO com resistividades na ordem dos 10-4  cm e concentrações 

de portadores de ≈1020 cm-3.[57, 58] Nos últimos anos têm sido intensamente investigados novos 

métodos para a obtenção de ZnO tipo-p sendo, em alguns destes, utilizados dopantes do grupo V 

como o N, o P ou o As. Apesar disso, até ao momento esta tarefa tem-se mostrado bastante 

complexa, não sendo possível a obtenção de filmes com propriedades estáveis. A principal razão 

para este facto encontra-se relacionada com vários mecanismos de compensação do ZnO que 

aniquilam o efeito introduzido pelos dopantes.[56, 59, 60] 

Os filmes finos de ZnO, tal como os de In2O3 e outros TCOs, podem ser obtidos por diversas 

técnicas. Industrialmente, a pulverização catódica tem sido a técnica de eleição, pois permite a 

obtenção de filmes com boas propriedades em grandes áreas.[38] Contudo, estão disponíveis outras 

técnicas de deposição como a evaporação térmica,[44] a deposição química de vapores 

organometálicos (MOCVD – Metal Oxide Chemical Vapour Deposition)[61] a deposição por laser 

pulsado (PLD – Pulsed Laser Deposition),[62] a spray pirólise,[63] o spin coating[64], ou mais 

recentemente a impressão por jacto de tinta (ink jet).[65] As propriedades dos filmes finos dependem 

não só da técnica de deposição, mas também dos parâmetros de processamento utilizados em cada 

uma delas.[38] Por exemplo, no caso do In2O3 é possível a obtenção de filmes amorfos depositados 

por pulverização catódica a baixas temperaturas, ou de filmes policristalinos quando é utilizada uma 

temperatura de deposição superior a 150 ºC.[6, 66] Por sua vez, no caso do ZnO é sempre obtida uma 

estrutura policristalina, independentemente da temperatura de processamento utilizada.[38] É 

importante referir que a maioria dos TCOs com aplicação na indústria, entre os quais o ITO, é 

processada a elevadas temperaturas (>200 ºC) com vista a optimizar as propriedades dos filmes, 

nomeadamente a redução da resistividade.[67] Contudo, a utilização destas altas temperaturas limita o 

tipo de substratos a utilizar.[47, 48, 57] 

2.1.3. Óxidos condutores transparentes amorfos 

O recente crescimento da área dos mostradores planos (FPD – Flat Panel Display), onde se 

incluem os TFTs e os OLEDs, foi o principal responsável pelo desenvolvimento dos óxidos 

condutores amorfos. Nestas aplicações os TCOs policristalinos apresentam algumas desvantagens, 

como por exemplo a dificuldade de obtenção de propriedades uniformes em grandes áreas, a 

deterioração das propriedades eléctricas devido a fenómenos de fronteira de grão, a dificuldade de 

criação de superfícies pouco rugosas, ou ainda a dificuldade de integração dos diversos elementos 

dos dispositivos.[68-70] Surgem então, quase como uma resposta a estes problemas, os TCOs amorfos 

que apresentam propriedades bastante interessantes como a capacidade de processamento a baixas 

temperaturas, superfícies de rugosidade reduzida, baixas tensões internas, compatibilidade com os 

processos litográficos e que, em simultâneo, oferecem uma resistividade na ordem dos 10-4 Ω cm e 
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uma transmitância na região do visível superior a 80 %.[28, 29, 71] É importante salientar que o 

processamento a baixas temperaturas permite, desde logo, a utilização de substratos flexíveis tais 

como polímeros ou mesmo papel, que abrem portas a novos tipos de aplicações.[72-75]  

Como referido anteriormente, os filmes de In2O3 podem apresentar uma estrutura amorfa 

quando produzidos em condições específicas.[6] Neste caso, contrariamente ao que acontece por 

exemplo com o silício, Belligham et al. observaram que as propriedades eléctricas dos filmes amorfos 

eram equiparáveis às dos policristalinos, designadamente a resistividade dos primeiros era apenas 

cerca de duas vezes superiores à dos segundos.[6] Verificou ainda que o processo de transporte de 

cargas era dominado, em ambos os casos, pela dispersão de impurezas ionizadas.[6] Para além dos 

filmes de In2O3 amorfos, também é possível a obtenção filmes de ITO amorfos. [76, 77]  Porém, em 

ambos os casos, a cristalização inicia-se a temperaturas abaixo dos 200 ºC inviabilizando, desde 

logo, a utilização destes filmes em dispositivos comerciais.[76, 77]  Por forma a ultrapassar estas 

limitações, começaram a ser exploradas novas misturas binárias de óxidos, como por exemplo o 

sistema, In2O3-ZnO (IZO), ou ainda ternárias, como o sistema In2O3-Ga2O3-ZnO (GIZO), que 

apresentam estruturas amorfas estáveis até temperaturas de 500 ºC.[68, 78-80]  Esta nova área dos 

óxidos amorfos começou a ser investigada por Hosono et al. em 1996 nos sistemas Ag-Sb-O, Cd-Ge-

O e Cd-Pb-O.[7] O modelo proposto assenta na utilização de catiões metálicos pós-transição (Figura 

2.7) com uma configuração electrónica (n-1)d10s0. As elevadas mobilidades electrónicas (>10 cm2 V-1 

s-1) alcançáveis com estes materiais contrastam com as obtidas por outros materiais amorfos, de que 

é exemplo o silício amorfo onde as mobilidades não ultrapassam 2 cm2 V-1 s-1.  

 

	
Figura 2.7 Tabela periódica com elementos candidatos a serem utilizados em óxidos iónicos e óxidos amorfos. 

(Adaptado de [7].) 

Nos semicondutores covalentes, como o silício, a banda de condução é essencialmente 

constituída por orbitais anisotrópicas sp3.[69, 81] Pela Figura 2.8 (a) pode-se depreender que quando a 

estrutura é cristalina, os portadores podem mover-se continuamente na banda de condução. 
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Contudo, quando a estrutura é amorfa (Figura 2.8 (c)) os ângulos das ligações são afectados, 

resultando na formação de estados localizados no interior do hiato enérgico. Estes estados dificultam 

a movimentação dos portadores, o que forçosamente origina uma redução significativa da 

mobilidade.[69] No caso dos semicondutores iónicos, nos quais se enquadram os óxidos amorfos, a 

banda de condução é composta por orbitais moleculares isotrópicas ns dos catiões metálicos. 

(Figura 2.8 (b)) No caso de catiões em que n>4 (onde o raio das orbitais é superior à distância inter-

catião), estas orbitais sobrepõem-se ao longo da banda de condução criando um caminho contínuo 

para os electrões se movimentarem. Como tal, qualquer desordem estrutural (Figura 2.8 (d)) tem 

uma influência reduzida no transporte de cargas na banda de condução, sendo então possível 

obterem-se elevadas mobilidades quer nos filmes cristalinos, quer nos amorfos.[7] Para além da sua 

aplicação como elemento passivo em dispositivos optoelectrónicos, os óxidos amorfos têm 

demonstrado uma elevada potencialidade como elementos activos, nomeadamente em TFTs, 

contribuindo assim para o estabelecimento de um novo conceito, o da electrónica transparente.[4, 13, 

14] Os TFTs baseados em óxidos amorfos, sobretudo nos sistemas In2O3-Ga2O3-ZnO, In2O3-ZnO 

SnO2-ZnO, apresentam, para além de vantagens em termos de processamento, desempenhos 

consideravelmente superiores às dos TFTs de a-Si utilizados na tecnologia actual. [16, 33, 68, 82-85] 

 

Figura 2.8 Representação esquemática da banda de condução de semicondutores covalentes e de 

semicondutores iónicos óxidos amorfos: (a) covalentes cristalinos; (b) iónicos cristalinos; (c) covalentes 

cristalinos; (d) iónicos amorfos. (Adaptado de [68].) 

2.1.3.1. Filmes finos de óxido de índio e zinco  

Os filmes finos do sistema In2O3-ZnO (IZO) têm sido amplamente explorados para aplicações 

optoelectrónicas, visto apresentarem propriedades electro-ópticas equiparáveis às exibidas pelo ITO 

produzido a altas temperaturas.[28, 29, 78, 86-88] Os primeiros trabalhos sobre os filmes de IZO tiveram 

como base o conceito clássico de dopagem, isto é, o In3+ iria substituir os Zn2+ na rede cristalina 

criando assim mais um electrão livre, aumentando desta desta forma a concentração de portadores 
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(analogamente ao apresentado no caso do ITO no ponto 2.1.2.1). Umas das experiências iniciais 

demonstrando este conceito foi apresentada por Major et al. em 1983, onde foram obtidos filmes de 

IZO policristalinos com uma resistividade na ordem dos 8x10-4  cm e uma transmitância no visível 

na ordem dos ~85 %.[89] No entanto, apenas no final da década de 90, começaram a ser estudados 

os filmes de IZO amorfos.[90, 91] Estes filmes apresentam propriedades eléctricas ímpares como 

resistividades na ordem dos 2-4x10-4  cm, mobilidades superiores a 30 cm2 V-1 s-1 e concentrações 

de portadores superiores a 1020 cm-3.[28, 29, 90] Tipicamente, o Zn não é visto como um dopante tipo-n 

no In2O3 pois, se os átomos de In forem substituídos pelos de Zn, não é esperada a formação de 

lacunas de oxigénio como se pode ver pela seguinte equação2: 

 1
2

2 2 3 2  (2.11)

É sugerido por vários autores que a função do zinco é, essencialmente, a de não permitir a 

cristalização do IZO, uma vez que não é compatível com rede bixbyite do In2O3.
[92, 93] Para os filmes 

de IZO cristalizarem, é necessário que haja uma separação de fases ou a criação de uma fase 

cristalina metaestável a temperaturas superiores a 450 ºC.[79, 92, 93]  Porém, a função do Zn no IZO 

amorfo ainda não é totalmente compreendida.[35, 94] Para além das excelentes propriedades eléctricas 

exibidas pelos filmes de IZO, a sua estrutura amorfa permite obter superfícies bastante planas, com 

rugosidades inferiores a 1 nm, o que torna o IZO num dos materiais com um potencial de aplicação 

mais elevado na área dos FPD.[71, 95, 96] 

2.2.  Díodos orgânicos emissores de luz  

Ao longo das nossas vidas fomos habituados a ver os materiais poliméricos como isolantes 

eléctricos. Porém, nos dias de hoje a realidade é bem diferente. A descoberta de propriedades 

electro-ópticas em materiais orgânicos criou um novo campo de investigação: o da optoelectrónica 

orgânica. Este campo multidisciplinar engloba, para além do estudo fundamental dos materiais, o 

fascinante campo das suas aplicações, nomeadamente dos díodos orgânicos emissores de luz 

(OLEDs) que foi a aplicação estudada nesta dissertação para os filmes de IZO.  

A descoberta do fenómeno da electroluminescência em materiais orgânicos remonta à 

década de 50 do século XX. Bernanose et al., observaram que ao ser aplicada uma elevada tensão 

alterna a um composto de acridina dissolvida em celulose era emitida luz.[97-99] Já na década seguinte, 

em 1963, Pope et al. constataram um efeito semelhante utilizando um cristal de antraceno contido 

entre dois eléctrodos de prata.[100] A estrutura rudimentar utilizada por Pope, o material entre dois 

eléctrodos, pode ser considerada como um dos primeiros OLEDs fabricados, mas as elevadas 

tensões (400 V) necessárias para o seu funcionamento inviabilizaram a sua aplicação prática.[100, 101] 

																																																								
2 Notação de Kröger–Vink: 
Zn’In – átomo de zinco que substituiu um átomo de índio na rede ficando carregado negativamente 

 - átomo de oxigénio que me manteve na mesma posição, o x significa que não alteração no estado de oxidação 
 - buraco gerado para manter a neutralidade de cargas 
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Durante a década de 70 é dado um grande passo na área da electrónica orgânica com a descoberta 

da condução eléctrica em filmes de poliacetileno dopado.[102, 103] Esta descoberta foi tão importante no 

mundo da ciência que resultou na atribuição do prémio Nobel da Química em 2000 aos três 

investigadores responsáveis, Alan Heeger, Alan Macdiarmid e Hideki Shirakawa. (Figura 2.9)[104] 

 

Figura 2.9 Três investigadores vencedores do prémio Nobel da Química no ano 2000 pelo trabalho 

desenvolvido em polímeros condutores.[104] 

 No campo das aplicações, foi em 1987 apresentado por Slyke e Tang o primeiro OLED 

realmente eficiente.[105] O dispositivo consistia num eléctrodo transparente, ITO, sobre o qual fora 

evaporado uma camada orgânica transportadora de buracos (HTL – Hole Transporting Layer) 

constituída por pequenas moléculas orgânicas de N,N’-difenil-N,N’-bis(3-metilfenil)-1,1’-bifenil-4,4’-

diamina (TPD). A camada electroluminescente (EL – Electroluminescent Layer) era formada por 

pequenas moléculas orgânicas de 8-hidroquinolina alumínio (Alq3). Por último, foi depositado outro 

eléctrodo de Mg/Ag tendo este dispositivo uma estrutura semelhante à apresentada na Figura 2.10. 

O OLED apresentava emissão na cor verde funcionando a baixas tensões (<10 V) com um brilho na 

ordem dos 1000 Cd m-2 e uma eficiência quântica externa de 1 %.[105] Apenas um ano mais tarde, 

Adachi et al. desenvolveram um dispositivo mais estável, adicionando à estrutura anterior uma 

camada transportadora de electrões (ETL – Electron Transporting Layer).[106, 107] Em 1989 Slyke et al. 

desenvolveram novos OLEDs onde a camada electroluminescente de Alq3 era dopada com outros 

compostos orgânicos, aumentando assim a eficiência do dispositivo e permitindo a emissão em 

diferentes comprimentos de onda.[108]  

 

	
Figura 2.10 Estrutura do primeiro OLED eficiente construído por Slyke e Tang. (Adaptado de [105].) 
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Já no início da década de 90, Burroughes et al. demonstram ser possível utilizar um polímero 

conjugado, poli-(p-fenileno vinileno) (PPV) como camada electroluminescente de um OLED.[109] O 

dispositivo era formado por um vidro coberto com ITO sobre o qual era depositado, por spin coating, 

o PPV e finalmente era evaporada uma camada de alumínio. Esta descoberta teve um enorme 

impacto no desenvolvimento dos OLEDs criando desde logo duas categorias: a dos díodos orgânicos 

emissores de luz baseados em pequenas moléculas orgânicas (SMOLEDs – Small Molecule Organic 

Light Emitting Diodes), e a dos díodos orgânicos emissores de luz baseados em polímeros 

electroluminescentes (POLEDs – Polymer Organic Light Emitting Diodes).[110-112] Ao longo dos anos 

90, os OLEDs apresentaram um desenvolvimento invulgar, em muito suportado pela indústria, que 

resultou no rápido aparecimento de produtos comerciais.[101] Exemplo disso são os auto-rádios 

apresentados pela Pioneer em 1997, cujos mostradores eram feitos utilizando SMOLEDs. (Figura 

2.11 (a))[113, 114] Alguns anos mais tarde, em 2002, é a vez de a Philips introduzir no mercado uma 

máquina de barbear com um mostrador baseado em POLEDs (Figura 2.11 (b)). [115, 116]  

 

	
Figura 2.11 Primeiras aplicações comerciais utilizando OLEDs: (a) SMOLEDs;[114] (b) POLEDs.[115] 

Em 2003 a KODAK apresenta a primeira máquina fotográfica onde o mostrador policromático 

era assente numa matriz activa de SMOLEDs. (Figura 2.12 (a))[111, 113] Nos anos seguintes foram 

aparecendo inúmeros produtos como telemóveis, agendas eléctrónicas (PDAs – Personal Digital 

Assistant), leitores multimédia, entre outros, que continham OLEDs. Em 2007, a Sony introduz no 

mercado a primeira televisão a OLED de 11 polegadas (Figura 2.12 (b)) abrindo o caminho a 

aplicações de grande área que nos dias de hoje chega a televisões de 40 polegadas desenvolvidas 

pela Samsung (Figura 2.12 (c)). [117]  

 

Figura 2.12 Aplicações comerciais baseadas em SMOLEDs: (a) máquina fotográfica digital;[118] (b) mostrador 

plano de 11 polegadas;[119] (c) mostrador plano de 40 polegadas (grande área).[117] 
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Dadas as potencialidades demonstradas pelos OLEDs ao longo dos anos, novas aplicações 

têm surgido, nomeadamente na área da electrónica flexível e da iluminação de estado sólido, como 

se mostra na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Aplicações futuras de OLEDs: (a) mostradores flexíveis;[120] (b) iluminação de estado sólido.[17] 

2.2.1. Transporte de cargas em materiais orgânicos 

Os semicondutores orgânicos são também referenciados como materiais conjugados. Neste 

tipo de materiais as ligações simples e duplas, ou simples e triplas, alternam ao longo da cadeia 

polimérica, no caso de polímeros, ou ao longo da molécula, no caso das pequenas moléculas 

orgânicas. A coesão da cadeia é assegurada pelas ligações  formadas a partir da sobreposição das 

orbitais híbridas sp2.  Por sua vez, as orbitais 2p (pz) não hibridizadas formam uma segunda ligação 

(apenas no caso das ligações duplas) conhecida por ligação  (Figura 2.14 (a)). A deslocalização 

desta ligação em relação à cadeia principal leva à formação de novas orbitais , por onde são 

transportados os electrões como se mostra na Figura 2.14 (b).[98, 99, 101] Nestes materiais, a orbital 

molecular ocupada de mais alta energia (HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital) é formada 

pelas orbitais ligantes , e a orbital molecular desocupada de mais baixa energia (LUMO – Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital) é formada por orbitais anti-ligantes *. Comparativamente aos 

semicondutores inorgânicos, a HOMO e a LUMO são, respectivamente, equivalentes à banda de 

valência e à banda de condução.  Ao longo da cadeia, a sobreposição das orbitais  é relativamente 

baixa devido às fracas ligações de Van der Waals estabelecidas. Desta forma, os portadores não se 

movem livremente como acontece com os semicondutores inorgânicos, ficando em estados 

localizados e movimentando-se ao longo da cadeia por um mecanismo de condução por saltos 

(hopping).[98, 121] O hiato energético destes materiais resulta da diferença de energia existente entre os 

níveis LUMO e HOMO e varia entre 1,5 e 3 eV, podendo ser facilmente alterado  durante a síntese 

dos polímeros.[122] Por exemplo, no caso do PPV é possível alterar o hiato com a adição de grupos 

alcoxi à cadeia principal para formar um derivado do PPV, o poli (2- metoxi-5-(2-etil-hexilóxi)-p-

fenileno-vinileno) (MEH-PPV). Neste caso observa-se uma redução do hiato energético de 2,5 para 

1,9 eV.[101, 123]  De facto, esta engenharia ao nível molecular representa uma das grandes vantagens 

destes materiais.[101]  
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Figura 2.14 Representação esquemática de: (a) ligação dupla em átomos de carbono hibridizados  com 

ligações  e ; (b) electrões  deslocalizados de uma molécula de benzeno. (Adaptado de [124].) 

2.2.2. Estrutura de um díodo orgânico emissor de luz  

Na Figura 2.15 encontra-se esquematicamente representada a estrutura de um OLED. O 

substrato no qual o dispositivo é construído é habitualmente transparente para que a luz produzida 

seja visível. A flexibilidade do OLED é fundamentalmente dada pelo substrato, assim, no caso dos 

OLEDs flexíveis (FOLEDs – Flexible Organic Light Emitting Diodes) o substrato é um polímero, 

enquanto nos OLEDs rígidos esta função é desempenhada pelo vidro. 

Figura 2.15 Estrutura típica de um OLED. 

 Sobre o substrato é depositado uma camada de TCO que funciona como ânodo do 

dispositivo. A principal função do TCO é fornecer cargas eléctricas (buracos quando é aplicada uma 

tensão positiva) às camadas orgânicas. Devido à sua transparência, o TCO permite que a luz 

produzida nas camadas orgânicas seja visível. Para além da elevada transparência e da baixa 

resistividade do ânodo requerida pelos OLEDs, a função trabalho é outro dos parâmetros que 

influencia o desempenho dos dispositivos.[125, 126] Para aumentar a eficiência dos OLEDs é desejável 

que a barreira energética formada entre o ânodo e a HTL seja a mais reduzida possível; para tal, o 

nível de Fermi do TCO deverá estar alinhado com a HOMO da HTL.[126] O ITO tem sido utilizado 

como ânodo em OLEDs, pois as suas propriedades como a baixa resistividade (1-2x10-4  cm) 

conjuntamente com a elevada transmitância (>80 %) e elevada função trabalho (~4.7 eV) preenchem 
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os requisitos para este tipo de dispositivos.[99] Porém, a sua estrutura policristalina, e consequente 

rugosidade superficial (rRMS≈2 nm) representa uma desvantagem a ter em conta. A existência de 

regiões rugosas provoca um aumento considerável do campo eléctrico local que resulta numa má 

distribuição da corrente ao longo do filme e que contribui frequentemente para uma rápida 

degradação do dispositivo.[121, 127, 128] Uma das soluções para fazer face a esta limitação consiste em 

utilizar TCOs que possuam uma baixa rugosidade superficial, ou seja TCOs amorfos de que é 

exemplo o IZO. Estes materiais, para além de apresentarem vantagens em termos de 

processamento, possuem uma função trabalho elevada que facilita a injecção de cargas no nível 

HOMO da HTL, como se pode verificar na Figura 2.16.[126] 

 

Figura 2.16 Nível de Fermi de diferentes TCOs e níveis HOMO/LUMO das camadas orgânicas de um 

SMOLED. (Adaptado de [126].) 

A utilização da HTL visa melhorar a interface TCO/orgânico, resultando na diminuição da 

tensão de funcionamento e no aumento do tempo de vida dos OLEDs.[129, 130] Os polímeros 

condutores têm sido os materiais mais utilizados para esta função, pois para além de serem bons 

injectores e transportadores de carga, a sua aplicação em solução representa uma grande vantagem 

em termos de processamento.[129, 131] O poli-(etileno dióxido de tiofeno): poli-(estireno), vulgo 

PEDOT:PSS, tem sido o polímero de eleição, pois permite a redução da rugosidade superficial do 

TCO, a diminuição da tensão de funcionamento e o aumento do desempenho e tempo de vida dos 

dispositivos. [129] A camada seguinte, a EL, é onde a luz do OLED é propriamente produzida. Esta 

camada é constituída por materiais electroluminescentes com ligações  conjugadas, ou seja, por 

pequenas moléculas orgânicas ou por polímeros conjugados,  podendo os OLEDs ser divididos em 

duas categorias, a dos SMOLEDs e a dos POLEDs, como já previamente referido. Nos dias de hoje, 

existe uma panóplia de pequenas moléculas orgânicas que são utilizadas em SMOLEDs por forma a 

se obterem dispositivos altamente eficientes e que emitam em diversos comprimentos de onda do 

visível.[121, 132] Por sua vez, os polímeros da família dos PPVs, e mais recentemente da família dos 

polifluorenos (PFs), são os materiais electroluminescentes mais utilizados em POLEDs, visto ser 
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possível modificar a sua estrutura por forma a emitirem em toda a região do visível, para além de 

apresentarem uma elevada facilidade de processamento.[99, 121] 

 No que se refere ao processamento, os SMOLEDs compreendem principalmente a 

evaporação térmica dos materiais orgânicos. Este processo permite a obtenção de filmes bastante 

homogéneos e com propriedades bastante controladas, como por exemplo a espessura. Possibilita 

ainda o fabrico de estruturas com uma arquitectura mais complexa, como é o caso de mostradores 

multicor (RGB, red-green-blue), recorrendo para tal a um sistema de máscaras mecânicas.[121] As 

principais desvantagens desta técnica de processamento residem no elevado custo associado à 

tecnologia de vácuo e na dificuldade de implementação em grandes áreas.[121] No caso dos POLEDs 

o processamento assenta em técnicas de solução mais simples e económicas, como o spin coating 

ou a impressão por jacto de tinta (inkjet).[112, 133] O spin coating, apesar de ser uma das técnicas mais 

utilizadas em termos laboratoriais e industriais (por exemplo em processos fotolitográficos na 

indústria do silício) apresenta uma grande limitação quando se pretendem produzir mostradores 

RGB. De facto, a cobertura total das superfícies inerente a esta técnica torna a padronização para as 

diferentes cores dos mostradores deveras complexa. Para fazer face a esta limitação é utilizada a 

impressão por jacto de tinta que permite, simultaneamente, a deposição e a padronização das 

diferentes cores.[133]  

A última camada do dispositivo, o cátodo, é normalmente constituída por um metal de baixa 

função trabalho. Contudo, e no caso de se pretenderem OLEDs transparentes (TOLEDs – 

Transparent Organic Light Emitting Diodes) ou com emissão de topo, pode ser utilizado um TCO 

como cátodo.[132] Novamente, a redução da barreira energética entre as camadas contíguas é 

fundamental para que o dispositivo seja eficiente. Desta forma o EF do metal deverá ser o mais 

próximo do nível HOMO da EL para que a injecção de electrões seja o mais eficiente possível. Na 

Tabela 2.3 estão apresentados os valores de função trabalho para alguns dos metais utilizados em 

OLEDs. 

Tabela 2.3 Materiais utilizados como cátodo em OLEDs e sua função trabalho. 

Material Função 
Trabalho (eV) 

Al 4,40 

LiF/Al 3,60 

Ca/Al 2,80 

Mg/Ag 3,20 

Ba/Al 2,06 

Au 5,10 

 

Como se pode verificar, o Ca, Ba ou Mg, são os metais que permitem a redução da barreira 

energética para a injecção de electrões. Todavia a elevada reactividade destes metais, que leva à 
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sua rápida oxidação na presença de atmosferas húmidas ou contendo oxigénio, resulta na 

degradação do OLED.[121, 134] Uma alternativa bastante comum para ultrapassar este problema 

consiste na utilização de uma fina camada de um isolante como LiF (<5 nm) seguida de uma camada 

de um metal estável como o Al.[135] A decomposição do LiF em iões de Li e F durante a deposição do 

Al é sugerida como um dos possíveis mecanismos para o aumento da injecção de electrões. É 

proposto que o Li migre para o interior da camada orgânica onde, formando aniões, aumenta 

localmente a concentração de electrões para além de formar dipolos superficiais na interface 

cátodo/orgânico que facilitam a injecção de electrões.[135, 136] Outra forma utilizada para reduzir a 

degradação dos OLEDs, quer seja dos metais de baixa função trabalho quer seja das camadas 

orgânicas, consiste no seu processamento e posterior encapsulamento em atmosferas inertes.[121] 

Nos dispositivos mais recentes são intercaladas mais camadas, como se exemplifica na 

Figura 2.17. A utilização destas camadas tem como principais objectivos a redução das barreiras 

energéticas entre as interfaces eléctrodos-orgânico, facilitar o transporte de cargas e confinar as 

cargas à camada de recombinação. Desta forma, a eficiência e o tempo de vida dos OLEDs são 

significativamente melhorados, chegando às 30000 horas de tempo de vida com uma eficiência de 45 

lm W-1.[101] 

 

	
 

 Figura 2.17 Estrutura utilizada em OLEDs altamente eficientes onde EIL – Electron Injection Layer, ETL – 

Electron Transporting Layer, HBL – Hole Blocking Layer, EL – Emitting Layer, EBL – Electron Blocking Layer, 

HTL – Hole Transporting Layer, HIL – Hole Injection Layer, representam respectivamente a camada injectora de 

electrões, camada transportadora de electrões, camada bloqueadora de buracos, camada electroluminescente, 

camada bloqueadora de electrões, camada transportadora de buracos e camada injectora de buracos. 

(Adaptado de [121].)  

2.2.3. Funcionamento de um díodo orgânico emissor de luz 

O mecanismo de funcionamento de um OLED engloba três etapas distintas: injecção, 

transporte e recombinação de cargas. Na Figura 2.18 encontra-se esquematizado o funcionamento 

de um POLED. 
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Figura 2.18 Esquema de funcionamento de um POLED com os processos de injecção, transporte e 

recombinação representados. ânodo, cátodo, B, E, representam, respectivamente, a função trabalho do 

ânodo, a função trabalho do cátodo, a diferença entre a função trabalho do ânodo e o nível HOMO da EL, a 

diferença entre a função trabalho do cátodo e o nível LUMO da EL. 

Com a aplicação de uma diferença de potencial ao dispositivo, os buracos são injectados 

pelo ânodo na HOMO da EL tendo, para isso, que vencer a barreira de potencial (B) formada entre 

a função trabalho do ânodo (ânodo), ou seja o seu EF, e a HOMO da HTL. Simultaneamente, os 

electrões são injectados pelo cátodo na LUMO da EL tendo, analogamente, que vencer a barreira de 

potencial formada entre a cátodo e a LUMO da EL (E). Em seguida, e pela acção do campo eléctrico 

aplicado, as cargas injectadas movem-se nas camadas orgânicas pelo mecanismo de condução por 

saltos. Quando se encontram, os buracos e os electrões recombinam-se, formando uma partícula 

neutra chamada excitão. Por último, o decaimento radiativo desse excitão resulta na emissão de luz. 

Num OLED, estatisticamente, são formados excitões singletos e tripletos numa razão de 1:3 sendo 

que o tempo de vida dos primeiros (10-9-10-10 s) é bastante inferior ao dos segundos (10-3-10-7 s).[112] 

O decaimento radiativo dos excitões singletos é um processo conhecido por fluorescência enquanto, 

no caso dos excitões tripletos, esse processo é conhecido por fosforescência. Na maioria dos 

materiais orgânicos apenas os excitões singletos podem decair radiativamente, limitando assim a 

eficiência quântica interna dos dispositivos a 25 %.[112] Contudo, com vista a aumentar a eficiência 

dos dispositivos têm, sido desenvolvidos novos materiais orgânicos (polímeros e pequenas moléculas 

orgânicas) que incorporam na sua estrutura complexos metálicos contendo metais pesados como a 

Pt ou o Ir. Estes metais promovem o cruzamento intersistema por um mecanismo conhecido como 

interacção spin-órbita. Devido a esta interacção, o tempo de vida dos excitões tripletos é reduzido, 

permitindo que estes decaiam radiactivamente, criando assim uma nova classe de dispositivos 

altamente eficientes conhecida como OLEDs fosforescentes.[137-139]  
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2.2.4. Mecanismos de injecção, transporte e recombinação de cargas  

2.2.4.1. Mecanismo de injecção de cargas 

Como visto anteriormente, a injecção de buracos dá-se do nível de Fermi do ânodo para o 

nível HOMO da HTL enquanto a injecção de electrões se dá do nível de Fermi do cátodo para o nível 

LUMO da ETL. Devido às diferenças dos níveis energéticos (ânodo/HTL e cátodo/EL) formam-se 

barreiras energéticas que dificultam a injecção de portadores. Na Figura 2.19 encontra-se 

representado o caso do contacto formado entre um metal e um semicondutor orgânico, onde a 

barreira de potencial corresponde a m se se ignorar o efeito carga-imagem e se considerar que o 

campo aplicado é nulo. 

 

	
Figura 2.19 Diagrama de energia de um contacto Cátodo/EL  com a contribuição do efeito de carga-imagem e 

do campo aplicado. (Adaptado de [140].) 

Após a injecção muitos electrões permanecem na superfície da EL, junto da interface 

cátodo/EL, a uma distância x=x0. Estes electrões induzem a formação de buracos no metal, 

conhecidos por carga imagem, a uma distância –x0. Assim, a redução da barreira de potencial (i) 

para os electrões resultante da carga imagem é dada por: 

 

16
 (2.12)

onde q representa a carga do electrão,  a constante dieléctrica relativa e 0 a permitividade do vácuo  

e x a distância. Considerando o efeito de carga imagem e aplicando um campo eléctrico a barreira de 

potencial (ef (x)), ou também denominada por barreira de Schottky, é descrita por: 
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16
 (2.13)

onde m representa a função trabalho do metal e E o campo eléctrico. Considerando uma distância 

x=xm onde o efeito de carga-imagem é desprezável, a redução da barreira de potencial (B) é dada 

por: 

 
Δ

4
 (2.14)

Assim, a barreira de potencial efectiva representa-se por: 

 

4
 (2.15)

Estas expressões são válidas considerando a formação de um contacto neutro entre 

o metal e o semicondutor orgânico.[140]  

 Injecção termiónica 2.2.4.1.1.

Um dos modelos de injecção mais utilizados é o de injecção termiónica ou de Schottky. Este 

modelo presume que um portador de carga do metal possa ser injectado no semicondutor orgânico 

se adquirir energia térmica suficiente para ultrapassar a barreira de potencial formada (B), 

considerando o efeito de carga-imagem e do campo aplicado. (Figura 2.20) 

 

Figura 2.20 Mecanismo de injecção térmica de Schottky. (Adaptado de [121].) 

A densidade de corrente de injecção termiónica, também conhecida por corrente de injecção 

de Richardson-Schottky é dada por: 

 ∗
Δ

 (2.16)



Capítulo 2 – Óxidos condutores transparentes e díodos orgânicos emissores de luz 

27 

onde A* é a constante de Richardson (A*=120 A cm-2 K-2), T a temperatura, B a barreira efectiva e 

k a constante de Boltzmann. É importante referir que este modelo ignora o tunelamento dos 

portadores de carga.[121] 

 Injecção por tunelamento assistido por campo 2.2.4.1.2.

O modelo de emissão por tunelamento assistido por campo pressupõe que os portadores 

tunelam por uma barreira na presença de um campo eléctrico elevado como se esquematiza na 

Figura 2.21.  

 

Figura 2.21 Mecanismo de injecção por tunelamento assistido por campo eléctrico. (Adaptado de [121].) 

Considerando uma barreira triangular e ignorando o efeito carga imagem, a densidade de 

corrente Fowler-Nordheim (FN) é demonstrada por: 

 
 (2.17)

onde A e E0 estão relacionados com a barreira de potencial por: 

 

8 ∗ ,
8 2 ∗

3
 (2.18)

onde m representa a massa do electrão, q a carga do electrão, m* a massa efectiva, h a constante de 

Planck. Contrariamente ao modelo anterior, este ignora o efeito da temperatura na injecção de 

cargas.  

Ambos os modelos apresentados anteriormente descrevem com grande exactidão o 

processo de injecção em semicondutores inorgânicos. Todavia, a sua aplicação a semicondutores 

orgânicos (sistemas desordenados) encontra diversas dificuldades resultantes da não consideração 

de fenómenos como a estrutura desordenada dos materiais orgânicos, as reacções de interface e/ou 

a formação de dipolos.[141]  Para fazer face a estas limitações têm sido desenvolvidos modelos que 

incluem alguns destes fenómenos.[142] 
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2.2.4.2. Transporte de cargas  

Após serem injectados na camada orgânica, os portadores tendem a movimentar-se pela 

acção do campo eléctrico aplicado. Devido à estrutura desordenada dos semicondutores orgânicos o 

processo de transporte não pode ser visto como contínuo, como acontece com os semicondutores 

inorgânicos. A inexistência de uma banda de condução bem definida, por onde os portadores possam 

mover-se livremente, faz com que os portadores se movam por saltos entre estados localizados 

(mecanismo de hopping) ao longo da molécula orgânica ou da cadeia polimérica. (Figura 2.22) [121, 143] 

 

Figura 2.22 Transporte de cargas em materiais desordenados pelo mecanismo de hopping. (Adaptado de [121].) 

 Mobilidade 2.2.4.2.1.

A mobilidade dos portadores nos semicondutores orgânicos é altamente dependente do 

campo eléctrico aplicado, ao contrário do que acontece nos inorgânicos onde a mobilidade é 

independente. Frequentemente, a mobilidade em semicondutores orgânicos é descrita pelo modelo 

de Poole-Frank:[99] 

 , exp √  (2.19)

onde 0 representa a mobilidade do portador sem campo aplicado e  é um parâmetro de activação 

da mobilidade pelo campos sendo ambos característicos de cada material orgânico. Habitualmente 

nestes materiais as mobilidades são consideravelmente mais baixas, variando em valores entre 10-2 

e 10-6 cm2 V-1 s-1.[99] 

 Corrente limitada por carga espacial  2.2.4.2.2.

Considerando um contacto óhmico entre o metal e o semicondutor podemos ter dois regimes 

diferentes na relação da densidade de corrente (J) com a tensão (V). Para baixos campos aplicados a 

corrente aumenta linearmente com a tensão seguindo a lei de Ohm, sendo os portadores dominantes 

gerados termicamente no interior da camada orgânica. Por sua vez, para campos elevados, a 

corrente apresenta um comportamento não óhmico com a tensão. Neste caso, o semicondutor não 
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consegue transportar a elevada quantidade de portadores injectados pelo metal. Como resultado 

estes portadores tendem a acumular-se no interior do semicondutor, numa região próxima da 

interface metal/semicondutor, provocando uma diminuição do campo eléctrico e subsequente redução 

da quantidade de cargas injectadas. Considerando um dispositivo com apenas um tipo de portador, 

onde o semicondutor não tenha armadilhas para os portadores e a mobilidade seja independente do 

campo aplicado, a densidade de corrente limitada por carga espacial (JSCLC – Space Charge Limited 

Current) é dada pela equação Mott-Gurney: [140] 

 9
8

 (2.20)

onde  representa a constante dieléctrica,  a mobilidade, V a tensão aplicada e ds a espessura.  

 Corrente limitada por centros armadilhas  2.2.4.2.3.

Antes de se entrar no regime SCLC existe um regime transitório em que as armadilhas são 

preenchidas. Este regime é conhecido por corrente limitada por armadilhas (TCLC – Trap Charged 

Limited Current) e pode ser descrito pela seguinte expressão: 

 
∝  (2.21)

Assim, o funcionamento de OLED pode ser dividido em três regiões (Figura 2.23). Na 

primeira região a corrente segue um comportamento óhmico J V. Em seguida, com o aumento da 

tensão, os portadores injectados preenchem as armadilhas existentes no semicondutor orgânico, 

aumentando a corrente segundo JTCLC  Vl+1. Por último, quando todas as armadilhas estão 

preenchidas, existe a formação de uma zona de carga especial em que a corrente do dispositivo é 

dada por JSCLC  V2. 

 

Figura 2.23 Curva típica de um OLED. (Adaptado de [140].) 

Por último, é importante referir que os mecanismos de transporte apresentados não 
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consideram diversos processos que ocorrem nos dispositivos, como a recombinação de carga, a 

presença de dois tipos de portadores e a existência de estruturas multicamada (com diversas hétero 

junções). Desta forma, a utilização destes modelos permite a compreensão em termos 

macroscópicos do funcionamento dos OLEDs. Existem porém modelos ao nível microscópico que 

têm em conta estes e outros processos, mas que não foram abordados neste trabalho.  

2.2.4.3. Recombinaçao de Langevin 

Depois dos processos de injecção e transporte, os electrões e os buracos podem recombinar-

se formando excitões. Como visto anteriormente estes excitões podem ser singletos ou tripletos. O 

processo de recombinação num OLED é frequentemente descrito como um processo bi-molecular 

descrito à luz da teoria de Langevin pois a mobilidade e livre percurso médio dos portadores nos 

semicondutores orgânicos é, como visto anteriormente, reduzida. [144, 145]  Assim, os buracos e os 

electrões que se encontrem a uma distância suficientemente pequena recombinam-se pela acção das 

forças de Coulomb. A taxa de recombinação pode ser descrita pela seguinte equação:[144] 

  (2.22)

onde n e p são respectivamente a densidade de electrões e de buracos, e bi é coeficiente de 

recombinação bi-molecular dado por:  

 
 (2.23)

onde n a mobilidade dos electrões, p a mobilidade dos buracos,  a constante dieléctrica e 0 a 

permissividade do vácuo. 

2.2.4.4. Eficiência  

Como referido previamente a luz emitida num OLED resulta de um decaimento radiativo de 

um excitão singleto. No entanto, existem outros processos não radiativos que limitam a eficiência do 

dispositivo.[99] Deste modo, a eficiência quântica interna (int) de um OLED pode ser definida como a 

razão entre os fotões produzidos e os portadores injectados, sendo descrito por:  

  (2.24)

onde s representa a eficiência de formação de excitões singletos, PL a eficiência quântica da 

fluorescência (considerando que todos os excitões singletos decaiem radiativamente), ba o factor de 

balanceamento de cargas.[99] Sendo a eficiência quântica externa ext o  rácio entre o número de 

fotões emitidos para fora do OLED e o número de cargas injectadas, é definida por: 

  (2.25)
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onde out  é um factor que engloba as perdas de emissão do OLED devido a fenómenos de reflexão 

interna e guia de onda definido por: 

 1
2

 (2.26)

sendo n o índice de refracção do material.[146] 

2.2.5. Comparação entre mostradores de cristal líquido e de díodos 

orgânicos emissores de luz 

Os mostradores planos são uma das potenciais aplicações dos OLEDs, apresentando desde 

logo inúmeras vantagens em relação à tecnologia existente de cristais líquidos (LCD – Liquid Crystal 

Display). Dessas vantagens podem destacar-se:[136] 

 como são dispositivos emissores os OLEDs não necessitam de retro-iluminação como 

acontece nos LCDs, diminuindo o consumo energético e tornando os mostradores mais 

finos e leves; 

 elevado ângulo de visão (até 170 º); 

 tempo de resposta reduzido; 

 elevado contraste (1000000:1); [119]  

 cores mais nítidas, em especial o preto; 

 tecnologia  totalmente compatível com substratos flexíveis.  

Das principais desvantagens podemos referir:[136] 

 rápida degradação do dispositivo em funcionamento se estiver em contacto com oxigénio 

ou vapor de água; 

 tempo de vida reduzido quando comparado com a tecnologia LCD, nomeadamente para 

o azul em que o tempo de vida é de 14000 horas em comparação com 60000 horas do 

LCD; 

 condições de processamento bastante controladas e dispendiosas; 

 degradação por raios U.V.; 

 elevado custo dos materiais orgânicos.  

2.3.  Mercado 

Como visto anteriormente os TCOs são parte integrante de diversos dispositivos 

optoelectrónicos. Desta forma, o mercado desta classe de materiais está intimamente relacionado 

com o das aplicações, podendo ser segmentado em três grandes áreas: a área dos vidros de baixa 

emissão (low-e glass), da energia fotovoltaica e dos mostradores planos (FPD).[4, 147]   
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 Como referido anteriormente, a crise petrolífera vivida nos EUA durante a década de 70 do 

séc. XX foi a força impulsionadora do desenvolvimento de áreas como a das energias renováveis e 

da eficiência energética.[148] Nessa altura começaram a dar-se os primeiros passos na indústria 

fotovoltaica, que visava reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, e na indústria de vidros low-

e, que tinha como principal objectivo reduzir o consumo energético associado ao aquecimento, 

arrefecimento e iluminação de edifícios.[5] Desta forma, e indirectamente, estavam a ser criadas 

condições para o crescimento do mercado dos TCOs. Já no séc. XXI assistiu-se a um enorme 

crescimento do mercado dos vidros low-e, sendo que a procura estimada para os próximos anos na 

Europa ronda os 100x106 m2, um valor muito superior aos 60x106 m2 registados em 2007.[4] O 

segmento da indústria fotovoltaica, dominado pelas células solares baseadas em silício (mais de      

93 %) e onde o TCO desempenha um papel importante, também apresenta um crescimento 

acentuado.[4] É estimado que o mercado das células solares apresente um crescimento na ordem dos 

15-30 %, como é apresentado na Figura 2.24. Em ambos os mercados, o óxido de estanho dopado 

com flúor (FTO) é o TCO mais utilizado devido à facilidade de processamento e ao bom compromisso 

entre as propriedades pretendidas e o custo. 

 

	
Figura 2.24 Projecção do crescimento do mercado de células solares. (Adaptado de [4].)  

No segmento dos mostradores planos o ITO é o TCO mais utilizado pois a sensibilidade 

deste sector ao desempenho do TCO é bastante superior à do custo.[149] Nos últimos anos têm 

existido algumas preocupações em relação à sustentabilidade do índio. A principal razão para tais 

preocupações advém do aumento do seu preço, que está directamente associado à procura por parte 

da indústria dos mostradores planos, como se pode verificar pela Figura 2.25. Existem, porém, outros 

factores a influenciar o preço do índio, nomeadamente os ciclos económicos globais e a localização 

dos produtores de índio (mais de 50 % da produção encontra-se em território chinês) criando muitas 

vezes uma situação de desequilíbrio nos mercados.[149, 151] Em 2006, o preço do índio atingiu a 

fasquia dos 1000 dólares/Kg tendo sido desde então tomadas medidas para baixar o seu custo. 

Dessas medidas podem-se destacar os programas de reciclagem e um melhoramento das técnicas 

de processamento, de forma a poder ser feito um maior aproveitamento dos alvos de ITO. [151, 152] 
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Figura 2.25 Evolução da procura e do preço do índio entre 1969 e 2013. As linhas a tracejado representam 

estimativas. (Adaptado de [150].)  

Como referido anteriormente, o comportamento do mercado dos FPD influencia o mercado 

dos TCOs, mais especificamente o do ITO. O mercado dos FPD apresenta um crescimento 

assinalável, passando de um valor de cerca de 84 mil milhões de dólares em 2006 para um valor de 

136 mil milhões de dólares em 2011. Porém, observando a Figura 2.26, constata-se uma diminuição 

da taxa de crescimento ao longo dos anos, sendo previsto para o ano de 2015 uma taxa de 

crescimento de apenas 2 % em relação ao ano anterior. Esta diminuição está principalmente ligada à 

rápida proliferação desta tecnologia no mercado, que surge como meio de substituição da já 

existente tecnologia de tubos de raios catódicos (CRTs – Cathode Ray Tubes), e como produto 

amadurecido de outras aplicações como os computadores portáteis ou os telefones móveis. Desta 

forma, o mercado ficou praticamente saturado, não existindo, portanto, uma grande perspectiva de 

crescimento. [153]  

 

Figura 2.26 Receitas e crescimento anual do mercado de mostradores planos entre 1998 e 2015.         

(Adaptado de [144].) 
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O mercado dos FPDs é composto por diversas tecnologias como a dos mostradores de tubos 

de raios catódicos (CRTs), a dos mostradores a cristal líquido (LCDs), a dos mostradores de plasma 

(PDPs – Plasma Deposition Panels), a dos mostradores a OLED (OLEDs) e a dos mostradores de 

retroprojecção (RPs – Rear Projectors). Como se pode verificar na Figura 2.27, os mostradores CRT 

e RP tendem, ao longo dos anos, a reduzir a sua presença no mercado. Por sua vez, os mostradores 

a LCD irão nos próximos anos aumentar significativamente a sua cota de mercado passando de 40 

milhões de unidades em 2006 para mais de 200 milhões em 2011. De referir que mesmo nesta 

tecnologia existe uma alteração no mercado, estando a aumentar a quantidade de LCD 

retroiluminados por díodos emissores de luz (LCD-LED – Liquid Crystal Display – Light Emitting 

Diode) relativamente aos LCD retroiluminados por iluminação fluorescente (LCD-CCFL – Liquid 

Crystal Display – Cold Cathode Fluorescent Lamps), visto os primeiros serem bastante mais 

eficientes. Relativamente aos mostradores PDP, observa-se uma presença constante no mercado. 

	
Figura 2.27 Crescimento anual dos diferentes segmentos de mercado dos FPD entre 2004 e 2014.         

(Adaptado de [154].) 

Por outro lado, também a tecnologia dos mostradores a OLED começa a dar os primeiros 

passos, embora a sua presença no mercado seja ainda bastante reduzida. Porém, é expectável um 

aumento nos próximos anos fundamentalmente relacionado com os ciclos de vida dos mostradores 

como se mostra na Figura 2.28.  

	
Figura 2.28 Ciclo de vida dos diferentes tipos de mostradores. (Adaptado de [155].) 
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Para além da sua aplicação em mostradores planos, a tecnologia OLED também encontra 

um importante mercado noutras aplicações, como se pode verificar pela Figura 2.29. O segmento dos 

telefones móveis será o grande impulsionador desta tecnologia, representando mais de 50 % da 

mesma. Apenas a partir do ano de 2012 os FPDs baseados em OLEDs começarão a entrar no 

mercado. Nessa altura está também previsto o início da comercialização em larga escala de OLEDs 

para iluminação, indo desta forma ao encontro das preocupações energéticas já verificadas 

anteriormente. 

 

	
 Figura 2.29 Mercado de aplicações dos OLEDs. (Adaptado de [156].) 

Em resumo, podemos constatar que ambos os mercados (TCOs e OLEDs) continuarão em 

crescimento num futuro próximo, implicando assim que sejam explorados novos materiais e novas 

aplicações. De referir que nestas estimativas ainda não se encontram englobadas as áreas 

emergentes da electrónica transparente e flexível que também contribuirão para o desenvolvimento 

dos mercados apresentados. 
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Capítulo 3 – Técnicas de deposição e caracterização de 

filmes finos e dispositivos 

No terceiro capítulo encontram-se descritas as técnicas experimentais utilizadas no decorrer 

do trabalho de doutoramento. Algumas dessas técnicas foram introduzidas pelo candidato no 

CENIMAT/CEMOP:I3N, pelo que lhes será dado um maior destaque. Em primeiro lugar serão 

abordadas as técnicas de produção e caracterização de filmes finos de óxidos condutores 

transparentes (TCOs – Transparent Conducting Oxides), destacando-se a principal técnica de 

deposição utilizada, a pulverização catódica assistida por rádio frequência, assim como as técnicas 

de caracterização estrutural, morfológica, composicional, de superfície, óptica e eléctrica. Na 

segunda parte serão apresentadas as técnicas e procedimentos utilizados na produção e 

caracterização dos díodos orgânicos emissores de luz (OLEDs – Organic Light Emitting Diodes). De 

referir, que estas técnicas foram essencialmente utilizadas no grupo de polímeros Bernard Gross do 

IFSC-USP. Contudo, no decorrer do trabalho foram visitados outros grupos de investigação como o 

Laboratory of Organic Optoelectronics do Massachusetts Institute of Technology (LOOE@MIT) sob a 

orientação do Professor Vladimir Bulovic, o Electronic Materials da Technische Universität 

Darmstadt (E-MAT@TUD) sob a orientação do Professor Heinz Von Seggern e o Centro Ricerche 

Fiat (CRF) sob a orientação do Doutor Vito Lambertini e da Doutora Valentina Grasso. 

3.1.  Técnicas de produção e caracterização de filmes finos 

3.1.1. Pulverização catódica de radiofrequência assistida por magnetrão 

A pulverização catódica é uma das tecnologias mais versáteis para a deposição de 

materiais condutores e transparentes.[1] É uma técnica de deposição física de vapores (PVD – 

Physical Vapour Deposition) que consiste essencialmente na pulverização de átomos ou agregados 

atómicos de um alvo, através do bombardeamento de iões altamente energéticos. As espécies 

pulverizadas tendem, de seguida, por acção de um campo eléctrico, a condensar na superfície do 

substrato formando filmes finos do material pulverizado. Na base desta técnica esteve a observação, 

por parte de Grove em 1852, Faraday em 1854 e Plucker em 1858, do fenómeno de deposição de 

um metal nas paredes de um tubo de gás através de uma descarga de corrente contínua 

(d.c.).(Figura 3.1(a))[2, 3] Contudo na época este efeito era indesejado pois, durante o processo, um 

dos eléctrodos (cátodo) era totalmente consumido tornando o tubo de descarga inoperacional, visto 

que nas suas paredes interiores se tinha depositado uma fina camada do material do cátodo. A 

pulverização catódica foi evoluindo ao longo dos séculos, sendo nos dias de hoje principalmente 

utilizada pela indústria de microelectrónica no processo de produção de circuitos integrados e pela 

indústria de optoelectrónica na deposição de TCOs. Todavia, é possível encontrar esta técnica nas 

mais variadas indústrias, tais como na produção de vidros reflectores para edifícios inteligentes, na 

produção de lentes oftálmicas ou na manufactura de espelhos, entre muitas outras.[4] 
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Figura 3.1 (a) Sistema de pulverização catódica desenvolvido por Grove em 1852;[5] (b) sistema existente no 

CENIMAT/CEMOP:I3N. 

Em comparação com outras técnicas de PVD, das quais são exemplo a evaporação térmica 

ou a deposição por laser pulsado (PLD – Pulsed Laser Deposition), a pulverização catódica 

apresenta como principais vantagens uma maior pureza e controle da composição/estequiometria 

dos filmes aliada a uma maior homogeneidade e uma elevada reprodutibilidade em grandes áreas. 

Esta técnica permite ainda depositar filmes densos e com elevada adesão a baixas temperaturas a 

partir de diferentes tipos de materiais, como óxidos ou metais. A possibilidade de inserir gases 

reactivos durante o processo de pulverização representa outra das grandes vantagens em termos 

de processabilidade.[6, 7]  

3.1.1.1. Tipos de pulverização catódica e funcionamento 

Um sistema de pulverização catódica pode ser esquematicamente representado por uma 

câmara de deposição, onde é efectuado vácuo, e por dois eléctrodos, o cátodo que contém o alvo, 

ou seja, o material a ser depositado, e o ânodo, que por sua vez contém o substrato onde irá formar-

se o depósito sob a forma de um filme fino. (Figura 3.2)  

 

	
Figura 3.2 Esquema de um sistema de pulverização catódica. (Adaptado de [8].) 
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O processo inicia-se com a aceleração de electrões, que se encontram na proximidade do 

cátodo, em direcção ao ânodo através da aplicação de um campo eléctrico. De seguida, os 

electrões mais energéticos (e) colidem com os átomos de gás inerte previamente inserido na 

câmara, normalmente Ar devido ao seu baixo custo e elevada massa atómica (39,9 g mol-1). Destas 

colisões podem ocorrer diversos fenómenos dos quais se destacam os seguintes:[6, 9] 

- os electrões dos átomos de Ar são excitados para níveis metastáveis de acordo com: 

 → ∗ 	 (3.1) 

- os átomos de Ar perdem um electrão, isto é, ionizam-se, de acordo com: 

 → 2 	 (3.2) 

No primeiro caso, a “desexcitação” dos electrões resulta na emissão de fotões num 

comprimento de onda característico dos átomos envolvidos (por exemplo no caso do Ar observa-se 

uma cor violeta). No segundo caso, se os electrões possuírem energia suficiente, colidem 

novamente com os átomos de Ar, resultando em novas espécies excitadas: iões e electrões. 

Paralelamente, e pela aplicação do campo eléctrico, os iões Ar+ são acelerados na direcção do alvo 

ejectando diversas partículas, entre as quais electrões secundários, átomos e agregados 

moleculares. Contudo, diversos fenómenos podem ocorrer no alvo pela acção iões incidentes, como 

se pode verificar na Figura 3.3. Os electrões secundários (electrões ejectados do alvo) são 

acelerados em direcção ao substrato/ânodo colidindo com os átomos de Ar, promovendo os 

processos indicados anteriormente. O conjunto destes processos é comumente designado por 

plasma.[9]  

 

	
Figura 3.3 Exemplos de processos que podem ocorrer na superfície de um alvo durante a deposição catódica. 

(Adaptado de [10].) 
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O rendimento da pulverização (S) é um dos parâmetros fundamentais na caracterização do 

processo de pulverização catódica, sendo definido pela razão entre o número de átomos ejectados 

por ião incidente de acordo com:[3] 

 
º á

ã
	 (3.3) 

Existem diversos factores que influenciam directamente S dos quais se podem destacar:[3] 

 a energia dos iões; 

 o ângulo de incidência dos iões;  

 o material e estrutura cristalina do alvo. 

Num processo típico de pulverização catódica, a energia dos iões incidentes varia entre os 

25 e os 10 KeV, sendo que para valores de energia inferiores a 25 eV o rendimento é bastante baixo 

(<10-4 átomos/ião). Por sua vez, para energias muito elevadas (>10 keV) os iões incidentes 

penetram em maior profundidade no alvo, o que resulta numa dissipação de energia no seu interior 

e numa consequente diminuição da ejecção de átomos superficiais e de S.[3] O ângulo de incidência 

também apresenta um intervalo (60-80 º) onde S atinge o seu valor máximo decrescendo 

abruptamente para valores próximos dos 90 º.[3] Por último, a pulverização preferencial de 

determinados elementos, assim como de diferentes orientações cristalográficas existentes no alvo, 

influenciam o valor de S.[6]  

Dependendo da forma como é criada a excitação electrónica nos sistemas de pulverização 

catódica, estes podem ser divididos em 2 categorias: sistemas de tensão contínua (d.c.), onde é 

aplicada uma tensão contínua e sistemas de radiofrequência (r.f.), onde um gerador de alta 

frequência (normalmente a 13,56 MHz) cria a diferença de potencial entre os eléctrodos.[6, 11] A 

escolha entre os dois sistemas depende em muito das propriedades do alvo a utilizar, 

principalmente se é condutor ou isolante. Nos sistemas d.c. é necessário utilizar um alvo condutor 

para garantir uma elevada concentração de cargas negativas na sua superfície (cátodo), por forma a 

garantir a ejecção de electrões secundários. Contudo, quando é usado um material isolante, a 

criação de cargas negativas superficiais apenas é possível com a aplicação de um campo alternado, 

utilizando-se neste caso um sistema r.f.. Assim sendo, poderemos dizer que os sistemas r.f. são 

mais versáteis, pois permitem a deposição de materiais isolantes ou condutores. Apesar de se 

obterem filmes com boas propriedades em ambos os sistemas, estes apresentam algumas 

desvantagens: baixas taxas de deposição, sobreaquecimento e degradação da superfície do 

substrato devido ao bombardeamento de electrões secundários do alvo.[1] Para ultrapassar estas 

desvantagens, Penning propôs na década de 30 do séc XX, a utilização de um magnetrão no cátodo 

para confinar o plasma numa região próxima do mesmo. Desta forma, a formação de campo 

magnético toroidal, em que as linhas de campo se fecham sobre a superfície do alvo resulta no 

confinamento dos electrões secundários, reduzindo consideravelmente o aquecimento do 

substrato.[3] (Figura 3.4) Este campo obriga ainda os electrões a descrevem trajectórias 
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helicoidais/cicloidais paralelas ao alvo, aumentando a probabilidade de colisão com os átomos de Ar 

e consequentemente a formação de iões Ar+. Desta forma, a utilização de um sistema com 

magnetrão permite aumentar a taxa de pulverização e a utilização de pressões de deposição mais 

reduzidas.[3, 11]  

 

	
Figura 3.4 Pulverização catódica assistida por magnetrão. (Adaptado de [12].) 

A adição de um gás reactivo, como O2 ou H2, ao processo de pulverização catódica, seja ele 

d.c. ou r.f., é um procedimento bastante comum na obtenção de TCOs.[13] Esta técnica, largamente 

utilizada em termos industriais, é habitualmente conhecida como pulverização catódica reactiva.[3] A 

sua principal vantagem é o controle em tempo real da estequiometria dos filmes depositados, sejam 

estes obtidos a partir de alvos metálicos, onde a quantidade de gás reactivo na câmara tem uma 

enorme influência nas propriedades dos filmes; ou a partir de alvos cerâmicos, onde apesar de ser 

menor, essa influência é também observada, essencialmente na compensação de elementos mais 

voláteis (ex. O2) perdidos no processo de transporte entre o alvo e o substrato.[6, 13] Apesar da 

utilização de alvos metálicos resultar numa razão de crescimento bastante superior à dos alvos 

cerâmicos (a energia necessária para pulverizar um átomo metálico, por ex. Zn é inferior à de um 

composto por ex. ZnO) as condições de processamento no primeiro caso são mais restritas, pois é 

frequentemente necessário proceder a uma ligeira oxidação da superfície do alvo para se depositar 

um TCO (por ex. ZnO).[7] Se esta oxidação for demasiado baixa os filmes formados terão um 

aspecto metálico, por sua vez se for muito elevada a razão de crescimento dos filmes decresce 

consideravelmente. Assim, a janela de processamento da pulverização catódica reactiva utilizando 

alvos metálicos encontra-se definida entre estes dois limites. Quando são utilizados alvos 

previamente oxidados, isto é, alvos cerâmicos, o intervalo de condições de processamento amplia 

consideravelmente.[7]  

No decorrer deste trabalho optou-se por utilizar alvos cerâmicos de ZnO e In2O3, assim 

como diferentes misturas destes dois óxidos, na produção dos filmes finos de TCOs. Foi utilizado 

um sistema de pulverização catódica de radiofrequência assistida por magnetrão desenvolvido no 

CENIMAT/CEMOP:I3N. (Figura 3.5) 
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Figura 3.5 Sistema de pulverização catódica de radiofrequência assistida por magnetrão utilizado neste 

trabalho: (a) exterior da câmara de vácuo; (b) interior da câmara com 3 magnetrões. 

Todos os filmes produzidos foram obtidos mantendo constantes alguns parâmetros de 

deposição, nomeadamente a distância alvo-substrato, que foi conservada a 15 cm, e a pressão de 

base do sistema, que foi mantida a 3x10-4 Pa. Procedeu-se ainda a uma pré-pulverização de 10 ou 

20 minutos de modo a garantir a reprodutibilidade dos filmes depositados, pois após cada deposição 

a câmara de vácuo é levada à pressão atmosférica podendo ocorrer uma contaminação da 

superfície do alvo. Como substratos rígidos foram utilizados vidros Corning 1737 e bolachas de Si. 

Por sua vez, como substratos flexíveis foram utilizados filmes de PEN (Teonex Q50).  

Os parâmetros estudados ao longo deste trabalho foram:  

 Composição do alvo (Figura 3.6); 

o Óxidos simples de In2O3 e ZnO fornecidos pela SCM (Super 

Conductor Materials); 

o Mistura de óxidos In2O3:ZnO (IZO). Definidos pela percentagem 

atómica dos elementos metálicos (%In=(In/(In+Zn)) ou %Zn= 

(Zn/(In+Zn)), fornecidos pela SCM e pelo projecto Multiflexioxides) 

Figura 3.6 Composição dos alvos cerâmicos do sistema In2O3-ZnO utilizados durante o trabalho de 

doutoramento. 
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 Percentagem de O2 definida por %O2 = pressão parcial de O2/ pressão total gases  

          (Ar+O2)x100)  

o  0<%O2<4,76 % 

 Pressão de deposição (Pdep) 

o 0,10<Pdep<0,80 Pa 

 Densidade de potência aplicada (Prf) 

o 0,55<Prf<2,74 W cm-2  

 Após o processo de deposição por pulverização catódica são frequentemente utilizados 

tratamentos de pós-processamento para melhorar as propriedades dos TCOs. Um desses 

procedimentos é o processo de tratamento térmico de recozimento que, apesar de não ser uma 

técnica de produção, pode alterar significativamente as propriedades dos filmes finos de TCOs.[14-17] 

Neste trabalho de doutoramento foram tratados termicamente os filmes finos depositados em duas 

atmosferas: ao ar e em vácuo. Para tal foram utilizados os fornos existentes (Barnstead Thermolyne 

F21140) no CENIMAT/CEMOP:I3N, sendo que num dos fornos estava acoplado um espectrómetro 

de massa para a quantificação das espécies químicas libertadas durante o recozimento. (Figura 3.7) 

Os filmes foram tratados termicamente numa gama de temperaturas entre 150 e 500 ºC.  

 

Figura 3.7 Fornos utilizados em: (a) recozimentos ao ar; (b) recozimentos em vácuo com espectrómetro de 

massa acoplado para a identificação das espécies químicas libertadas pela amostra. 

3.2.  Técnicas de caracterização de filmes finos 

Foram utilizadas diferentes técnicas de caracterização que permitiram obter informação 

sobre as propriedades estruturais, morfológicas, composicionais, superficiais, eléctricas e ópticas 

dos filmes depositados. Em seguida serão apresentadas em termos gerais as técnicas utilizadas. 
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3.2.1. Caracterização estrutural e morfológica 

3.2.1.1. Difracção de raios-X 

A difracção de raios-X (XRD – X-ray Diffraction), descoberta em 1895 por Rontgen, que foi 

posteriormente galardoado com o prémio Nobel da Física em 1901,[18] é uma técnica não destrutiva 

bastante utilizada em Ciência dos Materiais na identificação de fases cristalinas e na quantificação 

de algumas propriedades estruturais, tais como: tamanho de grão, composição de fase, orientação 

preferencial e defeitos na rede cristalina.[9, 19] Quando um feixe de raios-X incide num material, os 

seus fotões podem ser absorvidos ou dispersos pelos átomos. Observa-se que, para determinadas 

direcções, as ondas dispersas interferem construtivamente, resultando num feixe difractado numa 

direcção dependente da estrutura e dos átomos desse material. Para uma radiação de comprimento 

de onda () que incide na amostra segundo um ângulo () as interferências construtivas ocorrem 

quando a diferença de fase entre os raios dispersos pelos diferentes planos atómicos, com um 

espaçamento (dhkl), forem múltiplos (n) do comprimento de onda (). Este fenómeno é descrito pela 

lei de Bragg[19] e encontra-se representado esquematicamente na Figura 3.8 (a) e analiticamente 

pela seguinte equação: 

 2 	 (3.4) 

Assim, variando o ângulo de incidência da radiação de raios-X e medindo a intensidade do 

feixe refractado obtém-se um difractograma (Figura 3.8 (b)) onde, para materiais policristalinos, se 

podem identificar picos a diferentes ângulos de detecção 2, cuja localização está relacionada com 

os diferentes planos cristalográficos presentes.[20] 

 

Figura 3.8 (a) Esquema que ilustra a difracção de raios-X por planos cristalográficos pela Lei de Bragg; (b) 

difractograma típico obtido por difracção de raios-X.  

Esta técnica foi utilizada, ao longo de todo o trabalho, na análise da estrutura dos filmes 

finos produzidos. Para tal, recorreu-se a um difractómetro Panalytical XPert Pro instalado no 
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CENIMAT/CEMOP:I3N com uma radiação Cu K (=1,52 Å), utilizando a configuração Bragg-

Brentano θ-2θ, com um varrimento em 2 de 10 a 80 º. (Figura 3.9) Em determinadas amostras foi 

utilizada uma câmara de aquecimento numa gama de temperatura entre 30 e 500 ºC que permitiu 

avaliar as modificações estruturais dos filmes em tempo real. 

 

Figura 3.9 Difractómetro Panalytical XPert Pro existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.2.1.2. Microscopia electrónica de varrimento  

O microscópio electrónico de varrimento (SEM – Scanning Electron Microscopy), 

desenvolvido no séc. XX por Knoll,[21] permite a obtenção de imagens superficiais de elevada 

resolução de diversos materiais. A amostra a ser observada é irradiada com um feixe de electrões 

que varre a sua superfície formando uma imagem. Todavia, existe uma panóplia de sinais emitidos 

pela interacção feixe/amostra dos quais se podem destacar os electrões secundários, os electrões 

retrodifundidos, os electrões de Auger e os raios-X característicos. (Figura 3.10 (a)) A detecção e 

análise destes sinais permite obter uma informação sobre a topografia, a microestrutura e a 

composição das amostras. As imagens de superfície habitualmente obtidas por esta técnica 

resultam primordialmente da emissão de electrões secundários. Por sua vez, utilizando um detector 

de electrões retrodifundidos, é possível distinguir os diferentes elementos químicos que constituem a 

amostra, através do seu número atómico.  

As imagens dos filmes de TCOs apresentadas nesta dissertação foram obtidas com um 

SEM-FIB Cross-Beam Auriga da Zeiss instalado no CENIMAT/CEMOP:I3N no decorrer deste 

trabalho. (Figura 3.10 (b))  
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Figura 3.10 (a) Interacções possíveis durante uma análise de SEM; (Adaptado de [22].) (b) SEM – FIB Cross 

beam Auriga da Zeiss existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.2.1.3. Microscopia de força atómica  

A microscopia de força atómica (AFM – Atomic Force Microscopy) é uma técnica de 

caracterização e manipulação de superfícies a um nível atómico que permite não só uma análise 

qualitativa, mas também quantitativa das mesmas. Esta técnica pertence à família de técnicas de 

microscopia de varrimento por sensor (SPM – Scanning Probe Microscopy). Dentro desta família de 

instrumentos, o microscópio de efeito de túnel (STM – Scanning Tunneling Microscopy) foi pioneiro 

tendo sido inventado nos laboratórios da IBM em 1981 por Binnig e Rohrer que, cinco anos mais 

tarde, foram galardoados com o Prémio Nobel da Física.[23] No ano de 1986 Quate, em conjunto 

com os dois inventores do SPM, apresentou o microscópio de força atómica (AFM).[24] A principal 

diferença entre os dois microscópios está nos requisitos das amostras a serem analisadas. 

Enquanto o AFM permite a análise de amostras não condutoras o mesmo não é possível com o 

SPM, limitado a amostras condutoras. Comparativamente com as outras técnicas de microscopia, 

nomeadamente a electrónica (SEM e TEM – Transmission Electron Microscopy), a microscopia de 

força atómica não requer uma preparação específica e, normalmente dispendiosa de amostras, para 

além de permitir a observação de amostras no estado líquido. Devido à sua versatilidade é frequente 

ver esta técnica empregue em campos tão díspares como o da biologia e da ciência dos 

materiais.[25] 

O AFM é constituído por diversos componentes que vão desde os detectores e sistemas de 

controlo electrónico, passando pelo laser e fotodetector (normalmente um fotodíodo), assim como 

por diversos actuadores piezoeléctricos. Um dos elementos mais importantes é o cantiliver onde, 

numa das suas extremidades, se encontra a ponta de prova. (Figura 3.11) Esta é normalmente feita 

de Si ou de Si3N4 podendo ser coberta por uma fina camada de outro material, como por exemplo 

Au ou In, no caso de se pretenderem realizar medidas eléctricas. Para além da sua constituição, a 

geometria das pontas também desempenha um papel importante na obtenção de imagens.[26] 

Quando a ponta se encontra perto da amostra (colocada sobre um actuador piezoeléctrico com 

movimento em x, y e z) observa-se um encurvamento do cantilever como resultado da interacção de 
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forças interatómicas, normalmente de Van der Waals, as quais podem ser atractivas ou repulsivas. 

O fotodetector detecta o encurvamento do cantilever pela deflexão do feixe de laser, sendo depois 

essa informação traduzida numa imagem.  

 

 

Figura 3.11 Esquema de funcionamento de um AFM com imagem da ponta de prova obtida por SEM. 

(Adaptado de [27].) 

O AFM pode ser operado em 3 modos distintos: no de contacto, quando a ponta de prova se 

encontra sempre em contacto com a superfície da amostra, podendo ser usado para realizar 

medidas eléctricas quando utilizada uma ponta condutora; de não-contacto, em que a ponta de 

prova permanece próxima da superfície da amostra nunca tocando na mesma; e, por fim, no modo 

intermitente, que advém da conjugação dos modos anteriores, isto é, pelo contacto periódico entre a 

ponta e a superfície da amostra. Assim sendo, o primeiro modo encontra-se indicado para amostras 

duras, enquanto os dois últimos para todo o tipo de superfícies, nomeadamente as macias, como 

polímeros. A principal limitação do modo de contacto está na degradação da amostra e da ponta 

causada pela fricção entre ambas. Em relação ao modo de não contacto, a grande restrição está na 

baixa resolução das imagens obtidas devido à distância mantida entre a superfície da amostra e a 

ponta. Desta forma, o modo intermitente visa atenuar estas duas limitações sendo actualmente o 

modo mais utilizado na microscopia de força atómica.  

Para a obtenção das imagens de AFM foi utilizado um AFM MFP-3D da Asylum Research 

(Figura 3.12) que foi instalado e operado directamente durante o decorrer do trabalho de 

doutoramento. As imagens foram obtidas em modo de contacto e intermitente utilizando-se, 

respectivamente, pontas de prova Olympus TR400PB e Budget Sensors TAP300. Foram ainda 
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realizadas medidas eléctricas em amostras seleccionadas sendo os resultados apresentados no 

quarto capítulo. 

Figura 3.12 AFM MFP3D da Asylum Research existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.2.2. Caracterização composicional 

3.2.2.1. Espectroscopia de retro-dispersão de Rutherford  

 A espectroscopia de retro-dispersão de Rutherford (RBS – Rutherford Backscattering 

Spectroscopy) é uma técnica amplamente utilizada na análise de materiais. Esta técnica, 

desenvolvida por Rutherford no início do séc XX,[28] permite determinar a composição e os perfis de 

concentração atómica (em profundidade) para os elementos presentes numa determinada amostra. 

Baseia-se fundamentalmente na detecção das partículas que são retrodispersas por uma dada 

amostra, após colisão com os átomos que a constituem. A amostra é bombardeada com um feixe de 

iões (habitualmente iões leves como o H+ ou He+) que vão, ao longo da sua trajectória, perdendo 

energia através de colisões inelásticas com os electrões e elásticas com os núcleos dos átomos da 

amostra. A trajectória dos iões incidentes é alterada quando estes colidem elasticamente com um 

núcleo atómico e, para parâmetros de impactos suficientemente pequenos, os iões podem ser 

reenviados ou retro-dispersos na direcção da superfície. As partículas que após estas colisões 

possuam energia suficiente para sair da amostra podem então ser detectadas. (Figura 3.13) A 

energia das partículas detectadas é determinada pelas perdas de energia no percurso de entrada, 

no processo de colisão elástica e no percurso de saída, deste modo, o histograma de energias 

detectados é função da profundidade a que ocorreu a colisão e da massa do núcleo dispersor. 

Assim, é possível determinar o perfil de concentração de um determinado elemento ao longo da 

espessura analisada da amostra.  
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Figura 3.13 (a) Esquema ilustrativo de uma medida de RBS; (b) espectro ilustrativo obtido por RBS. 

Os espectros de RBS foram obtidos no Laboratório de Feixe de Iões do Instituto 

Tecnológico e Nuclear, ITN, utilizando-se um feixe de He+ de 2,0 MeV de energia, produzido num 

acelerador de Van de Graaff de 2,5 MV. (Figura 3.14) Para detectar as partículas retrodispersas 

pelas amostras de IZO foram utilizados dois detectores de partículas colocados a 140º em ambos os 

lados da direcção do feixe. Para cada ponto na amostra foram acumulados espectros relativos a 

diferentes ângulos de incidência que foram ajustados a uma dada composição. 

 

Figura 3.14 Sistema de análise por RBS existente no ITN. 

3.2.2.2. Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X  

A espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS – Energy Dispersive X-ray 

Spectroscopy) é uma técnica comummente utilizada na análise elementar e composicional de uma 

amostra. Esta baseia-se na detecção de raios-X resultantes da ionização dos átomos da amostra 

por acção de uma radiação de alta energia. Os electrões dos níveis energéticos mais baixos, por 

acção do feixe incidente, são ejectados das suas orbitais dando origem a lacunas. Para que o átomo 

volte ao estado de repouso, os electrões dos níveis energéticos superiores tendem a ocupar essas 

lacunas libertando, nestas transições, energia sob diversas formas, nomeadamente sob a forma de 
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raios-X. A energia libertada é característica de cada transição e da estrutura atómica de um 

elemento, permitindo a identificação e quantificação dos elementos constituintes da amostra. (Figura 

3.15)[29]  

Neste trabalho foi utilizado o detector de EDS existente no SEM-FIB referido no ponto 

3.2.1.2, tendo a coluna de SEM funcionado como fonte de electrões.  

 

 
Figura 3.15 Exemplo típico de um espectro de EDS. 

3.2.3. Caracterização do potencial de superfície 

3.2.3.1. Medida de ponta de Kelvin  

A medida de ponta de Kelvin (KP – Kelvin Probe) é uma técnica não destrutiva bastante 

utilizada na determinação indirecta da função trabalho () de um determinado material, seja este 

condutor ou semicondutor.[30] Foi desenvolvida no final do séc. XIX por William Thomson, mais tarde 

conhecido por Lord Kelvin.[31] Esta técnica baseia-se na medição da diferença de potencial de 

contacto (DPC) entre duas superfícies condutoras. A principal vantagem da KP em comparação com 

as técnicas de medição directa da , baseadas no efeito fotoeléctrico, como a espectroscopia 

fotoeléctrica por radiação ultravioleta (UPS – Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), está na sua 

simplicidade e baixo custo.[7, 31] Uma das grandes limitações desta técnica reside na contaminação 

da superfície das amostras quando as medidas são realizadas em condições ambientes e que 

acabam por mascarar o valor da .[7] 

 Quando dois metais são colocados em proximidade mas sem existir contacto eléctrico entre 

ambos, os níveis de Fermi (EF) alinham-se em relação ao nível de vácuo em energias 

correspondentes às suas . (Figura 3.16 (a)) Se for estabelecido um contacto eléctrico entre os dois 

metais, os electrões do metal de mais baixa  fluem para o de mais alta, deixando-os carregados 

positiva e negativamente, respectivamente. (Figura 3.16 (b)) Este processo termina quando o campo 

eléctrico estabelecido entre os dois metais é igual à diferença de funções trabalho. Neste estado de 



Capítulo 3 – Técnicas de deposição e caracterização de filmes finos e dispositivos 

55	

equilíbrio, o potencial associado ao campo eléctrico é exactamente igual à diferença de , isto é, à 

DPC entre os dois metais. (Figura 3.16 (c)) 

 

Figura 3.16 Diagramas de energias: (a) dois metais com funções trabalho () e níveis de Fermi (EF) diferentes; 

(b) quando estabelecido um contacto eléctrico entre os dois metais. Observa-se uma movimentação de cargas 

para que EF seja igual nos dois metais; (c) com a aplicação de uma tensão externa para polarizar um dos 

metais e existe um ponto óptimo em que não existe movimentação de cargas sendo então possível determinar 

a DPC. (Adaptado de [30, 32].) 

Analisando o princípio anterior como um condensador de placas paralelas em que um dos 

seus eléctrodos vibra a uma frequência . Esta oscilação, para além de produzir uma corrente 

alterna a.c. (), influencia a capacidade do condensador pela alteração da distância entre os 

eléctrodos (d) de acordo com a seguinte expressão: 

 	 (3.5) 

onde C é a capacidade, Q a carga, V o potencial, 0 a permitividade do ar, Ac a área dos eléctrodos 

e w a distância entre os eléctrodos. Em termos práticos, se uma tensão d.c. for aplicada a um dos 

eléctrodos para que a corrente alterna tenda para zero, isto é, para que a diferença de potencial 

entre os dois eléctrodos seja nula, o valor dessa tensão será igual a DPC. Conhecendo-se a função 

trabalho de um dos eléctrodos é então possível determinar a do outro.[30] 

Os valores de  foram obtidos com um sistema KP5000 Ambient da KP Technologies 

adquirida no decorrer deste trabalho de doutoramento. (Figura 3.17) Todas as medidas foram 

efectuadas utilizando uma ponta de Kelvin de aço inox e ouro com uma área de 0,02 cm2. Como 

eléctrodo de referência foi utilizado um padrão de Au (=5,10 eV) e outro de Al (=4,40 eV). Cada 

amostra foi medida 500 vezes em 5 pontos distintos. Todas as medidas foram realizadas à 

temperatura ambiente com uma humidade relativa entre 40 e 50 %. 
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Figura 3.17 (a) Resultado típico de uma medida de ponta de Kelvin; (b) equipamento KP5000 Ambient 

existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.2.4. Caracterização eléctrica 

3.2.4.1. Medidas de efeito de Hall 

O efeito de Hall foi descoberto em 1879 por Edwin Hall, que submeteu um material 

electricamente condutor a um campo magnético perpendicular à direcção da corrente eléctrica 

aplicada. Hall constatou que existia uma diferença de potencial nas faces laterais deste condutor na 

presença do campo magnético. Desde então esta técnica tem vindo a ser amplamente utilizada pois, 

para além de permitir determinar a resistividade eléctrica () possibilita, de uma forma simples e 

rápida, a medição de outras propriedades, tais como: o tipo, a concentração (N) e a mobilidade de 

Hall (H) de portadores maioritários (electrões ou buracos).[33] O efeito de Hall é baseado na força de 

Lorentz ( ), que assenta na combinação de duas forças: eléctrica e magnética:[34]  

 	 (3.6) 

onde q é carga do electrão (1,61x10-19 C),  o campo eléctrico,  a velocidade da partícula e  o 

campo magnético. Considerando uma geometria de Van der Pauw (Figura 3.18) em que uma 

corrente I constante é injectada pelos contactos 1 e 3 (I13) e a diferença de potencial (V) é medida 

entre os contactos 2 e 4 (V24) para um campo magnético  constante.  

No caso de ,  e  serem perpendiculares, podem ser representadas por grandezas 

escalares, I pode ser expressa por: 

 	 (3.7) 

onde ds é a espessura da amostra e W a distância entre os 2 contactos. Combinando as equações 

3.7 e 3.8 obtém-se: 
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1

	 (3.8) 

sendo VH a tensão de Hall (VH= EW) medida pelo sistema e RH o coeficiente de Hall. Através do 

sinal de RH é possível identificar-se qual o tipo de portadores maioritários: negativo para electrões 

(semicondutores tipo-n) ou positivo para buracos (semicondutores tipo-p). Se ds não for conhecido é 

no entanto possível determinar-se o coeficiente superficial de Hall (RHS) através de: 

 	 (3.9) 

que por sua vez pode ser utilizado para calcular a densidade de portadores superficial Ns: 

 
1

	 (3.10) 

Se ds for conhecida, a concentração de portadores em volume, N, pode ser obtida por: 

 
1
	 (3.11) 

Por último, a mobilidade de Hall (H) pode ser calculada através da seguinte expressão: 

 	 (3.12) 

onde Rs representa a resistência folha. 

 

 

Figura 3.18 Geometria de Van der Pauw utilizada em medidas de efeito de Hall. (Adaptado de[34].)  
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Durante este trabalho foi utilizado um sistema de efeito de Hall Biorad 5500PC (Figura 3.19) 

existente no CENIMAT/CEMOP:I3N para a caracterização dos filmes finos de TCOs. Em cada 

amostra foram criados 4 contactos de prata numa geometria de Van der Pauw. Foram efectuados 5 

ciclos de medidas por amostra com um campo constante de 0,5 T e à temperatura ambiente. Por 

forma a estudar os mecanismos de condução dos TCOs alguns filmes foram medidos em 

temperatura, tendo esta variado entre e os 100 e os 350 K. 

 

Figura 3.19 Sistema de efeito de Hall Biorad 5500PC existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.2.5. Caracterização óptica 

As propriedades ópticas dos TCOs encontram-se estreitamente relacionadas com todas as 

outras propriedades apresentadas por estes filmes.[7, 35] O seu conhecimento e compreensão são de 

elevada importância para o desenvolvimento dos TCOs. Ao longo deste trabalho foram utilizadas 

duas técnicas distintas: a espectroscopia de transmitância de ultravioleta-visível-infravermelho 

próximo (UV-Vis-IVP) e a elipsometria espectroscópica.  

3.2.5.1. Espectroscopia de transmitância ultravioleta-visível-infravermelho próximo 

Os fotões com uma energia superior à do hiato energético (Eg) de um TCO (Eg≈3 eV) são 

absorvidos, enquanto, os fotões que possuem uma energia inferior à energia de plasma (Ep) podem 

também ser absorvidos ou ainda reflectidos. Entre estes dois limites energéticos (hiato e plasma) os 

fotões são maioritariamente transmitidos e/ou reflectidos. Na Figura 3.20 (a) encontra-se 

representado um espectro característico de um TCO onde é possível observar-se as diferentes 

regiões do espectro. 

Obtendo-se os espectros de transmitância (Tr) e reflectância (R) torna-se possível 

determinar outras propriedades como a frequência de plasma (p) ou o hiato óptico (Eopt), que por 

sua vez podem ser correlacionados com as propriedades eléctricas.[36] A P que representa a 

frequência para a qual os portadores livres entram em ressonância com a radiação electromagnética 

incidente é dada por: 
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∗ 	 (3.13) 

onde N representa a concentração de portadores, e a carga do electrão, m* a massa efectiva, 0 a 

permissividade do vácuo e  a permissividade de alta frequência. O comprimento de onda do 

plasma (P) é dado por: 

 4 ∗

∝ 	 (3.14) 

onde c representa a velocidade da luz. Desta forma, torna-se possível determinar P conhecendo-se 

N e m*e.
[37]  

Através de Tr e R é ainda possível determinar-se a absorvância (A) considerando para 

baixos comprimentos de onda que A=100-Tr-R. Outro parâmetro bastante importante é o coeficiente 

de absorção () que é dado por: 

 
4

	 (3.15) 

onde k representa o coeficiente de extinção (a sua dedução pode ser encontrada em[37]) e  o 

comprimento de onda para o qual  é calculado. Desta forma, Tr e R encontram-se relacionados 

com  através da seguinte expressão: 

 
1
1

	 (3.16) 

onde ds representa a espessura do filme. Se o produto ds for muito grande ou se R for muito 

pequena, o denominador da expressão anterior é aproximadamente 1. Assim,  pode ser calculado 

por:  

 1 	 (3.17) 

A determinação de  permite ainda obter o Eopt de um determinado filme. Considerando que 

as bandas de valência e condução são parabólicas e que as transições são directas, a relação entre 

 e Eopt é dada por:[35, 37-40] 

 
2

∗ 	 (3.18) 
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onde mr representa a massa efectiva reduzida, h representa a constante de Planck e  a frequência 

dos fotões incidentes. Traçando 2 em função de h é possível obter-se Eopt pela intersecção da 

recta da zona linear com o eixo das abcissas.  

As medidas de transmitância dos filmes de óxidos foram efectuadas com um 

espectrofotómetro de feixe duplo Shimadzu UV3101 existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. (Figura 

3.20 (b)) O comprimento de onda analisado está compreendido entre os 300 e os 2500 nm.  

 

Figura 3.20 (a) Espectro típico de um TCO onde Tr,R e A representam respectivamente a transmitância, a 

reflectância e absorvância. (Adaptado de[7].); (b) espectrofotómetro Shimadzu UV3101 existente no 

CENIMAT/CEMOP:I3N.  

3.2.5.2. Elipsometria espectroscópica 

A elipsometria espectroscópica é uma técnica de análise óptica utilizada na determinação 

de propriedades dieléctricas (índice de refracção e função dieléctrica) dos materiais. Através destas 

propriedades torna-se possível, com auxílio de modelos matemáticos, inferir outras propriedades 

das amostras tais como a morfologia, a rugosidade, a condutividade e a composição química.[20] 

Esta técnica baseia-se na medição da variação da amplitude e da fase de um feixe de luz 

polarizado, após este ser reflectido por uma amostra. A luz reflectiva pode ser dividida numa 

componente paralela e perpendicular, relativamente ao plano de incidência, permitindo a 

determinação do coeficiente de Fresnel (F), dado por: 

  tan 	 (3.19) 

onde rp e rs são os coeficientes de reflexão para a luz polarizada paralela e perpendicularmente ao 

plano de incidência,  e  referem-se aos ângulos elipsométricos, tan  representa a razão de 

amplitude entre os coeficientes de reflexão e  a mudança relativa de fase.  
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A caracterização dos filmes finos de IZO foi efectuada com recurso a um elipsómetro Jobin 

Yvon Uvisel (Figura 3.21) existente no CENIMAT/CEMOP:I3N numa gama de energias entre 0,60 e 

os 6,50 eV e com um ângulo de incidência de 70 º. A modelação dos dados experimentais foi 

realizada com o programa fornecido com o equipamento, DELTAPSI tendo sindo utilizados os 

modelos de Drude e de Tauc-Lorentz. No quarto capítulo serão apresentados em maior detalhe os 

modelos utilizados assim como os resultados das modelações efectuadas.  

 

Figura 3.21 Elipsómetro Jobin Yvon Uvisel existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.3.  Técnicas de produção e de caracterização de díodos orgânicos 

emissores de luz 

Os OLEDs produzidos no decorrer deste trabalho de doutoramento foram efectuados em 

diferentes laboratórios. Como tal, optou-se por dividir esta secção em duas partes. Na primeira 

serão descritas em termos gerais as técnicas utilizadas (de produção e caracterização) e na 

segunda parte será apresentado o procedimento seguido da preparação dos dispositivos tendo em 

consideração as especificidades de cada laboratório.  

3.3.1. Técnicas de produção  

Durante este trabalho de doutoramento foram estudadas duas tecnologias utilizadas na 

produção de OLEDs. A primeira consistiu em díodos orgânicos emissores de luz baseados em 

polímeros electroluminescentes (POLEDs – Polymer Light Emitting Diodes) e a segunda em díodos 

orgânicos emissores de luz baseados em pequenas moléculas orgânicas (SMOLEDs – Small 

Molecule Organic Light Emitting Diodes). Como visto no segundo capítulo uma das principais 

diferenças entre estas duas tecnologias prende-se com as técnicas de deposição das camadas 

orgânicas, que no caso dos POLEDs é baseada na deposição de soluções enquanto no caso dos 

SMOLEDs assenta na evaporação térmica das pequenas moléculas orgânicas. 
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3.3.1.1. Spin coating 

O spin coating é uma técnica bastante utilizada na deposição de filmes finos. Consiste 

sucintamente no espalhamento de um material por acção da rotação a alta velocidade (1000-8000 

rpms) de um substrato colocado sobre um spinner. As propriedades dos filmes depositados, entre as 

quais a espessura, dependem de inúmeros factores relacionados não só com o fluido a depositar, 

habitualmente polimérico, mas também com o processo de deposição. Desses factores podemos 

destacar a viscosidade, a taxa de secagem, a percentagem de sólidos e a tensão superficial do 

fluído, e também a aceleração, velocidade de rotação e a exaustão de vapores durante o 

processo.[41] 

O processo típico pode ser dividido em 4 etapas. (Figura 3.22) A primeira consiste na 

deposição do fluído sobre o substrato, podendo este estar estacionário ou em rotação. Em seguida 

o substrato é acelerado e, por acção da força centrífuga, o fluído espalha-se por toda a superfície, 

formando uma camada continua e uniforme sobre o substrato. Subsequentemente o substrato é 

colocado a uma velocidade de rotação superior, tipicamente entre as 2000 e os 8000 RPMs, para 

que se obtenha a espessura pretendida e se dê início à evaporação do solvente. Por último, o 

substrato é colocado a rodar a baixa velocidade (500 -1000 RPMs) para que a evaporação se dê 

uniformemente. Esta última etapa é bastante crítica pois se, por exemplo, a evaporação do solvente 

se der muito rapidamente, forma-se uma camada sólida à superfície do filme que impede a 

evaporação do restante solvente, causando assim uma não uniformidade do filme depositado. 

Habitualmente segue-se um passo adicional de secagem do filme para que este se torne mais 

resistente ou para permitir a formação de uma determinada fase cristalina.[41]  

 

 
Figura 3.22 Etapas do processo de spin coating. (Adaptado de [41].) 
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No decorrer deste trabalho, o spin coating foi utilizado na deposição das camadas 

poliméricas dos POLEDs, nomeadamente na camada transportadora de buracas (HTL – Hole 

Transporting Layer) e na camada emissora (EL – Emitting Layer), e também como etapa do 

processo de fotolitografia empregue na padronização dos ânodos de IZO. 

3.3.1.2. Evaporação térmica resistiva 

A evaporação térmica resistiva pertence, tal como a pulverização catódica, à família de 

técnicas de deposição física de vapores (PVD). Esta técnica, cuja descoberta remonta ao início do 

séc XX, permite a deposição de filmes finos de diversos materiais tais como: metais, óxidos ou 

pequenas moléculas orgânicas.[6, 42] Baseia-se no aquecimento, por efeito de Joule, de um filamento 

ou de uma barquinha onde se encontra o material a evaporar. Quando a temperatura de 

evaporação/sublimação do material a depositar é atingida, o material passa ao estado gasoso e, por 

diferenças de temperatura condensa no substrato formando um filme homogéneo. Tal como a 

pulverização catódica, a evaporação térmica também é realizada em vácuo, pois nestas condições o 

livre percurso médio dos átomos evaporados é bastante superior à distância entre o filamento e o 

substrato. Porém, a energia envolvida neste processo é bastante mais reduzida (0,1 eV) quando 

comparada com a da pulverização catódica. A geometria da câmara de evaporação, nomeadamente 

a posição relativa entre o material a evaporar e o substrato, também influencia a taxa de evaporação 

e consequentemente a espessura e as propriedades do filme depositado no substrato.[6] 

No decorrer deste trabalho, esta técnica foi utilizada para deposição dos metais (Ca, Al, 

Ag:Mg) usados como cátodo nos dispositivos e também para evaporação das pequenas moléculas 

orgânicas (TPD e Alq3) no caso dos SMOLEDs. Para tal foram usados os equipamentos de 

evaporação térmica disponíveis no IFSC:USP,(Figura 3.23) no E-Mat@TUD, no CRF e no 

LOOE@MIT. 

 

Figura 3.23 Evaporador existente no IFSC:USP. 
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3.3.2. Técnicas de caracterização  

Sendo os OLEDs dispositivos electroluminescentes, a sua caracterização passa por 

medidas das suas propriedades eléctricas e também ópticas. 

3.3.2.1. Caracterização eléctrica  

A caracterização eléctrica dos OLEDs permite não só avaliar o desempenho dos 

dispositivos como também compreender alguns dos fenómenos que ocorrem nas camadas 

orgânicas e nas diferentes interfaces orgânico/inorgânico ou orgânico/orgânico. No decorrer deste 

trabalho foram utilizadas duas abordagens, uma mais macroscópica para avaliar o comportamento 

dos díodos (característica corrente-tensão) e outra, a impedância espectroscópica, mais 

direccionada para a compreensão dos fenómenos físicos que ocorrem durante o funcionamento dos 

dispositivos e em especial nas interfaces. 

3.3.2.1.1. Característica corrente-tensão 

A característica corrente-tensão (I-V), comummente referida por característica densidade de 

corrente-tensão (J-V), é uma técnica bastante utilizada na caracterização de dispositivos. Através da 

aplicação de uma tensão (V) à amostra é medida a sua resposta em termos de corrente (I ou J). 

Assim torna-se possível identificar alguns dos regimes de funcionamento dos OLEDs, como 

apresentado no segundo capítulo desta dissertação. O aparato experimental consiste numa célula 

de prova, onde é colocada a amostra, um electrómetro e um computador. (Figura 3.24) Alguns 

dispositivos foram medidos a diferentes temperaturas tendo, para tal, sido utilizado um crióstato. 

 

 

Figura 3.24 Equipamento utilizado para a caracterização dos OLEDs no IFSC:USP. Constituído por: um 

crióstato, um fotodíodo para as medidas de luminância, um electrómetro para as medidas J-V e L-V e um 

medidor de impedâncias. 
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3.3.2.1.2. Espectroscopia de impedância 

A espectroscopia de impedância em corrente alterna é uma técnica bastante utilizada no 

estudo das propriedades de materiais dieléctricos tanto em meio líquido como em meio sólido. 

Consiste na medição da resposta eléctrica quando é aplicado um campo eléctrico oscilatório. Mais 

especificamente, quando é aplicada uma tensão alterna a um material dieléctrico, a sua resposta 

eléctrica apresenta um desfasamento em relação ao sinal de tensão que pode ser definida pela 

expressão geral de deslocamento eléctrico: 

 ∗ ∗ ∗	 (3.20) 

onde D* é o deslocamento eléctrico, *() é a constante dieléctrica dependente da frequência, εr é a 

permissividade eléctrica do vácuo e E* o campo eléctrico. De referir que * significa que as grandezas 

estão representadas em notação complexa. A constante dieléctrica complexa pode ainda ser 

definida por: 

 ∗ 	 (3.21) 

Onde ε’(ω) e ε’’(ω) são, respectivamente, as componentes real e imaginária da constante dieléctrica. 

Em termos experimentais esta técnica mede a impedância (Z) de um material que pode ser 

definida por: 

 ∗ 	 (3.22) 

onde V(ω) é a tensão sinusoidal aplicada, I(ω) a corrente medida,  a fase entre a tensão e a 

corrente, e Z' (ω) and Z'' (ω) são, respectivamente a parte real e imaginária da impedância. Assim, 

torna-se possível determinar diversos parâmetros do material, como a mobilidade, calculados em 

função da frequência, sendo ainda possível extrair parâmetros como a impedância real e imaginária 

que podem, por sua vez, ser utilizados para modelar a resposta em campo alterno dos OLEDs.[43, 44] 

 As medidas de impedância foram realizadas no IFSC-USP e no E-MAT@TUD tendo sido 

utilizado um analisador de impedâncias Solartron modelo 1260 Impedance/Gain Phase Analyser. 

(Figura 3.24)  

 

3.3.2.2. Caracterização óptica  

A caracterização óptica dos dispositivos consistiu na medição da luminância em função da 

tensão (L-V), o que tornou possível a determinação da tensão mínima de emissão (Von). Para 

colectar a luz emitida pelo OLED foi utilizado um fotodíodo calibrado ligado a um electrómetro. O 

aparato experimental encontra-se esquematizado na Figura 3.24.  
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A caracterização óptica incidiu ainda em medidas de electroluminescência com o intuito de 

verifica-se em que comprimento de onda os dispositivos emitem. Para tal, foi utilizado um 

espectrómetro Ocean-optics USB500 existente nos diversos laboratórios onde foram produzidos os 

dispositivos. 

3.3.3. Técnicas complementares 

3.3.3.1. Perfilometria 

 A determinação correcta da espessura de um filme fino é de grande importância não só por 

ser um parâmetro utilizado na determinação de outras propriedades, de que são exemplo a 

resistividade ou coeficiente de absorção, mas também pela influência que tem no desempenho dos 

OLEDs, designadamente na tensão de funcionamento (Vth). A medida consiste no varrimento da 

superfície da amostra por uma agulha. Antes da medição propriamente dita, é retirada uma região 

do filme fino do substrato sendo criada uma descontinuidade nesse mesmo filme. Durante o 

varrimento, a agulha encontra essa região, em que a diferença de alturas entre o substrato+filme e o 

substrato corresponde à espessura do filme depositado. (Figura 3.25) 

Para a determinação da espessura dos filmes finos de TCOs foi utilizado um perfilometro 

XP-200 da Ambios existente no CENIMAT/CEMOP:I3N com uma ponta de diamante de 2,5 m de 

diâmetro. Em cada amostra foram efectuados 5 varrimentos, tendo sido determinada a espessura 

média para cada uma delas. 

 

 
Figura 3.25 (a) Exemplo de um perfil obtido numa medição de perfilometria; (b) perfilómetro Ambios XP-200 

existente no CENIMAT/CEMOP:I3N. 

3.3.3.2. Fotolitografia 

A fotolitografia é um processo amplamente usado em microelectrónica para a definição de 

padrões ou estruturas em diferentes substratos. Esta técnica tem por base um polímero 

fotossensível (fotoresiste) que é sensibilizado quando exposto a uma radiação ultravioleta. Através 

deste processo foi possível definir diferentes padrões nos filmes de IZO produzidos. Os padrões, ou 
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seja, a geometria dos ânodos utilizados nos OLEDs, foram definidos utilizando-se um procedimento 

semelhante ao esquematizado na Figura 3.26.  

 

 
Figura 3.26 Esquema ilustrativo do processo de fotolitografia convencional utilizado na padronização dos 

ânodos de IZO. 

O processo inicia-se com o espalhamento do fotoresiste (neste trabalho foi utilizado um 

fotoresiste positivo AZ 6612) sobre o substrato (neste caso o substrato consiste no filme de IZO 

depositado sobre o vidro) utilizando um spinner (descrito no ponto 3.3.1.1) Como visto 

anteriormente, a espessura do fotoresiste depende da sua viscosidade e da velocidade de rotação 

do spinner, o que neste trabalho se traduziu numa espessura de 1,2 m. Após o espalhamento do 

fotoresiste, os substratos foram colocados num prato de aquecimento, durante 1 minuto a 120 ºC, a 

fim de melhorar a adesão e promover a evaporação do solvente. Seguidamente, o substrato foi 

colocado no alinhador de máscaras para serem definidos os padrões pretendidos através da 

exposição à radiação UV. O passo seguinte consiste na remoção do fotoresiste das zonas expostas 

com o auxílio de um revelador livre de iões alcalinos (hidróxido de tetrametilamonia, AZ 726 MIF). 

Após estes passos o fotoresiste apenas se encontra a proteger zonas específicas do substrato o 

que leva à erosão das áreas não protegidas, que neste trabalho foi realizada por via húmida tendo 

sido utilizada uma solução de HCl:H2O (1:600 v/v). Por último, foi removido o fotoresiste que 

permaneceu sobre o substrato utilizando-se para este efeito acetona. Finalmente, o substrato 

encontra-se pronto para as etapas subsequentes do fabrico dos OLEDs.  
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3.3.4. Processo de fabrico 

O fabrico de OLEDs é um processo que engloba diversas etapas experimentais. Na Figura 

3.27 encontra-se esquematizado o procedimento geral seguido ao longo deste trabalho. 

 

 
Figura 3.27 Esquema ilustrativo do processo geral de fabrico de OLEDs seguido neste trabalho.	

Cada passo experimental demonstrou ser de grande importância para a obtenção de 

dispositivos com um bom desempenho. Verificou-se ao longo do trabalho ser necessário criar 

pontos de controlo entre etapas para evitar chegar ao final do processo de fabrico com OLEDs não 

funcionais e, consequentemente ultrapassar os problemas experimentais observados. Os pontos de 

controlo encontram-se apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Controlo dos diferentes processos utilizados na produção dos OLEDs. 

Processo Ponto de controlo 

Limpeza do substrato  Verificação de impurezas e riscos 

Fotolitografia do ânodo Padrões bem definidos para os diversos 
pixéis  

Limpeza do ânodo Verificação de manchas de secagem ou 
resíduos de fotoresiste 

Deposição de PEDOT:PSS Formação de um filme homogéneo 

Deposição do polímero 
electroluminescente 

Formação de um filme homogéneo 

Evaporação de pequenas 
moléculas orgânicas 

Formação de um filme homogéneo 

Evaporação do cátodo Verificação de curto circuitos entre o 
cátodo e o ânodo 
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O processo de fabrico inicia-se com a limpeza do substrato: vidro no caso dos OLEDs 

rígidos, e polímero no caso dos flexíveis. Em seguida é depositado o TCO, que desempenha a 

função de ânodo, pela técnica de pulverização catódica de radiofrequência assistida por magnetrão. 

O padrão do ânodo é definido de acordo com as especificações de cada laboratório onde são 

realizados os OLEDs sendo utilizada a fotolitografia. Esta técnica permite uma excelente definição 

dos padrões evitando qualquer tipo de comunicação cruzada entre pixéis vizinhos. Nesta fase, os 

ânodos encontram-se definidos e preparados para que as camadas orgânicas sejam depositadas, 

sendo, porém ainda necessário o corte e limpeza dos mesmos. Para tal é efectuada a principal 

verificação da qualidade do ânodo, sendo observada a definição da geometria e a existência de 

qualquer resíduo, pois qualquer impureza na sua superfície compromete o desempenho dos OLEDs. 

Em seguida é realizado um tratamento de plasma de oxigénio à superfície dos ânodos por forma a 

remover qualquer componente orgânico e aumentar a função trabalho, como será demonstrado no 

capítulo 5. A primeira camada orgânica a ser depositada é a HTL, seguida da EL. No caso dos 

POLEDs, estas duas camadas são depositadas por spin coating, sendo previamente necessário 

preparar as respectivas soluções. Para os SMOLEDs é utilizada a evaporação térmica resistiva para 

a deposição da HTL e da EL. Em último lugar, procede-se à evaporação de um metal que será o 

segundo contacto eléctrico, ou seja o cátodo do dispositivo.  

3.3.4.1. Pontos críticos no processo de fabrico  

3.3.4.1.1. Limpeza dos substratos 

Antes de qualquer etapa de fabrico dos OLEDs propriamente dito, os substratos foram 

imersos num banho de ultra-sons, utilizando-se uma solução de limpeza alcalina MICRO 90 a 1 % 

durante 30 minutos a 60 ºC. Seguidamente foram enxaguados com água ultra pura e secos com 

jacto de azoto. O objectivo desta etapa é o de eliminar qualquer contaminante ou poeira existente na 

superfície do vidro que provoque uma descontinuidade no ânodo a ser depositado. 

3.3.4.1.2. Deposição do ânodo 

Apesar do sistema de pulverização catódica do CENIMAT/CEMOP:I3N permitir a utilização 

de substratos de 10x10 cm2 foi adoptada uma estratégia de elevada reprodutibilidade no fabrico dos 

dispositivos. Para isso foram utilizados substratos mais pequenos (5x5 cm2) de vidro corning 1737 e 

substratos poliméricos (Teonex Q50) para os OLEDs flexíveis. A utilização de substratos com estas 

dimensões permitiu obter variações de espessura nos filmes de IZO inferiores a 5 %. 

3.3.4.1.3. Fotolitografia do ânodo 

Este passo tem como objectivo a padronização do ânodo a ser utilizado nos OLEDs. Antes 

deste processo foram desenvolvidas máscaras de modo a que fossem obtidos dispositivos com 

diferentes geometrias. Na Figura 3.28 encontram-se representadas as máscaras utilizadas ao longo 

deste trabalho. 
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Figura 3.28 Máscaras utilizadas na padronização dos ânodos.	

A segunda etapa de limpeza é das mais críticas no processo de fabrico visto ser a última 

antes da deposição das camadas orgânicas. Esta etapa é semelhante à primeira limpeza realizada 

mas com o acréscimo de alguns procedimentos. Assim, os substratos foram limpos em banhos de 

ultra-sons com soluções de acetona e de álcool isopropílico durante 15 minutos. Imediatamente 

antes da deposição da HTL foi realizado um tratamento de plasma de O2 para eliminar qualquer 

contaminante orgânico e tornar a superfície do ânodo hidrófila.[45, 46] No quinto capítulo será 

apresentada a influência deste tratamento superficial no desempenho dos dispositivos.  

3.3.4.1.4. Deposição da camada transportadora de buracos  

Nos caso dos POLEDs a primeira camada orgânica a ser depositada é uma constituída por 

um polímero condutor, o poli(3,4-etilenodioxitiofeno) dopado com ácido poli(estireno sulfonato) 

(PEDOT:PSS). A principal função desta camada é de efectuar a injecção/transporte de cargas do 

ânodo para a EL, para além de reduzir a rugosidade da superfície do ânodo, evitando assim a rápida 

degradação do dispositivo.[47] O PEDOT:PSS utilizado, Baytron P Al4083 da H.C. Starck, é 

especialmente formulado para OLEDs e consiste numa dispersão de 3 % em água. Antes da sua 

aplicação o PEDOT:PSS foi filtrado num filtro absoluto de 0,45 m para garantir que partículas em 

suspensão não fossem depositadas, permitindo assim a obtenção de filmes homogéneos. Os filmes 

de PEDOT:PSS foram depositados com uma velocidade de rotação do spinner de 1000 rpm por 

forma a ser obtida uma espessura de 60 nm. Após a deposição, a camada de PEDOT:PSS é 

colocada a 140 ºC durante 5 minutos para que se dê a evaporação do solvente (água). Este 

procedimento foi seguido em todos os POLEDs fabricados durante este trabalho. 

Por sua vez para os SMOLEDs foi evaporada uma camada com 60 nm de N,N’-difenil-N,N’-

bis(3-metilfenil)-1,1’-bifenil-4,4’-diamina (TPD) para desempenhar a função de HTL. Este processo 

foi realizado numa câmara de vácuo existente no LOOE@MIT, tendo sido utilizada uma razão de 

crescimento de 0,20 Å s-1 e uma pressão de base de 1x10-4 Pa.  

3.3.4.1.5. Deposição da camada electroluminescente 

Como referido anteriormente, neste trabalho de doutoramento foram utilizados polímeros e 

pequenas moléculas orgânicas, tendo sido utilizadas técnicas de processamento adequadas a cada 

tecnologia. Desta forma, para os POLEDs foi utilizado o spin coating e para os SMOLEDs a 

evaporação térmica.  



Capítulo 3 – Técnicas de deposição e caracterização de filmes finos e dispositivos 

71	

3.3.4.1.5.1. Polímeros electroluminescentes 

Os polímeros electroluminescentes utilizados neste trabalho pertencem a duas famílias 

distintas, a dos poli (p-fenileno vinileno) (PPVs) e a dos polifluorenos (PFs). A escolha destes 

polímeros permitiu demonstrar a viabilidade dos filmes de IZO como ânodo em POLEDs. Na família 

dos PFs foram utilizados dois polímeros, o	 poli (9,9-dialquil-fluoreno) (BE) e o poli (9,9-

dioctilfluoreno-benzotiadiazol) (F8BT) cuja emissão se situa respectivamente na região azul e verde 

do espectro. De referir que o BE apresentava uma formulação não conforme o que impossibilitou 

optimização dos POLEDs fabricados com este polímero. Todavia, foi possível estudar a influência 

do tratamento de plasma de oxigénio no desempenho dos POLEDs, como será apresentado no 

capítulo 5.  

Em relação aos polímeros da família dos PPVs foram utilizados quatro polímeros com 

emissão em quatro cores distintas, azul, verde, laranja e amarela. Os três primeiros polímeros foram 

utilizados para avaliar o desempenho dos ânodos de IZO em mostradores policromáticos e, que por 

uma questão de simplicidade serão designados respectivamente por PPV-A PPV-A, PPV-V e PPV-

L. A utilização do PPV amarelo, que será designado por SY (Super Yellow), direccionou-se para o 

fabrico de POLEDs flexíveis como também será apresentado no capítulo 5.  

De referir que o tolueno foi utilizado como solvente e o spin coating como técnica de 

deposição tendo sido obtidas diferentes espessuras para as EL, de acordo com a Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 Diferentes espessuras dos polímeros electroluminescente utilizados na camada activa (EL) dos 

POLEDs. 

Polímero 

electroluminescente

Espessura da EL

(nm) 

BE 130 

F8BT 60 

PPV - A 90 

PPV - V 90 

PPV - L 90 

SY 70 

 

3.3.4.1.5.2. Pequenas moléculas orgânicas 

No caso dos SMOLEDs foi utilizado a hidroxiquinolina de alumínio (Alq3) como camada 

electroluminescente. Esta molécula orgânica foi, tal como o TPD, evaporada termicamente a uma 

taxa de 0,20 Å s-1 permitindo a formação de uma camada homogénea com 40 nm. Para reduzir 

qualquer contaminação o Alq3 foi evaporado imediatamente após o TPD, tendo em ambos os casos 
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sido utilizado uma máscara mecânica com uma geometria semelhante à apresentada na Figura 

3.29.  

 

Figura 3.29 Exemplo de uma máscara mecânica utilizada para padronização das camadas orgânicas em 

SMOLEDs. 

3.3.4.1.6. Evaporação e padronização do cátodo 

A última etapa no fabrico dos dispositivos consiste na definição e na deposição do cátodo. A 

geometria do pixel é, como visto anteriormente, definida pela sobreposição do ânodo pelo cátodo. 

Foram utilizadas máscaras mecânicas com diferentes padrões que permitiram obter diversos pixéis. 

Na Figura 3.30 encontra-se representada uma máscara mecânica típica. 

 

Figura 3.30 Exemplo de uma máscara mecânica utilizada para a definição do cátodo em OLEDs.	

O Ca e o Al foram os metais utilizados nos POLEDs visto apresentarem boas propriedades. 

O Al foi escolhido pela sua baixa reactividade à humidade assim como a facilidade de 

manuseamento e baixo custo. Contudo, a  do Al é relativamente elevada (4,40 eV) o que resulta 

numa elevada barreira de injecção de electrões. O Ca apresenta uma  de 2,80 eV que permite a 

formação de um contacto praticamente óhmico. A principal desvantagem da utilização do Ca reside 

na sua elevada reactividade com o O2, sendo recomendada a sua utilização em ambientes inertes. 

As espessuras e as taxas de evaporação utilizadas foram controladas em tempo real através de um 

medidor de espessuras existente no interior da câmara de evaporação. (Tabela 3.3) De referir que 

as baixas razões de evaporação visaram evitar a difusão dos metais para o interior das camadas 

orgânicas. No caso dos SMOLEDs foi utilizada uma liga Mg-Ag como cátodo visto apresentar os 

melhores resultados em termos de estabilidade dos dispositivos, devido à menor reactividade do Mg 

com o O2. 
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Tabela 3.3 Razão de evaporação e espessura dos diferentes metais utilizados como cátodo nos OLEDs. 

Metal Razão de evaporação 

(Å s-1) 

Espessura 

(nm) 

Ca 0,2-0,4 15-20 

Al 0,5-1 150-200 

Mg 0,3 30 

Ag 0,4 100 

 

Por último, com a sobreposição de todas as camadas ficaram definidas as áreas assim 

como o número de pixéis em cada substrato (Tabela 3.4) estando os dispositivos prontos a serem 

testados. Ainda de referir que posteriormente à deposição do cátodo é normalmente efectuado um 

passo de encapsulamento dos dispositivos por forma a aumentar o seu desempenho e o seu tempo 

de vida. Todavia, os OLEDs fabricados durante este trabalho não foram sujeitos a este 

encapsulamento.  

Tabela 3.4 Área e número de pixéis por substrato fabricado em cada laboratório onde foram 

realizados os OLEDs. 

Laboratório Área do pixel

(mm2) 

Número de pixéis 

por substrato 

IFSC:USP 9 3 

E-MAT@TUD 9 8 

CRF 4, 16, 36, 100 4 

LOOE@MIT 2 10 
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Capítulo 4 – Propriedades dos filmes finos de óxido de índio 

e zinco 

No quarto capítulo desta dissertação serão apresentadas as propriedades dos filmes finos 

de óxido de índio e zinco (IZO), assim como algumas propriedades dos óxidos simples (In2O3 e 

ZnO), produzidos à temperatura ambiente pela técnica de pulverização catódica de radiofrequência 

assistida por magnetrão. Será também abordada a influência de diversos parâmetros de 

processamento como a composição do alvo cerâmico, definida, conforme visto no capítulo 3, pela 

percentagem atómica/concentração dos catiões metálicos (%In=In/(In+Zn) ou %Zn=Zn/(In+Zn)), a 

percentagem de oxigénio na mistura total de gás (%O2), a pressão de deposição (Pdep) e a 

densidade de potência aplicada (Prf) nas propriedades estruturais, morfológicas, composicionais, 

eléctricas e ópticas dos filmes finos depositados. Será ainda analisada a influência da temperatura e 

da atmosfera de recozimento nessas mesmas propriedades. Na última parte deste capítulo será 

apresentado um estudo comparativo entre as propriedades anteriormente mencionadas dos filmes 

de IZO optimizados em substratos rígidos (vidro) e flexíveis (polímero) e as propriedades dos filmes 

de óxido de índio dopado com estanho (ITO – Indium Tin Oxide) comerciais, usados como 

referência.  

4.1.  Razão de crescimento 

A razão de crescimento de filmes finos de óxidos condutores transparentes (TCOs – 

Transparent Conducting Oxide) depositados por pulverização catódica é influenciada pelos 

diferentes parâmetros de processamento, como a %In, a %O2, a Pdep e a Prf. Na Figura 4.1 encontra-

se representada a influência dos dois primeiros parâmetros de deposição na razão de crescimento 

dos filmes depositados.  

 

Figura 4.1 Dependência da razão de crescimento relativamente aos parâmetros de processamento: (a) %In, 

onde a 0 e 100 % corresponde respectivamente aos filmes de ZnO e In2O3; (b) %O2. (A linha a tracejado é uma 

guia para os olhos.) 
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Como se pode verificar, a concentração de In (%In) afecta a razão de crescimento dos 

filmes, apresentando valores extremos quando são utilizados os alvos simples de ZnO e de In2O3: 

um mínimo de 4,08 nm min-1 para os filmes obtidos com o alvo de ZnO, e um valor máximo de 5,85 

nm min-1 para os filmes produzidos com o alvo de In2O3. No caso dos filmes produzidos com os 

alvos de IZO (64 %<%In<93 %) observa-se um ligeiro decréscimo na razão de crescimento com a 

diminuição da quantidade de In no alvo. Uma redução acentuada na razão de crescimento é 

observada para os filmes de IZO depositados com uma %In de 50 %. As diferentes razões de 

crescimento dos filmes estão relacionadas com diversos factores de que são exemplo o processo de 

fabrico dos alvos, a massa dos elementos constituintes, a morfologia e o estado de oxidação da 

superfície, a cristalinidade, assim como a presença de diversas fases cristalinas.[1-3] Na Figura 4.2 

encontram-se representadas duas imagens obtidas por microscopia electrónica de varrimento (SEM 

– Scanning Electron Microscopy) obtidas para alvos com diferentes %In (83 e 50 %) onde foi 

possível identificar-se duas fases cristalinas.  

 

Figura 4.2 Imagens de SEM de dois alvos de IZO com diferentes composições: (a) %In=83 %; (b) %In=50 %. 

Em ambos os casos foi possível identificar duas fases cristalinas. (Os alvos analisados foram produzidos no 

âmbito do projecto Multiflexioxides.)  

Apesar de apresentarem fases cristalinas semelhantes (Zn3In2O8 e In2O3), a superfície 

destes dois alvos apresenta diferentes morfologias como possível resultado de diferentes 

parâmetros utilizados no seu fabrico (por exemplo a temperatura de sinterização ou atmosfera de 

sinterização) que, como referido anteriormente, acabam por influenciar a razão de crescimento dos 

filmes.[3] Dada a elevada complexidade e interdependência dos diferentes factores que influenciam 

as propriedades dos alvos, torna-se necessário para compreensão da sua influência na razão de 

crescimento um estudo mais detalhado que englobe todo o processo, desde o fabrico dos alvos até 

à deposição dos filmes. Todavia, independentemente de todos os outros factores, podemos 

constatar que existe uma relação entre o aumento da razão de crescimento e o incremento da %In 

nos alvos, possivelmente devido à maior taxa de pulverização do In em relação ao Zn nas condições 

de deposição utilizadas, tendo esta tendência sido igualmente observada por outros autores.[4, 5]  



Capítulo 4 – Propriedades dos filmes finos de óxido de índio e zinco  

79	

O aumento da %O2 durante o processo de pulverização catódica de radiofrequência 

assistida por magnetrão resulta numa diminuição da razão de crescimento dos filmes de IZO como 

se pode verificar na Figura 4.1 (b). De facto, o O2 tem um efeito preponderante, não só na razão de 

crescimento, mas também noutras propriedades dos filmes, designadamente nas eléctricas e 

ópticas como será posteriormente apresentado neste capítulo. A razão de crescimento mais elevada 

(6,66 nm min-1) foi obtida com uma atmosfera isenta de O2 ou seja apenas contendo Ar. Porém, 

nestas condições observa-se normalmente uma diferença entre a estequiometria do filme 

depositado e do alvo devido à pulverização preferencial de algumas espécies do alvo (por exemplo 

a energia necessária para pulverizar um átomo metálico (ex. In) é inferior à de composto metal-óxido 

(ex. In2O3)), ou pela perda dos elementos mais voláteis no processo de transporte dessas espécies 

do alvo para o substrato (por exemplo o O2).
[3, 6] Para reduzir este efeito é, habitualmente inserida 

uma pequena quantidade de O2 (~1 %) durante a deposição para garantir um maior controle na 

estequiometria dos filmes.[1] Todavia, a introdução de O2 resulta numa diminuição da razão de 

crescimento devido a vários fenómenos de que são exemplo: a alteração do gás de processo, os 

iões de O2 possuem uma massa inferior aos de Ar o que resulta numa menor transferência de 

momento para o alvo; a modificação do estado de oxidação da superfície do alvo, por exemplo a 

energia necessária para pulverizar um metal é inferior à de um composto metal-óxido, e ainda o 

aumento do fenómeno de re-pulverização do filme depositado devido ao bombardeamento do 

mesmo por iões de O2 altamente energéticos.[3, 7, 8]  

 Na Figura 4.3 encontra-se representada a dependência da razão de crescimento dos filmes 

com os restantes parâmetros de processamento, a Prf e a Pdep. Como se pode verificar, a razão de 

crescimento aumenta de uma forma praticamente linear com a potência aplicada, sendo este 

comportamento observado por outros autores na deposição pela técnica de pulverização catódica 

de TCOs, nomeadamente em filmes de AZO (ZnO dopado com Al) e de IZO.[7, 9] Com o aumento da 

densidade de potência, os iões de Ar adquirem uma energia superior que lhes permite, com a 

colisão no alvo, aumentar o número de espécies ejectadas e, consequentemente, o aumento da 

razão de crescimento.[7] No entanto, para uma Prf de ~0,50 W cm-2 a razão de crescimento decresce 

mais rapidamente que o previsto, significando que os iões incidentes não possuem energia 

suficiente para remover uma elevada quantidade de espécies químicas do alvo. Conforme exposto 

no ponto 3.1.1 para o processo de ejecção de espécies do alvo se iniciar é necessário que os iões 

incidentes possuam uma energia mínima. Assim, apesar de se observar a formação de um filme 

para uma Prf≈0,54 W cm-2, este valor deverá estar bastante próximo do mínimo necessário ao 

processo de pulverização não sendo, portanto, utilizada esta condição de processamento.  
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Figura 4.3 Dependência da razão de crescimento relativamente aos parâmetros de processamento: (a) Prf; (b) 

Prf. (A linha a tracejado é uma guia para os olhos.) 

A influência da pressão de deposição (Pdep) na razão de crescimento dos filmes pode ser 

vista na Figura 4.3 (b). O aumento da Pdep resulta num incremento do número de moléculas de gás 

no interior da câmara de vácuo, que se reflecte num decréscimo da razão de crescimento dos filmes 

pela diminuição do livre percurso médio das espécies pulverizadas, como se pode verificar 

qualitativamente pela seguinte equação:[10] 

 
	 é

√2
 (4.1) 

onde k é constante de Boltzmann, T a temperatura, diam o diâmetro das partículas e Pdep a pressão 

de deposição. Considerando um átomo de In, o seu livre percurso médio diminui de 9,48 x10-2 para 

1,18x10-2 m quando a Pdep aumenta, respectivamente, de 0,10 para 0,80 Pa. Desta forma, no 

percurso alvo-substrato as espécies pulverizadas colidem com uma maior frequência com as 

moléculas de gás existentes na câmara. Após estas colisões as espécies pulverizadas perdem 

energia, através de um processo denominado por termalização, não chegando ao substrato onde se 

está a formar o filme.[3, 11] Por sua vez, para um baixo valor de Pdep (0,10 Pa) o livre percurso médio 

das partículas é superior, pelo que a quantidade e a energia das espécies pulverizadas a chegarem 

ao substrato é maior e, consequentemente a razão de crescimento dos filmes, aumentam.  

4.2.  Propriedades estruturais 

As propriedades estruturais dos TCOs, sejam estes constituídos por óxidos simples (ex: 

In2O3 ou ZnO) ou por misturas de óxidos (ex: IZO), condicionam em grande parte as outras 

propriedades exibidas por estes materiais, pelo que o seu conhecimento demonstra ser bastante 

relevante para que sejam estabelecidas correlações entre todas as propriedades dos filmes. No 

decorrer deste trabalho foi analisada a influência dos diferentes parâmetros de processamento: %In, 

%O2, Prf e Pdep, e também o efeito do tratamento térmico de recozimento nas propriedades dos 
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filmes depositados em substrato de vidro Corning 1737 com uma espessura (ds) compreendida entre 

os 190 nm e os 210 nm. No entanto, apenas serão apresentados os resultados dos filmes onde 

foram observadas algumas tendências, nomeadamente na influência da concentração de In e do 

recozimento. 

4.2.1. Influência dos parâmetros de deposição  

Na Figura 4.4 (a) encontram-se representados os difractogramas dos filmes depositados a 

partir dos alvos de óxidos simples: ZnO e In2O3. Adicionalmente, na Figura 4.4 (b) são apresentados 

os difractogramas obtidos para as diferentes composições dos filmes de IZO. Para evitar qualquer 

influência dos outros parâmetros de deposição foram utilizadas condições de processamento 

constantes: %O2=0,65 %, Pdep=0,20 Pa e Prf=1,65 W cm-2. Ainda de referir que todos os filmes 

apresentados nesta dissertação foram depositados sem um aquecimento intencional do substrato, 

sendo esta condição comummente designada por temperatura ambiente. 

 

Figura 4.4 Difractogramas dos filmes depositados por pulverização catódica de radiofrequência assistida por 

magnetrão à temperatura ambiente: (a) ZnO e In2O3; (b) IZO com diferentes %In.  

Os filmes de ZnO depositados possuem uma estrutura cristalina apresentando apenas um 

pico orientado segundo o plano (002) centrado em 2=33,8 º, um pouco deslocado da posição 

2=34,3 º reportada para o ZnO em volume.[12, 13] Este deslocamento é habitualmente observado em 

filmes de ZnO depositados por pulverização catódica de radiofrequência assistida por magnetrão 

devido à existência de tensões residuais induzidas durante a deposição.[13, 14] A elevada texturização 

apresentada pelos filmes resulta do crescimento preferencial segundo a direcção do eixo c, ou seja 

perpendicularmente ao substrato, sendo esta uma característica da estrutura hexagonal (wurtzite) 

do ZnO.[12] Durante a fase inicial do crescimento dos filmes as cristalites orientam-se em diversas 

direcções, coalescendo apenas naquela onde a taxa de crescimento é superior, que, no caso do 

ZnO, é segundo o eixo c.[15, 16] O tamanho das cristalites (D) foi calculado através da expressão de 

Debye-Scherrer:[17]  
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 0,9
 (4.2) 

onde  representa o comprimento de onda da radiação-X (Cu=1,54 Å), B a largura a meia altura 

(FWHM – Full Width at Half Maximum) e  o ângulo de difracção. No caso dos filmes ZnO 

depositados à temperatura ambiente, foi determinado segundo o plano (002) um D=11,1 nm, valor 

este que é semelhante ao reportado por outros autores para filmes finos de ZnO. [18]  

Os filmes de In2O3 depositados em determinadas condições por pulverização catódica, ou 

por outra técnica de deposição física de vapores (PVD – Plasma Vapour Deposition), à temperatura 

ambiente apresentam apenas uma estrutura amorfa.[19-21] Contudo, os parâmetros de deposição 

utilizados neste trabalho (%O2=0,65 %, Pdep=0,20 Pa e Prf=1,65 W cm-2) permitiram, mesmo à 

temperatura ambiente, a formação de uma estrutura onde foi possível identificar-se uma fase 

cristalina. Os picos de difracção localizados a 2=20,9 º; 29,6 º; 34,7 º correspondem, 

respectivamente, aos planos (112), (222), (004), da fase cúbica (bixbyite) do In2O3, tendo sido 

utilizado o pico mais intenso (2=20,92 º) para a determinação do tamanho das cristalites (D), em 

9,60 nm. Apesar de ser possível obter uma estrutura amorfa à temperatura ambiente, os filmes de 

In2O3 cristalizam a baixas temperaturas (150~200 ºC).[19, 22, 23] Durante o processo de pulverização, 

estas temperaturas podem ser localmente atingidas, principalmente quando são utilizadas baixas 

Pdep ou elevadas %O2, favorecendo desta forma a cristalização dos filmes de In2O3.
[24-27] De facto, a 

energia de activação da cristalização dos filmes de ITO foi calculada por Paine et al. em 1,30 eV, 

sendo este valor muito próximo da energia necessária para o crescimento dos filmes.[24, 28] Estes 

valores de energia podem ser alcançados pelas espécies existentes no plasma, nomeadamente 

pelos iões de oxigénio ou pelos átomos de In, que ao chegarem ao substrato transferem energia 

suficiente para que a cristalização se inicie. Com o aumento da percentagem de oxigénio, também a 

quantidade de átomos e iões de oxigénio a bombardear a superfície do filme aumenta, sendo desta 

forma promovida a cristalização. Similarmente, quando é utilizada uma baixa pressão de deposição, 

como foi o caso dos filmes produzidos durante este trabalho, o livre percurso médio das espécies 

pulverizadas é elevado, isto é, o número de colisões em que perdem energia no trajecto alvo-

substrato é inferior. Assim, ao chegarem ao substrato os átomos possuem energia suficiente para se 

deslocarem no filme, para coalescerem, formando pequenas estruturas organizadas que acabam 

por resultar na cristalização dos filmes. [24, 27]  

Os filmes de IZO depositados à temperatura ambiente apresentam uma estrutura amorfa, 

independentemente da composição do alvo utilizada (50 %<%In<93 %), como se verificar pela 

Figura 4.4 (b). Efectivamente, pelos difractogramas apresentados, é possível observar-se a 

existência de um pico largo, centrado em 2≈33 º, característico de materiais amorfos ou 

nanocristalinos, onde apenas é conservada a ordem a curta distância, não existindo portanto uma 

ordem a longa distância como acontece com os materiais cristalinos.[21, 29] É ainda possível 

identificarmos uma bossa definida entre 20 º<2<35 º, característica do vidro utilizado como 

substrato.[21] Apesar de não ter sido identificada qualquer fase cristalina, o tamanho das cristalites foi 
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qualitativamente estimado pela expressão de Scherrer no pico centrado em 2 ≈ 33º, tendo sido 

obtido um inferior a 3 nm, ou seja, bastante menor ao determinado para os filmes cristalinos de 

In2O3 e de ZnO e semelhante ao encontrado por outros autores em diversos TCOs amorfos.[30-33] A 

formação desta estrutura amorfa resulta essencialmente da insolubilidade do Zn na estrutura 

bixbyite do In2O3, não permitindo que esta cristalize facilmente como acontece no caso do In2O3
[34, 35] 

Eguchi et al. sugerem que a estabilidade da fase amorfa dos filmes de IZO se deve à ocupação de 

determinadas posições na rede bixbyite do In2O3 pelos átomos de Zn, e que esta é mais estável com 

o aumento de Zn nos filmes.[35] Contudo, no caso da concentração de Zn ser muito elevada, ou seja 

a %In<<50 %, observa-se a formação de uma estrutura cristalina logo à temperatura ambiente como 

reportado por diversos autores.[30, 36, 37] No decorrer deste trabalho optou-se apenas por explorar as 

composições que permitissem a obtenção de filmes de IZO amorfos, visto esta nova área de TCOs 

amorfos representar um desafio actual não só em termos do material em si, mas também na sua 

aplicabilidade em tecnologias emergentes, como a dos díodos orgânicos emissores de luz (OLEDs – 

Organic Light Emitting Diodes) ou da electrónica transparente. Ainda de mencionar que, variando os 

restantes parâmetros de deposição (%O2, Pdep e Prf) a estrutura dos filmes depositados não 

apresentou nenhuma diferença em relação aos filmes produzidos com as diferentes composições 

isto é, foram sempre obtidos filmes de IZO amorfos independentemente dos parâmetros de 

deposição utilizados neste trabalho.  

4.2.2. Influência do tratamento térmico de recozimento  

Na Figura 4.5 encontram-se representados os difractogramas obtidos in-situ durante o 

recozimento realizado ao ar dos filmes de In2O3 e de ZnO numa gama de temperaturas entre os 150 

e os 500 ºC. De referir que são apresentados como referência os difractogramas dos filmes 

depositados, tendo as suas propriedades sido discutidas no ponto anterior. 

 

Figura 4.5 Difractogramas dos filmes recozidos entre os 150 ºC e os 500 ºC durante uma hora ao ar: (a) ZnO; 

(b) In2O3.  
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No caso dos filmes de In2O3 constata-se logo a 150 ºC o aparecimento de um novo pico em 

2 =60,4 º, a que corresponde o plano (226) da estrutura cúbica do In2O3. A intensidade deste pico, 

assim como dos outros já identificados à temperatura ambiente [(112), (222) e (004)], aumenta com 

a temperatura de recozimento, sendo mais proeminente segundo a direcção (222). Com o aumento 

da temperatura de recozimento observou-se um aumento da intensidade dos picos que, em conjunto 

com a redução da largura a meia altura observada, sugerem um aumento da cristalinidade dos 

filmes, visto não se ter detectado qualquer alteração na espessura dos filmes. [38, 39] De facto, 

observa-se um crescimento do tamanho das cristalites segundo a direcção (222) de 9,60 nm para 

20,7 nm quando os filmes são, respectivamente, recozidos a 150 e 500 ºC, estando estes valores na 

gama de valores também reportados por outros autores.[39]  

 Por sua vez, no caso do ZnO, observa-se apenas um aumento da intensidade e uma 

redução da largura a meia altura do pico segundo a direcção do plano (002), não sendo detectável a 

presença de picos noutras direcções. Através do aumento da temperatura de recozimento de 150 

para 500 ºC observa-se um deslocamento da posição do pico (002) de 2 = 33,9 º para 2 = 34,4 º. 

Este deslocamento é principalmente provocado pela relaxação das tensões residuais induzidas 

durante a deposição dos filmes, como visto anteriormente.[13] Analogamente ao observado para os 

filmes de In2O3, o tamanho das cristalites dos filmes de ZnO aumenta de 11,5 nm para 26,7 nm 

quando a temperatura de recozimento é elevada de 150 para 500 ºC (Figura 4.5 (b)), indicando um 

aumento da cristalinidade dos filmes. 

A estrutura amorfa exibida pelos filmes de IZO à temperatura ambiente sofre algumas 

alterações com o recozimento, estando estas directamente relacionadas com a %In como se pode 

observar na Figura 4.6. Todos os filmes de IZO depositados apresentam, independentemente da 

sua composição, uma estrutura amorfa quando recozidos a 150 ºC, (Figura 4.6 (a)) enquanto nesta 

gama de temperaturas (140 – 170 ºC) outros TCOs amorfos, como o In2O3 ou o ITO já exibem uma 

estrutura cristalina que representa uma desvantagem em termos da sua aplicabilidade em 

dispositivos que requeiram filmes amorfos e temperaturas de processamento nessa gama.[19, 21, 22, 40] 

Com o aumento da temperatura de recozimento para 300 ºC os filmes depositados com uma 

%In=93 % apresentam uma estrutura policristalina. (Figura 4.6 (b)) Os picos identificados 

correspondem à estrutura cúbica do In2O3 tendo sido determinado, segundo o pico mais intenso 

situado em 2 =35,4 º a que corresponde o plano (004), um D=65,6 nm. Por outro lado, os filmes 

depositados com as outras concentrações de In não mostram nenhuma evolução em relação aos 

filmes recozidos a 150 ºC, apresentando apenas um pico largo, característico da sua estrutura 

amorfa. A 500 ºC (Figura 4.6 (c)) observa-se um aumento da intensidade de todos os picos dos 

filmes depositados com uma %In=93 %, sendo mais proeminente segundo o plano (004), 

presenciando-se ainda um ligeiro incremento de D para 68,6 nm. A esta temperatura observa-se 

também a formação de uma fase cristalina dos filmes depositados com uma %In=83 %, tendo sido 

identificados diversos picos correspondentes à estrutura cúbica bixbyite do In2O3. O tamanho das 

cristalites (D=58,8 nm) foi determinado utilizando-se o pico com maior intensidade, centrado em 
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2=30,8 º a que neste caso corresponde o plano (222). Pela análise dos difractogramas da Figura 

4.6 (c) observa-se diferentes intensidades relativas dos picos segundo os planos (222) e (004). 

Determinando a razão das intensidades dos picos segundo estes dois planos (I222/I400) obtém-se um 

valor de 3,71 e de 0,77 para os filmes com uma %In de 83 e 93 %, respectivamente. Para os filmes 

com uma %In=93 % os resultados indiciam um crescimento preferencial segundo o plano (400). 

Este comportamento é frequentemente observado em filmes de ITO e encontra-se relacionado com 

as condições de deposição ou de recozimento que favorecem o crescimento segundo este plano, e 

que se reflectem em alterações das propriedades eléctricas dos filmes.[41, 42] Por sua vez, nos filmes 

com uma %In=83 % o valor obtido encontra-se próximo do teoricamente esperado (I222/I400≈3,33) 

para um filme policristalino de In2O3.
[42, 43] Nos filmes com esta composição (%In≈83 %) e recozidos 

a 500 ºC são encontradas diferentes fases cristalinas. Por exemplo Yaglioglu et al.[21, 23] identificaram 

a formação de uma nova fase romboédrica característica de filmes de In2O3 produzidos a altas 

pressões (corundum), enquanto Taylor et al.[44] e Ito et al.[45] observaram a formação da mesma fase 

(cúbica do In2O3) identificada neste trabalho. A existência destas diferenças sugere que existem 

diversos factores, como as condições de processamento/pós-processamento e a presença de Zn 

nos filmes que acabam por influenciar a sua cristalização. Na Tabela 4.1 encontra-se um resumo 

das diferentes estruturas identificadas nos filmes depositados e recozidos. 

Figura 4.6 Difractogramas dos filmes de IZO depositados com diferentes %In e recozidos durante uma hora a 

diferentes temperaturas: (a) 150 ºC; (b) 300 ºC; (c) 500 ºC. Verifica-se a cristalização dos filmes com maior %In. 
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4.3.  Propriedades morfológicas 

A análise da morfologia dos filmes foi realizada com o intuito de se avaliar a rugosidade da 

superfície de forma a optimizar e seleccionar as condições de processamento que permitam a sua 

aplicação em OLEDs. Para tal, foram analisados os filmes depositados com os diferentes 

parâmetros de processamento tendo-se optado, no caso dos filmes de IZO, pela apresentação dos 

resultados onde se observaram alterações na superfície dos mesmos. Serão apresentados os filmes 

produzidos com diferentes composições (%In=93, 83 e 50 %), assim como com diversas Pdep e Prf. 

Em relação aos filmes recozidos serão apresentados os resultados onde se observaram alterações 

estruturais (ponto 4.2). Por último, de referir que não foram observadas alterações significativas nos 

filmes depositados com diferentes percentagens de oxigénio, sendo apenas apresentados filmes 

com uma %O2=0,65 % 

4.3.1. Influência da composição  

Na Figura 4.7 encontram-se representadas as imagens da superfície dos filmes de In2O3 

(Figura 4.7 (a); (b)), ZnO (Figura 4.7 (c); (d)) e IZO (%In =83 %) (Figura 4.7 (e); (f)) obtidas por 

microscopia electrónica de varrimento (SEM – Scanning Electron Microscopy) e por microscopia de 

força atómica (AFM – Atomic Force Microscopy). A superfície dos filmes de In2O3 consiste 

maioritariamente em aglomerados com uma forma irregular distribuídos pela superfície, onde são 

facilmente identificados os contornos destes domínios. Na mesma imagem observa-se a existência 

de regiões constituídas por pequenos aglomerados compostos por pequenos grãos distribuídos 

aleatoriamente, conjuntamente com a existência de domínios formados por grãos alongados do tipo 

“campos de arroz” (rice field like), característicos em filmes de In2O3 ou de ITO.[46, 47] Através da 

imagem topográfica obtida por AFM (Figura 4.7 (b)) constata-se que os filmes de In2O3 exibem uma 

superfície ligeiramente rugosa a que corresponde uma rugosidade superficial (rRMS) de 1,80 nm. 

Analogamente ao observado pela imagem de SEM, a superfície do In2O3 é principalmente formada 

por aglomerados distribuídos segundo diferentes orientações formando uma estrutura pouco 

compacta. Estes aglomerados com um tamanho estimado 200-300 nm são por sua vez constituídos 

por pequenos grãos (10-15 nm) densamente compactados. Ainda assim, apesar de como visto no 

ponto 4.2.1 apresentarem uma estrutura policristalina, a superfície dos filmes de ZnO apresenta uma 

morfologia bastante díspar da observada para os filmes de In2O3, como se pode verificar pelas 

Figuras 4.7 (c) e 4.7 (d). Os filmes de ZnO são formados por pequenos grãos (15-20 nm) 

uniformemente distribuídos ao longo da superfície, que contribuem para uma superfície pouco 

rugosa (rRMS=1,69 nm). A utilização de baixas temperaturas de deposição favorece a formação 

destes pequenos grãos, uma vez que não é fornecida energia suficiente para o seu crescimento, 

como acontece no caso dos filmes depositados a temperaturas mais elevadas. [48-50] Por outro lado, 

os filmes de IZO apresentam uma superfície bastante diferente da obtida para os filmes 

policristalinos, como se pode observar nas Figuras 4.7 (e) e 4.7 (f). A superfície extremamente lisa 
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onde não se verificam quaisquer estruturas superficiais resulta num reduzido valor de rRMS (0,61 nm) 

compatível com a estrutura amorfa obtida, onde apenas se observam formações na ordem dos 

nanómetros.[9, 29, 51-53]  

 

Figura 4.7 Imagens dos filmes depositados obtidas por: SEM da superfície dos filmes de (a) In2O3; (c) ZnO; (e) 

IZO (%In=83 %). AFM da superfície dos filmes de (b) In2O3; (d) ZnO; (f) IZO (%In=83 %). Os restantes 

parâmetros de deposição foram mantidos constantes (%O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2).  
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4.3.2. Influência da densidade de potência e da pressão de deposição  

A variação dos parâmetros de processamento, nomeadamente a Prf e a Pdep, não resulta, 

como referido no ponto 4.2, em qualquer alteração estrutural dos filmes de IZO. No entanto, no caso 

das propriedades morfológicas dos filmes existe uma influência desses mesmos parâmetros como 

se pode verificar pelas imagens de AFM representadas na Figura 4.8. De facto, com o aumento da 

Prf de 1,65 para 2,19 W cm-2 verifica-se a formação de pequenos aglomerados na superfície dos 

filmes. (Figura 4.8 (a)) Estes aglomerados, que se encontram distribuídos aleatoriamente, 

apresentam uma altura compreendida entre os 2 e os 10 nm, e uma largura variável entre os 10 e os 

100 nm que contribuem para o aumento da rugosidade para 0,98 nm. Tal como mencionado no 

ponto 4.1, com o aumento da densidade de potência as espécies pulverizadas (átomos, iões e 

moléculas) chegam ao substrato com uma energia superior, permitindo desta forma que se 

desloquem na superfície do mesmo formando estes pequenos aglomerados. Este mecanismo é 

frequentemente observado em óxidos policristalinos, onde o aumento da densidade de potência 

favorece o crescimento dos grãos devido ao consequente aumento da mobilidade das espécies 

pulverizadas.[7, 54, 55] Assim, estas espécies migram para posições na rede cristalina onde as suas 

ligações sejam optimizadas favorecendo a nucleação e o crescimento dos grãos, e naturalmente 

aumentando a cristalinidade dos filmes. [7, 54, 55] Com o aumento da Prf para 2,74 W cm-2 denota-se, 

para além da formação de aglomerados, a formação de pequenas cavidades na superfície dos 

filmes. (Figura 4.8 (b)) Neste caso, a energia das espécies que chegam ao substrato é de tal forma 

elevada que estas acabam por remover parte do material já depositado, danificando assim a 

superfície dos filmes, o que contribui para uma rRMS de 0,98 nm. [7, 55, 56] Ainda de referir que não se 

observaram diferenças entre a morfologia dos filmes depositados com uma Prf de 1,10 W cm-2 

comparativamente com a dos filmes obtidos a 1,65 W cm-2. No que se refere à influência da pressão 

de deposição, apenas foram detectadas alterações da superfície dos filmes quando esta foi reduzida 

para 0,10 Pa (Figura 4.8 (c)). Para baixos valores de Pdep, as espécies pulverizadas chegam ao 

substrato com uma maior energia devido ao aumento do seu livre percurso médio, como referido no 

ponto 4.1. Analogamente ao discutido para uma Prf =2,19 W cm-2 este acréscimo de energia permite 

que as espécies se movam e que se formem estes pequenos aglomerados que, mais uma vez, se 

traduzem num aumento da rugosidade dos filmes (rRMS=1,18 nm ).[11] 
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Figura 4.8 Imagens da superfície e o respectivo perfil obtidos por AFM para os filmes depositados com %In=83 

%, %O2=0,65 % e diferentes: (a) Prf=2,19 W cm-2; (b) Prf=2,74 W cm-2; (c) Pdep=0,10 Pa. Observa-se a formação 

e alguns defeitos superficiais em relação aos filmes apresentados na Figura 4.7. 

4.3.3. Influência do tratamento térmico de recozimento 

Na Figura 4.9 encontram-se representadas as morfologias obtidas por SEM (Figura 4.9 (a); 

(c)) e AFM (Figura 4.9 (b); (d)) para os filmes de In2O3 e ZnO recozidos ao ar a uma temperatura de 

500 ºC durante 1 hora. Para estes filmes não se verificam alterações significativas da conformação 

dos diferentes domínios observados à temperatura ambiente (Figura 4.7), verificando-se apenas o 
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crescimento dos mesmos, característica mais evidente nos grãos que constituem os filmes de ZnO. 

Para além deste crescimento, observa-se igualmente um aumento da rRMS para 2,02 nm e 2,25 nm 

para, respectivamente, os filmes de In2O3 e ZnO. O aumento da temperatura fornece aos átomos 

energia suficiente para se reorganizarem na rede cristalina, favorecendo assim o crescimento do 

grãos e aumentando a cristalinidade dos filmes, como também evidenciado pelo aumento da 

intensidade relativa dos picos de difracção, visto no ponto 4.2.2.[13, 49] 

 

Figura 4.9 Imagens da superfície dos filmes recozidos a 500 ºC durante uma hora obtidas por: SEM (a) In2O3; 

(c) ZnO e por AFM (b) In2O3; (d) ZnO.  

Com o processo de recozimento a morfologia dos filmes de IZO apresenta alterações 

significativas em consonância com as alterações estruturais observadas e que se encontram 

relacionadas com concentração de In, como se pode constatar pela Figura 4.10. Os filmes 

depositados com uma %In=93 %, que como visto no ponto 4.2.2 apresentam uma estrutura 

cristalina quando recozidos a 300 ºC, mostram uma morfologia bastante distinta da obtida à 

temperatura ambiente. (Figura 4.10 (a); (b)) Na sua superfície é possível observar-se o início da 

individualização dos diferentes domínios, com a formação de pequenas estruturas granulares e 

bacilares nas suas fronteiras. Com o aumento da temperatura de recozimento para 500 ºC, a 

definição destes domínios torna-se mais evidente, resultando no desaparecimento das estruturas 
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bacilares das suas fronteiras, como se pode aferir mais claramente através da Figura 4.10 (c). Na 

figura Figura 4.10 (d) (varrimento de 5x5 m2) é possível observar-se a existência de domínios com 

diferentes topologias, apresentando um tamanho variável entre 1 e 3 m e uma rRMS de 1,27 nm, 

como resultado da cristalização dos filmes.  

 

Figura 4.10 Imagens da superfície dos filmes de IZO (%In=93 %) recozidos a 300 e 500 ºC durante uma hora 

ao ar obtidas por: (a) SEM (300 ºC); (b) AFM (300 ºC); (c) AFM (500 ºC); (d) AFM (500 ºC). Estas alterações 

superficiais encontram-se relacionadas com a cristalização dos filmes constatada no ponto 4.2.2. 

Com a diminuição da concentração de In para 83 % apenas se observam alterações na 

superfície dos filmes (Figura 4.11 (a)) quando o recozimento é realizado a 500 ºC que, como referido 

anteriormente, corresponde à temperatura de cristalização dos filmes com esta composição. Neste 

caso, a superfície do filme é formada por pequenos grãos compactamente distribuídos que resulta 

num aumento da rRMS para 0,85 nm. As diferenças superficiais observadas para os filmes com uma 

%In de 83 e 93 % recozidos a 500 ºC encontram-se fundamentalmente relacionadas com o 

processo de cristalização. No primeiro caso as cristalites cresceram mais rapidamente segundo o 

plano (222), enquanto no segundo esse crescimento foi mais evidente segundo o plano (444). 

(ponto 4.2.2) Para os filmes depositados com os alvos contendo uma %In<83 % não foi registada 
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qualquer alteração morfológica, (Figura 4.11 (b)) corroborando assim a estrutura amorfa constatada 

pelos difractogramas da Figura 4.6. 

 

Figura 4.11 Imagens da superfície dos filmes de IZO recozidos durante uma hora ao ar a 500 ºC: (a) %In=83 

%, onde é possível observar-se o aparecimento de alguns grãos superficiais; (b) %In=50 %, em que não se 

observou qualquer alteração na superfície dos filmes. Estas alterações superficiais encontram-se relacionadas 

com a cristalização dos filmes constatada no ponto 4.2.2.. 

	

4.4.   Análise composicional  

O conhecimento da composição química dos filmes de IZO é de extrema importância para a 

compreensão das outras propriedades, como por exemplo, as estruturais ou as eléctricas, e, 

simultaneamente determinante para a escolha dos parâmetros de deposição óptimos para uma 

determinada aplicação. Para tal, os filmes depositados foram analisados por duas técnicas, 

espectrometria de retrodispersão de Rutherford (RBS – Rutherford Backscatttering Spectrometry) e 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS – Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy). A 

utilização destas duas técnicas permitiu que a análise química fosse realizada em volume e não 

apenas na superfície dos filmes, como por exemplo acontece com a análise superficial por 

espectroscopia de fotoelectrões de raios-X (XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy). Desta forma, 

evitou-se que qualquer contaminação superficial, nomeadamente de carbono, influenciasse os 

resultados, como previamente reportado por outros autores em filmes de IZO e IGZO.[4, 5] Foi ainda 

realizada uma análise de espectroscopia de massa durante o recozimento em vácuo dos filmes, por 

forma a se observar a evolução dos elementos químicos libertados.  

Na Figura 4.12 (a) encontram-se representados os espectros de RBS obtidos para os filmes 

depositados com diferentes concentrações de In, tendo sido mantidos constantes todos os outros 

parâmetros (Pdep=0,20 Pa, %O2=0,65 % e Prf=1,65 W cm-2). As barreiras de energia (indicadas 

através de setas na Figura 4.12 (a)) correspondem à energia das partículas detectadas que foram 
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retrodispersas pelos átomos superficiais de In, Zn e O, respectivamente. A barreira de energia do Zn 

encontra-se ligeiramente sobreposta pela energia das partículas retrodispersas pelos átomos de In 

do interior do filme. Por outro lado, as partículas alfa que são retrodispersas pelos átomos de 

oxigénio do filme possuem a mesma energia que as partículas retrodispersas por átomos do silício a 

determinada profundidade no substrato; por esse motivo observa-se nos espectros a sobreposição 

entre a contribuição do oxigénio com a do substrato de Si/SiO2. Um espectro típico de EDS obtido 

para o filme depositado com o alvo com uma %In=83 % encontra-se representado na Figura 4.12(b), 

onde é possível observar-se a presença dos mesmos elementos detectados por RBS (In, Zn, O e 

Si). A detecção de Si, por ambas as técnicas, indica que os filmes estão a ser analisados em toda a 

sua espessura sendo desta forma também identificada a contribuição do substrato.  

 

 

Figura 4.12 (a) Espectro de RBS obtido para os filmes depositados com diferentes %In; (b) espectro típico de 

EDS obtido para os filmes com uma %In=83 %. Em ambos os casos encontram-se apresentados os diferentes 

elementos identificados (Si,O, In e Zn). O Si identificado corresponde ao substrato. 

Através dos espectros de RBS e com o auxílio do programa de modelação NDF[57] foi 

possível determinar a composição dos diferentes filmes de IZO. Esta informação encontra-se 

representada na Figura 4.13 (a), onde também se apresentam os valores de referência da 

composição dos alvos (de referir que estes valores estão afectados por um erro de 2 a 3 %). Por sua 

vez, para as composições obtidas pelos espectros de EDS não foi realizado qualquer ajuste, 

estando os resultados representados na Figura 4.13 (b). De referir que devido à baixa %O2 utilizada 

(0 a 4,76%), a análise da variação do O2 dos filmes demonstrou ser inconclusiva e acompanhada de 

um erro considerável pelo que se optou por analisar principalmente a relação entre os dois catiões 

metálicos (In3+ e Zn2+). 
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Figura 4.13 Comparativo entre a composição dos alvos e a composição dos filmes de IZO depositados obtida 

por: (a) RBS; (b) EDS. (As linhas a vermelho e a azul correspondem respectivamente à at% de In e Zn no alvo.) 

Pelos resultados obtidos por ambas as técnicas é possível confirmar-se que a variação da 

composição dos filmes segue uma tendência similar à composição dos alvos, isto é, com a 

diminuição da %In e o simultâneo aumento da concentração de Zn nos alvos, verifica-se igualmente 

a diminuição da %In e o aumento da %Zn nos filmes depositados. Porém, os filmes depositados a 

partir dos alvos com uma %In<77 % apresentam um excesso neste elemento e uma deficiência em 

Zn quando comparados com as composições dos alvos. Contrariamente, os filmes produzidos mais 

ricos em In (%In≥83 %) apresentam uma ligeira deficiência em In e um excesso de Zn. A 

interpretação desta tendência demonstra ser de elevada complexidade visto existir uma elevada 

correlação entre os diversos parâmetros de deposição, como referido no ponto 4.1.[2, 3, 58, 59] Todavia, 

e tendo em consideração que o único parâmetro alterado foi o alvo cerâmico, podemos especular 

que as diferenças observadas resultam maioritariamente das propriedades dos alvos, pois, apesar 

de apresentarem fases cristalinas semelhantes (In2O3 e Zn3In2O8), os alvos exibem 

simultaneamente morfologias bastantes distintas (Figura 4.2), resultantes de diferentes condições de 

preparação que influenciam não só o processo de pulverização, mas também as propriedades dos 

filmes depositados. [3, 60, 61] Outro factor a ter em consideração relaciona-se com as diferentes razões 

de crescimento dos filmes, que, como visto no ponto 4.1, é mais elevada para o In2O3 e mais baixa 

para o ZnO sugerindo que o In seja preferencialmente pulverizado em relação ao Zn. Porém, para 

uma melhor compreensão deste fenómeno torna-se necessário equacionar os outros factores que 

influenciam o processo de pulverização catódica de radiofrequência assistida por magnetrão. 

Relativamente à influência dos outros parâmetros de deposição (Pdep, Prf e %O2), as variações 

observadas entre a composição dos filmes e do alvo com uma %In=83 % apenas são significativas 

para os filmes depositados com uma Pdep=0,10 Pa, como se encontra patente na Figura 4.14. As 

diferenças verificadas entre a composição do alvo e a dos filmes (a concentração de In é superior e 

a de Zn inferior às verificadas no alvo) podem igualmente resultar das diferentes razões de 

pulverização do In2O3 ou do ZnO, sendo porém premente uma análise mais detalhada destes 

fenómenos que não foi possível ser realizada no decorrer deste trabalho.  
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Figura 4.14 Influência da Pdep, Prf e %O2 na composição dos filmes de IZO (%In=83 %) determinada por RBS. 

(As linhas a vermelho e a azul correspondem respectivamente à at% de In e Zn no alvo.)  

No que diz respeito aos filmes recozidos não se observou nenhuma alteração significativa 

na concentração dos elementos metálicos (In, Zn) tendo-se, neste caso, optado por analisar a 

evolução do oxigénio nos filmes com a temperatura de recozimento, utilizando-se para tal um 

espectrómetro de massa.[62] Na Figura 4.15 encontra-se representado o gráfico da evolução de O2 

para o filme depositado sobre silício a partir do alvo com uma %In=83 %. De referir que durante esta 

análise também se procedeu à identificação de hidrogénio, mas não foram detectados traços deste 

elemento. Analisando o gráfico verifica-se o aparecimento de um primeiro pico para uma T≈250 ºC 

que corresponde à difusão do O2 superficial, que presumivelmente se encontra fracamente ligado 

aos restantes átomos da superfície. Com o aumento da temperatura observa-se o aparecimento de 

mais dois picos, um centrado a 530 ºC e o outro a 590 ºC, que se encontram na gama de 

temperaturas em que os filmes com esta composição cristalizam, como já observado na análise 

estrutural (ponto 4.2). Yaglioglu et al. verificaram que o potencial de oxidação a 200 ºC do In2O3 é 

bastante superior ao do ZnO, sugerindo assim que a redução do In ocorra primeiro que a do Zn.[21] 

Desta forma, a presença destes dois picos na faixa de temperatura mais elevada (500-600 ºC) 

sugere a existência de diferentes mecanismos de libertação do oxigénio, podendo cada um estar 

associado à libertação do O2 ligado aos átomos de In e ligado aos átomos de Zn.[62] 

Figura 4.15 Evolução do O2 libertado durante o recozimento dos filmes de IZO (%In=83 %; %O2=0,65 %; 

Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2). Os diferentes picos observados a 250, 530 e 590 ºC evidenciam a existência de 

diferentes mecanismos de libertação de O2.  
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4.5.  Propriedades eléctricas  

As propriedades eléctricas dos TCOs determinam em grande parte a sua aplicabilidade em 

dispositivos, nomeadamente como eléctrodo transparente em mostradores a OLEDs e células 

solares, ou como material semicondutor em TFTs transparentes. Ao longo desta secção será 

apresentada e discutida a influência dos parâmetros de processamento e pós-processamento nas 

propriedades eléctricas dos filmes depositados. Por forma a tornar mais correcta a interpretação da 

influência de um parâmetro de deposição, todos os outros foram mantidos constantes durante essa 

análise assim como a espessura dos filmes (ds≈190-210 nm). Nesta secção será ainda dado um 

especial enfoque aos mecanismos que regem a condução eléctrica nos filmes de IZO, que, como 

referido anteriormente, apresentam uma estrutura amorfa. 

4.5.1. Influência da composição 

 Na Figura 4.16 encontra-se representada a variação das propriedades eléctricas 

(resistividade eléctrica (), mobilidade de Hall (H) e concentração de portadores (N)) com a 

concentração de In (%In). Para os filmes de IZO a resistividade decresce com o aumento da 

concentração de In atingindo um valor mínimo de 3,65x10-4 Ω cm para uma %In=93 %. No caso dos 

óxidos simples, nomeadamente no In2O3, onde a %In=100 %, verifica-se um aumento da 

resistividade para 1,37x10-3 Ω cm. Por sua vez, a resistividade dos filmes de ZnO (não estão 

representados na figura) é cerca de 6 ordens de grandeza superior ( ≈103 Ω cm) à dos filmes de 

In2O3 estando, porém, dentro da gama de valores reportados para estes filmes.[63, 64]  

 

 
Figura 4.16 Influência da %In nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2). (As linhas a tracejado são 

uma guia para os olhos.)  

Como é sabido, a resistividade dos filmes encontra-se directamente relacionada com a 

concentração de portadores e a mobilidade, pelo que a análise destes dois parâmetros se torna 
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essencial para a compreensão das variações observadas em relação à resistividade. Assim, no que 

se refere à N, observa-se que esta aumenta de 5,82x1019 para 4,63x1020 cm-3 quando a %In 

aumenta, respectivamente, de 50 para 93%. Um posterior aumento da %In para 100 % (ou seja 

filmes de In2O3) resulta na diminuição da N para 1,15x1020 cm-3. De referir que devido à elevada  e 

presumível baixa N dos filmes de ZnO (N<1017 cm-3),[63] não foi possível a determinação dos valores 

N e H através do sistema de medida de efeito Hall utilizado. Considerando os óxidos simples (In2O3 

e ZnO) é sabido que a geração de portadores livres provém, essencialmente, de desvios na 

estequiometria entre os filmes depositados e os alvos.[6, 63] De facto, durante o transporte das 

espécies pulverizadas (por exemplo In2O3 ou ZnO) entre o alvo e o substrato pode ocorrer a 

libertação de O2, visto ser o elemento mais volátil, que resulta na formação de lacunas desse 

elemento nos filmes.[6, 7, 12, 65, 66] Cada lacuna de O2 formada contribui com dois electrões livres para 

que seja mantida a neutralidade das cargas, de acordo com a equação 2.10 .[65, 66] Desta forma, 

pode-se constatar que os electrões são os portadores maioritários no processo de condução dos 

filmes In2O3, como confirmado pelo sinal negativo obtido para o coeficiente de Hall (semicondutor 

tipo-n). Para os filmes de IZO, a condução electrónica também é efectuada por electrões, sendo os 

portadores livres principalmente gerados pelas lacunas de O2. 
[44, 67, 68]. Porém, como pode ser 

verificado na Figura 4.16 também existe uma relação entre a concentração de In e formação de 

portadores livres. Exceptuando os filmes com a menor quantidade de In (%In=50 %), todos os 

outros apresentam uma concentração de portadores superior à do In2O3 intrínseco (N=1,15x1020  

cm-3) sugerindo desta forma que a adição de ZnO ao In2O3 é uma forma efectiva de controlar a 

concentração de portadores dos filmes de IZO. Todavia, considerando que os iões de Zn2+ 

substituem os de In3+, isto é, a substituição dos átomos de valência superior por outros de menor 

valência, não é expectável a criação de electrões livres mas de buracos, de acordo com a equação 

2.11 e como frequentemente observado em diversos TCOs.[63, 65, 66]. Apesar de se observar um 

incremento da concentração de portadores com o aumento da concentração de In e consequente 

diminuição da concentração de Zn, o mecanismo associado a este comportamento ainda não é 

compreendido.[35, 44, 68-70] Assim, a contribuição dos átomos de Zn para a geração de portadores 

livres poderá estar relacionada com a criação de defeitos, que como aferido nas propriedades 

estruturais favorecem a formação de uma estrutura amorfa e, simultaneamente contribuem para a 

criação de portadores livres. A mobilidade dos filmes de IZO também é influenciada pela %In (Figura 

4.16), apresentando porém um valor bastante elevado (H>36,90 cm2 V-1 s-1) tendo em consideração 

a sua estrutura amorfa. Aliás, o valor da H é comparável ao obtido para filmes cristalinos a altas 

temperaturas, de que é exemplo o ITO (H ≈30-40 cm2 V-1 s-1), e bastante superior ao de outros 

TCOs amorfos, como é o caso do IGZO (H ≈10-20 cm2 V-1 s-1)[71] ou do CdO.GeO2 (H ≈10 cm2 V-1   

s-1)[72], ou policristalinos obtidos a baixa temperatura como por exemplo o GZO (H ≈10-20 cm2 V-1 s-

1) e o SnO2 (H ≈10-20 cm2 V-1 s-1).[24, 73-75] A H dos filmes de IZO apresenta um valor máximo de 

45,10 cm2 V-1 s-1 para uma %In=77 % diminuindo com o aumento/diminuição da %In, tendo esta 

tendência sido observada por Taylor et al.[30] e em parte por Kumar et al.[70]. Assim, é possível 



Filmes finos de óxido de índio e zinco e sua aplicação em díodos orgânicos emissores de luz  

98	

existência de duas tendências distintas: i) para uma %In compreendida entre os 50 e os 77 % a H 

aumenta com o aumento da %In; ii) para uma %In superior a 77 % a H diminui com o aumento da 

%In. Kumar et al. sugeriram que os átomos de In funcionam como catiões preferenciais de 

transporte devido à sobreposição das orbitais moleculares que formam a banda de condução, ou 

seja In:5s, e verificaram ainda que o incremento da concentração de In resultava num aumento da 

mobilidade.[70]. Contudo, com as condições utilizadas nesta dissertação verifica-se que para uma 

%In=93 % a mobilidade dos portadores decresce, indiciando a existência de outro factor a 

condicionar a H. Para uma melhor compreensão deste fenómeno será efectuada uma análise mais 

aprofundada no ponto 4.5.7 onde se entrará em linha de conta com a relação entre a N e a H.  

4.5.2.  Influência da percentagem de oxigénio  

A percentagem de oxigénio (%O2) é um dos parâmetros de processamento mais utilizados 

para controlar as propriedades eléctricas dos TCOs.[7, 8, 52, 76] No IZO, a influência deste parâmetro é 

também bastante notória como se pode comprovar pela variação das propriedades eléctricas com a 

%O2 patente na Figura 4.17. Desde logo é importante referir que as tendências observadas na , H 

e N dos filmes de IZO com uma %In=83 % foram semelhantes às observadas com outras 

concentrações de In variando apenas em termos de valores absolutos e que, por esta razão, não 

serão apresentadas.  

A resistividade dos filmes de IZO aumenta cerca de 3 ordens de grandeza, de 3,51x10-4 

para 2,32x10-1 Ω cm quando a %O2 aumenta de 0 (isto é, quando a deposição é efectuada apenas 

com Ar) para 4,76 %, o que, sugere a elevada dependência da resistividade com a percentagem de 

oxigénio. Essa influência é, aliás, corroborada pela diminuição observada da N de 5,38x1020 para 

1,21x1018 cm-3 com a variação da %O2 entre 0 e 4,76 %. Para os TCOs tipo-n em geral, a 

concentração de portadores está, como referido anteriormente, relacionada com a existência de 

electrões livres fornecidos pelas lacunas de O2 formadas durante a deposição ou através de 

tratamentos de pós-processamento dos filmes (O2-=1/2 O2g+2e).[7, 8, 29, 77, 78] Assim, o aumento da 

percentagem de oxigénio durante a deposição dos filmes de IZO traduz-se numa menor formação 

de lacunas e, consequentemente, de electrões livres. De facto, verifica-se que o valor mais elevado 

de N (5,38x10-20 cm-3) é obtido quando a deposição é feita sem a introdução de O2 na câmara de 

deposição, resultando assim num maior número de lacunas de O2 formadas. Todavia, apesar de 

serem obtidos os valores mais baixos de resistividade com esta condição, a mesma deverá ser 

evitada devido à dificuldade de controlo do oxigénio residual, proveniente, por exemplo, do substrato 

ou das paredes interiores da câmara, que acaba por ser incorporado no filme variando a 

concentração de portadores e afectando a sua reprodutibilidade.[79] Considerando agora a influência 

da percentagem de oxigénio na mobilidade, verifica-se a existência de um comportamento oposto ao 

observado para a resistividade e a concentração de portadores. (Figura 4.17) A H mais elevada 

(50,30 cm2 V-1 s-1) é obtida para uma %O2=1,62 %, diminuindo com um aumento/diminuição da 

percentagem de oxigénio analogamente ao observado para a variação da concentração de In. 
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(ponto 4.5.1) Os valores mínimos da H de 29,40 cm2 V-1 s-1 e 22,10 cm2 V-1 s-1 são obtidos, 

respectivamente, para os filmes depositados na ausência de O2 e com 4,76 %, a que também 

correspondem o valor de N máximo e mínimo. Para elevadas concentrações de portadores, a 

densidade de defeitos, isto é lacunas de oxigénio, é bastante elevada e acaba por funcionar como 

centros de dispersão dos portadores diminuindo a mobilidade. Este efeito é observado em diversos 

TCOs e denomina-se por dispersão por impurezas ionizadas.[1, 6, 8, 29, 45, 63, 67, 80] Por outro lado, para 

baixas concentrações de portadores, a mobilidade é afectada por outros mecanismos de dispersão 

que serão apenas analisados no ponto 4.5.7. 

 

 
Figura 4.17 Influência da %O2 nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%In=83 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2). (As linhas a tracejado são 

uma guia para os olhos.)  

4.5.3. Influência da pressão de deposição  

A influência da pressão de deposição (Pdep) nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO 

encontra-se representada na Figura 4.18. No estudo deste parâmetro optou-se, novamente, apenas 

pela apresentação da evolução da , da H e da N para os filmes de IZO com uma %In=83 % pelas 

razões referida no ponto 4.5.2.. Com o aumento da Pdep de 0,10 para 0,80 Pa observa-se um 

aumento assinalável da resistividade de um mínimo de 3,96x10-4 para um máximo 32 Ω cm. Por sua 

vez, na mesma gama de Pdep, a N diminui de 3,75x1020 para 1,52 x1017 cm-3. Para baixas Pdep 

(≤0,20 Pa) o livre percurso médio das partículas é superior, pelo que estas adquirem uma maior 

velocidade e energia entre colisões.[2, 3] Em algumas dessas colisões podem verificar-se diversos 

fenómenos: a libertação do O2 do ZnO ou In2O3, que não é compensado devido à baixa %O2 

utilizada durante o processo de deposição; a pulverização preferencial de um dos catiões metálicos 

do alvo, e ainda a repulverização de espécies químicas dos filmes. De facto, pelos resultados 

obtidos pela análise composicional (ponto 4.4) observou-se que, para uma Pdep=0,10 Pa, a %In nos 

filmes é superior à existente no alvo, pelo que o aumento da concentração de portadores pode estar 

relacionado com a maior %In, o que, como visto no ponto 4.5.1 é uma forma efectiva de aumentar a 
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concentração de portadores nos filmes de IZO. Contudo, apesar de não estar quantificada a perda 

de O2 esta também deverá contribuir para o aumento observado de N. Com o aumento da pressão 

de deposição, o elevado número de colisões a que as partículas pulverizadas são sujeitas resulta 

em filmes menos compactos e numa menor mobilidade das espécies pulverizadas na superfície do 

substrato, o que impede a sua reorganização.[7] Estes efeitos originam uma redução significativa da 

concentração de portadores como resultado da menor quantidade de lacunas de O2 formadas, tendo 

este efeito sido observado por outros autores em diversos TCOs. [7, 11, 81] No que se refere à H, esta 

aumenta para um valor máximo a uma Pdep=0,20 Pa, diminuindo continuamente até um mínimo de 

1,30 cm2 V-1 s-1 para os filmes depositados com uma Pdep=0,80 Pa. Apesar da pressão de deposição 

influenciar a mobilidade, os resultados obtidos indiciam a existência de uma relação desta 

propriedade (H) com a concentração de portadores.  

 

 

Figura 4.18 Influência da Pdep nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%In=83 %; %O2=0,65 %; Prf=1,65 W cm-2). (As linhas a tracejado são 

uma guia para os olhos.)  

4.5.4. Influência da densidade de potência 

A densidade de potência (Prf) demonstra ser o parâmetro de processamento que apresenta, 

em termos de variações absolutas, a menor influência nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO 

(Figura 4.19). A  diminui continuamente de 5,56x10-4 para 4,39x10-4 Ω cm com o aumento da Prf de 

1,10 para 2,19 W cm-2, incrementando de seguida para 4,83x10-4 Ω cm com o aumento da Prf para 

2,74 W cm-2. No que diz respeito à N, esta varia entre os 2,46x1020 e os 3,70x1020 cm-3, aumentando 

com o incremento da densidade de potência na gama estudada, enquanto a H diminui de 46,20 cm2 

V-1s-1 para 34,90 cm2 V-1s-1 no mesmo intervalo. Com o incremento da densidade de potência a 

quantidade de espécies químicas pulverizadas aumenta, como comprovado pelo aumento da razão 

de crescimento dos filmes (ponto 4.1) que, conjuntamente com a elevada energia dessas espécies, 

pode resultar na perda de O2 fracamente ligado na superfície do filme ou mesmo das partículas 

pulverizadas. Desta forma, a baixa %O2 utilizada na deposição acaba por não ser suficiente para 
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compensar as lacunas de O2 formadas, resultando num aumento da concentração de portadores. A 

redução da mobilidade com o aumento da densidade de potência, surge principalmente do aumento 

de defeitos superficiais nos filmes, como comprovado pela formação de aglomerados e buracos 

superficiais com uma Prf≥2,19 W cm-2 (Figura 4.8), que funcionam como centros dispersores dos 

portadores livres.[47, 55, 56, 82] 

 

 
Figura 4.19 Influência da Prf nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%In=83 %; %O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa). (As linhas a tracejado são uma 

guia para os olhos.)  

4.5.5. Influência da espessura  

Na Figura 4.20 (a) encontra-se representada a variação da resistência folha (Rs) e da 

resistividade () com a espessura (ds) dos filmes de IZO. A resistência folha diminui com o aumento 

da espessura, apresentando dois regimes distintos: um primeiro onde a Rs diminui rapidamente de 

4210,20 para 25,10 Ω -1 com o aumento da ds de 13 para 150 nm; e um segundo em que a Rs 

diminui a taxa mais reduzida, atingindo um mínimo de 3,49 Ω -1 para uma ds=1000 nm. 

Paralelamente, a variação da  com a ds também apresenta dois regimes: o primeiro em que a  

diminui de 5,47x10-3 para 4,50x10-4 Ω cm com a ds a variar entre os 13 e os 150 nm; e o segundo 

para ds>150 nm onde a  apenas decresce ligeiramente. Uma influência similar da espessura na 

resistência folha e na resistividade é frequentemente encontrada em TCOs policristalinos como por 

exemplo o ITO ou o GZO, sendo esta tendência atribuída ao aumento do tamanho de grão dos 

filmes com o aumento da espessura, e subsequente à redução do número de fronteiras de grão que 

funcionam como centros dispersores.[83-85] Contudo, os filmes de IZO apresentam uma estrutura 

amorfa pelo que a tendência observada não poderá ser atribuída à cristalinidade dos filmes, 

sugerindo a existência de outros efeitos a afectar a resistência folha e a resistividade. Para a 

compreensão destes efeitos encontra-se representada a variação da concentração de portadores e 

da mobilidade com a espessura na Figura 4.20 (b). Como pode ser verificado a N aumenta 

rapidamente de 3,40x1019 para 3,30x1020 cm-3 com o incremento da ds até 150 nm, apresentando 
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uma ligeira redução até ds=200 nm, voltando, novamente a aumentar com o incremento da 

espessura para um máximo de 4,44x1020 cm-3 (ds=1000 nm). Por sua vez, a H apresenta um 

comportamento distinto, aumentando até um máximo de 44,80 cm2 V-1s-1 com o incremento da ds de 

13 para 200 nm, diminuindo posteriormente com o aumento da ds. Assim, para os filmes com uma 

ds<150 nm a elevada resistividade observada é devida à baixa concentração e mobilidade dos 

portadores nos filmes, que poderá estar relacionada com existência de diversas impurezas e 

defeitos superficiais que impedem a formação de lacunas de O2 e, consequentemente, funcionam 

como centros dispersores para os portadores.[86] Para ds>200 nm a diminuição da resistividade está 

principalmente relacionada com o aumento da concentração de portadores, visto a mobilidade 

diminuir nesse intervalo. De facto, como visto com a influência da concentração de In e a da 

percentagem de oxigénio, existe um determinado valor de N em que a H inflecte a sua tendência, 

sendo regida por outro mecanismo de dispersão que será discutido no ponto 4.5.7. No caso da 

influência da espessura essa inflexão verifica-se para uma ds=200 nm, tendo sido observado um 

comportamento semelhante por Kim et al. em filmes de ITO.[84] 

 

Figura 4.20 Influência da ds nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO: (a) Rs e ; (b) H e N. Os filmes 

foram depositados nas mesmas condições (%In=83 %; %O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2). (As linhas 

a tracejado são uma guia para os olhos.) 

4.5.6. Influência do tratamento térmico de recozimento  

Como mencionado anteriormente nesta dissertação, a concentração de In (%In) e a 

percentagem de oxigénio (%O2) são parâmetros que podem ser facilmente alterados para a 

obtenção de propriedades eléctricas específicas. Apesar de o processamento a baixa temperatura 

representar uma das grandes vantagens dos filmes de IZO, o conhecimento das suas propriedades 

eléctricas quando sujeitos a temperaturas mais elevadas, facilmente alcançadas em termos de 

processos industriais, demonstra ser de bastante utilidade. Assim, neste ponto serão apresentadas 

as influências da temperatura de recozimento (Trec) e da atmosfera de recozimento (vácuo ou ar) 

nas propriedades eléctricas dos filmes de IZO.  
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4.5.6.1. Influência do recozimento em filmes depositados com diferentes composições 

Na Figura 4.21 (a) encontra-se representada a variação da  dos filmes depositados com 

diferentes %In (50, 83, 93 e 100 % (In2O3)) em função da Trec e da atmosfera utilizada. Para uma 

TRec=150 ºC todos os filmes apresentam uma ligeira redução da resistividade comparativamente à 

obtida à temperatura ambiente, sendo esta redução independente da atmosfera utilizada, sugerindo 

apenas que exista uma relaxação estrutural.[21] Com o aumento da Trec para 300 ºC, a concentração 

de In e a atmosfera de recozimento começam a influenciar de forma significativa a resistividade dos 

filmes. Em termos gerais, para esta temperatura de recozimento a resistividade aumenta quando os 

filmes são recozidos ao ar e decresce quando o recozimento é efectuado em vácuo. A única 

excepção a esta tendência é observada para os filmes com uma %In=93 %, onde a resistividade 

aumenta com as duas atmosferas, sendo todavia bastante mais notório na atmosfera de ar, onde o 

incremento da  é superior a 7 ordens de grandeza. Pelos resultados da caracterização estrutural e 

morfológica (ponto 4.2.2 e ponto 4.3) verificou-se que a esta temperatura os filmes já apresentavam 

uma fase cristalina, pelo que o aumento da resistividade se encontra relacionado com essas 

alterações. Com a subida da Trec para 500 ºC observa-se, para os filmes depositados com uma 

%In=93 % e recozidos ao ar, uma diminuição da , enquanto que a  dos filmes de In2O3 

permaneceu praticamente constante. Por sua vez, para esta Trec, a  dos filmes com uma %In de 50 

e 83 % aumentou para o seu valor máximo, que no caso do filmes com a %In=83 % corresponde à 

sua temperatura de cristalização (ponto 4.2.2). No que se refere aos recozimentos em vácuo todos 

os filmes apresentam uma diminuição da resistividade, menos notória nos filmes com uma %In=83 

%. Para uma melhor compreensão das tendências observadas na resistividade dos filmes com 

diferentes %In encontram-se representadas nas Figuras 4.21 (b) e (c) as variações da concentração 

de portadores e da mobilidade com a temperatura e a atmosfera de recozimento. Para uma  

Trec=300 ºC todos os filmes recozidos ao ar apresentam um decréscimo de N, sendo esta 

característica mais evidente nos filmes com uma %In=50 % e nos de In2O3. De referir que devido à 

elevada  dos filmes com uma %In=93 % não foi possível a obtenção da sua N, sendo no entanto 

esperado que apresente um valor bastante reduzido (<1017 cm-3). Como visto anteriormente, os 

portadores livres resultam da formação de lacunas de oxigénio, pelo que o recozimento numa 

atmosfera contendo este elemento resulta na aniquilação dessas lacunas e, subsequentemente, na 

redução do número de portadores livres, ou seja, da N. [21, 45, 73] No caso do recozimento em vácuo é 

esperado o efeito inverso, isto é o aumento da N devido à existência de atmosfera isenta de 

oxigénio, que se traduz num aumento do número de lacunas de oxigénio como observado nos filmes 

com uma %In de 50 e 83 %.[45] Porém, os filmes com uma %In=93 % apresentam uma redução de N 

que pode estar relacionada com as alterações estruturais observadas. De facto, as fronteiras de 

grão formadas durante a cristalização dos filmes são regiões com uma elevada densidade de 

defeitos que, simultaneamente, se encontram mais expostas, permitindo que sejam absorvidas 

diferentes espécies químicas.[47, 87] Desta forma, os átomos de O2 existentes na atmosfera 

preenchem as lacunas de O2 existentes nos filmes, reduzindo a concentração de portadores, sendo 
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este fenómeno também observado nos filmes de In2O3.
[47, 87-89] Com o aumento da TRec para 500 ºC, 

a N diminui para os filmes com uma %In de 50 e 83 % recozidos ao ar. Para os filmes de In2O3 

observa-se, a esta temperatura, um aumento da cristalinidade dos filmes, o que poderá explicar este 

aumento da concentração de portadores devido à libertação de O2. Por sua vez, no caso dos filmes 

com uma %In=50 %, que mantêm a sua estrutura amorfa, a diminuição da concentração de 

portadores poderá estar relacionada com um rearranjo atómico que favorece a aniquilação das 

lacunas de O2. No caso dos filmes com uma %In=83 %, a cristalização favorece a libertação de O2 

(como já abordado no ponto 4.4), mas devido à elevada quantidade de O2 na atmosfera do 

recozimento, este acaba por ser reabsorvido, diminuindo assim o número de lacunas de O2. No que 

diz respeito aos filmes recozidos em vácuo, a N, como esperado, aumenta para todas as 

composições com excepção do filme de In2O3, em que apenas diminui ligeiramente. No que se 

refere à mobilidade dos portadores também se verificam diferentes tendências, sendo as variações 

mais expressivas verificadas com os filmes de In2O3. Para uma Trec=150 ºC a H destes filmes 

aumenta independentemente da atmosfera utilizada, sugerindo que a esta temperatura alguns dos 

defeitos presentes nas fronteiras de grão, que formam uma zona de depleção onde a mobilidade 

dos portadores é reduzida, sejam eliminados, permitindo assim que a H aumente. [42, 89] Com o 

incremento da Trec para 300 ºC observa-se um aumento da H dos filmes de In2O3 recozidos em 

vácuo para um máximo de 95,80 cm2 V-1s-1, decrescendo seguidamente quando os filmes são 

recozidos a 500 ºC. Nakazawa et al. observaram um comportamento semelhante em filmes de 

In2O3, tendo porém obtido valores mais elevados de mobilidade (Hmax≈150 cm2 V-1 s-1).[90] A 

justificação para os elevados valores de mobilidade encontrados está relacionada com a elevada 

cristalinidade dos filmes e com o mecanismo de dispersão dos portadores que, para uma N na 

ordem dos 1020 cm-3 consiste num mecanismo de dispersão por fonões, que será abordado em 

maior detalhe no ponto 4.5.7.[90]. No que diz respeito aos filmes de IZO recozidos em vácuo observa-

se que a mobilidade dos portadores se mantém praticamente constante para os filmes com uma 

%In=50 %, e que diminui ligeiramente para os filmes com uma %In=83 %. Para os filmes recozidos 

ao ar as tendências invertem-se, isto é, a H dos filmes com uma %In=50 % decresce com o 

aumento da Trec, enquanto para os filmes com uma %In=83 % se mantém praticamente constante. 

Mais uma vez estes resultados sugerem a existência de diversos mecanismos a influenciar a 

mobilidade. 
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Figura 4.21 Influência da Trec (150, 300 e 500 ºC) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) nas 

propriedades eléctricas dos filmes de IZO depositados com diferentes %In: (a) ; (b) N; (c) H. (As linhas a 

tracejado são uma guia para os olhos.)  

4.5.6.2. Influência do recozimento em filmes depositados com diferentes 

percentagens de oxigénio 

 A influência da temperatura (Trec) e da atmosfera de recozimento nas propriedades 

eléctricas dos filmes de IZO depositados com diferentes percentagens de oxigénio (%O2) encontra-

se representada na Figura 4.22. De um modo geral observa-se o aumento da  com o aumento da 

Trec para os filmes recozidos ao ar, enquanto que nos filmes recozidos em vácuo a  diminui. (Figura 

4.22 (a)) Este comportamento pode ser visto em paralelo com a evolução dos outros parâmetros 

que influenciam a , como a N e a H (Figura 4.22 (b); (c)). Nos recozimentos realizados ao ar, com 

o aumento da Trec observa-se a redução da N devido à incorporação do O2 nos filmes, que acaba 

por reduzir a quantidade de lacunas de O2 responsáveis pela criação dos portadores livres. Por sua 

vez, nos recozimentos efectuados em vácuo observa-se um aumento de N devido à libertação de O2 

dos filmes que, como visto anteriormente, promove a formação de lacunas.[73, 91, 92] Para uma 

Trec=500 ºC observa-se a convergência de todos os filmes recozidos em vácuo e depositados com 

O2 para os valores mínimos da , máximos da N e mínimos de H. A excepção a esta tendência 

verifica-se para os filmes depositados sem oxigénio e recozidos em vácuo, onde a  aumenta com a 
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Trec. Analisando o comportamento da N e da H para os mesmos filmes constata-se que a primeira 

se mantém praticamente constante ao longo da Trec enquanto a segunda decresce constantemente. 

De facto, a não utilização de O2 durante a deposição permitiu a formação de um elevado número de 

lacunas de oxigénio, pelo que o recozimento em vácuo se demonstrou ineficaz na criação de mais 

lacunas. Todavia, foi também observada uma degradação da H, possivelmente devido à ionização 

de alguns desses defeitos que, como já referido, actuam como centros dispersores dos 

portadores.[21, 23, 42, 73] No que se refere aos filmes depositados com uma %O2=3,05 %, o 

recozimento a 150 ºC resulta numa diminuição da , independentemente da atmosfera utilizada, 

devida essencialmente ao aumento da N visto a H manter-se praticamente constante. A esta 

temperatura o aumento da concentração de portadores poderá estar relacionado com alguma 

relaxação da estrutura amorfa, resultando na libertação de O2 que se encontrava fracamente ligado. 
[21, 45, 93] 

 

Figura 4.22 Influência da Trec (150, 300 e 500 ºC) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) nas 

propriedades eléctricas dos filmes de IZO depositados com diferentes %O2: (a) ; (b) N; (c) H. (As linhas a 

tracejado são uma guia para os olhos.)  
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4.5.7. Mecanismos de condução  

Para além da influência dos diversos parâmetros de processamento e pós-processamento 

nas propriedades eléctricas dos filmes verificou-se uma interdependência entre a H e a N, pelo que 

a sua análise demonstra ser importante para a compreensão dos mecanismos de transporte deste 

tipo de materiais. 

Na Figura 4.23 encontra-se representada a variação da H com a N para os filmes de IZO 

obtidos com diferentes %In e diferentes %O2. Como se pode verificar, independentemente das 

condições de preparação dos filmes, estes seguem duas tendências distintas: i) a H aumenta para 

um valor máximo com o incremento de N, que para os filmes obtidos com diferentes %In, é de 44,80 

cm2 V-1s-1 com N=3,13x1020 cm-3, enquanto para os filmes obtidos com diferentes %O2, é de 50,30 

cm2V-1s-1 com N=1,21x1020 cm-3; ii) após atingido o valor máximo de H, esta diminui com o 

incremento de N. Desde logo estas tendências sugerem a existência de diferentes mecanismos de 

dispersão a influenciarem a H dos filmes de IZO, sendo o seu efeito relativo comutado para valores 

de N~1020.  

 

 

Figura 4.23 H em função de N para os filmes de IZO obtidos com diferentes %In e %O2. Observa-se em 

ambos os casos a existência de duas tendências distintas. (As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  

Como visto no capítulo 2, a H dos TCOs é, geralmente afectada por diversos mecanismos 

de dispersão, especialmente dispersão por fonões, dispersão por impurezas ionizadas, dispersão 

pelas fronteiras de grãos e dispersão por impurezas neutras.[42, 45, 52, 65, 67, 94] Para uma melhor 

identificação dos mecanismos de dispersão dos filmes depositados foram realizadas medidas de 

efeito de Hall com a temperatura (T). Na Figura 4.24 encontram-se representadas as variações da 

H com a T para os filmes obtidos com diferentes %In (Figura 4.24 (a)) e com diferentes %O2 (Figura 

4.24 (b)).  
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Figura 4.24 (a) H em função da T para os filmes de IZO obtidos com diferentes %In, os filmes com uma 

%In=100 % correspondem ao In2O3; (b) H em função da T para os filmes de IZO obtidos com diferentes %O2; 

(c) H/T em função de N para os filmes de IZO depositados com diferentes %In e %O2 . (As linhas a 

tracejado são uma guia para os olhos.)  

No caso dos filmes obtidos com diferentes %In verifica-se o aumento da H com a 

diminuição da T independentemente da sua composição e da sua estrutura, visto os filmes de In2O3 

apresentarem uma estrutura policristalina, enquanto os de IZO apresentam uma amorfa. Por sua 

vez, no caso dos filmes obtidos com diferentes %O2 observam-se duas tendências distintas: para 

uma %O2<3,05 % a H aumenta com a diminuição da T (semelhante ao observado com a 

composição); para uma %O2≥3,05 % a H diminui com a redução da T. Examinando agora a N no 

mesmo intervalo de T (Figura 4.25 (a); (b)) torna-se possível constatar algumas tendências. Desde 

logo é possível verificar-se que a N é praticamente independente de T, tanto para os filmes com 

diferentes %In como para os filmes obtidos com diferentes %O2. A independência de N com T 

sugere que todos os níveis dadores (lacunas de oxigénio) se encontram ionizados dentro da banda 

de condução, isto é, o nível de Fermi (EF) encontra-se acima do mínimo da banda de condução 

(MBC).[80, 95, 96] Assim, e independentemente das condições de processamento utilizadas, verifica-se 

para valores de N compreendidos entre 5x1019 e 5x1020 cm-3 que a H aumenta com a diminuição da 

T, compatível com a existência de um mecanismo de dispersão dominante por vibrações na rede 
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(HT-1).[80] Este comportamento foi apontado por diversos autores como sendo um dos principais 

mecanismos de dispersão em filmes de IZO para esta gama de N.[45, 67, 95, 96] Leenheer et al. 

observaram o aumento da H com a diminuição da T quando a N se encontrava compreendida entre 

4x1019 e 4x1020 cm-3 para filmes de IZO depositados com diferentes %O2.
[67] Marcel et al.[96] 

observaram a mesma tendência para filmes de IZO com uma N=4x1020 cm-3 e, mais recentemente, 

Kuznetsov et al.[95] verificaram o mesmo comportamento para filmes com uma N=2x1020 cm-3. 

Leenheer et al. constataram ainda que para N>5x1020 cm-3 o mecanismo de dispersão passava a 

ser dominado por impurezas ionizadas.[67] Observando mais pormenorizadamente o comportamento 

da H com a T, para o filme obtido com uma %O2=0 % e N=5,41x1020 cm-3 a variação é bastante 

baixa. (Figura 4.24 (c)) De facto, calculando ∆H/∆T obtém-se, comparativamente ao obtido para os 

filmes com outras %O2, um valor muito próximo de 0 (-1,10x10-2 cm2 V-1 s-1 K-1), confirmando a 

quase independência de  com T, como é característica do mecanismo de dispersão por impurezas 

ionizadas.[67, 80, 96] Contrariamente, para valores de N≤5,38x1018 cm-3 observa-se o aumento da H 

com o incremento de T sugerindo a existência de um processo termicamente activado. 

Efectivamente este resultado sugere que, apesar do EF se encontrar próximo do MBC, visto N não 

variar com T, situa-se numa região onde a H é afectada pela existência de barreiras de potencial. 

Nomura et al.[97], Hosono et al.[98] e Takagi et al.[99] observaram um comportamento semelhante para 

filmes In2O3-Ga2O3-ZnO onde estas barreiras de potencial próximas do MBC resultam da 

distribuição aleatória dos iões de Ga3+ e Zn2+ na estrutura dos filmes, que formam estados não 

localizados numa região próxima do MBC. Assim, no caso dos filmes de IZO poderemos por 

analogia considerar que quando o EF se encontra nessa região (N~1018 cm-3), onde a influência das 

barreiras de potencial é significativa, a H é termicamente activada por um mecanismo de 

percolação, como sugerido por diversos autores.[29, 67] 

 

Figura 4.25 (a) N em função da T para os filmes de IZO obtidos com diferentes %In, os filmes com uma 

%In=100 % correspondem ao In2O3; (b) N em função da T para os filmes de IZO obtidos com diferentes %O2. 

(As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  
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Pela Figura 4.26, verifica-se que a  se mantém praticamente constante com a T para as 

diferentes %In e %O2 dos filmes, com excepção dos filmes depositados com %O2=4,76 % onde  

diminui com a diminuição da T. (Figura 4.26 (c)) Aliás, tendo em consideração a N podemos 

constatar que, para os filmes com N>5,55x1019 cm-3, a  não varia significativamente com a T 

evidenciando a fraca contribuição de processos termicamente activados para a condução. De facto, 

determinando a energia de activação obtêm-se valores menores que 10-3 eV. Por sua vez, para 

N<5,40x1018 cm-3 observa-se uma variação da  com a T, sendo mais notória para os filmes 

depositados com %O2=4,76 % (N=1,20x1018 cm-3).  

 

Figura 4.26 (a)  em função da T para os filmes de IZO obtidos com diferentes %In, os filmes com uma 

%In=100 % correspondem ao In2O3; (b)  em função da T para os filmes de IZO obtidos com diferentes %O2; 

(c)  em função de T e T-1/4 compatível com o modelo de condução por percolação. (As linhas a tracejado são 

uma guia para os olhos.)  

Através da Figura 4.26 (c) verifica-se mais claramente a variação da  com 1000/T e 1/T1/4 

para os filmes de IZO com a  mais reduzida onde é possível observar-se uma relação praticamente 

linear com 1/T1/4, compatível com o modelo de condução por percolação considerando que as 

barreiras de potencial possuem uma distribuição Gaussiana.[97, 99, 100] Porém, esta relação também é 

compatível com outros modelos de condução de que é exemplo o modelo de condução por saltos de 



Capítulo 4 – Propriedades dos filmes finos de óxido de índio e zinco  

111	

alcance variável (VRH), típico de materiais desordenados e de semicondutores altamente 

degenerados.[97, 100] No modelo de VRH a condução é limitada por estados localizados, onde os 

portadores saltam de um estado para outro, sem que este seja necessariamente o mais próximo, 

implicando desta forma alguma dispersão nos valores da tensão de Hall.[100, 101] Contudo, no caso 

dos filmes de IZO não se observou qualquer dispersão na tensão de Hall pelo que o modelo de VRH 

não deverá ser o dominante, facto também verificado por outros autores.[97, 99-101] Desta forma o 

mecanismo de condução por percolação demonstra ser aquele que domina a condução dos filmes 

de IZO para N~1018 cm-3.  

Na Figura 4.27 encontra-se representada a variação da H com a N para todas as condições 

de processamento e pós-processamento utilizadas, onde é possível observar-se a existência de um 

comportamento semelhante ao obtido apenas com a variação da %In e %O2. (Figura 4.23) Assim 

poderemos dizer que, de um modo geral, a H apresenta dois comportamentos distintos com a 

evolução da N: i) a H aumenta com o incremento de N de ~1017 para ~1020 cm-3 atingindo um 

máximo nessa região, sendo que para valores de N na gama de 1018-1019 cm-3, onde o nível de 

Fermi se encontra próximo da MBC, a H é termicamente activada e a condução dá-se 

principalmente por um mecanismo de percolação. Para N>1019 cm-3 a dispersão por vibrações na 

rede é o principal mecanismo a afectar a H; ii) após o máximo de H, esta diminui com o incremento 

de N de 1020 até ~1021 cm-3 por um processo de dispersão por vibrações na rede e por dispersão por 

impurezas ionizadas, sendo que este último se torna mais evidente para N>≈5,41x1020 cm-3.  

 

 

Figura 4.27 H em função de N para todos os filmes de IZO produzidos em todas as condições de 

processamento e pós processamento. Observa-se a existência de duas tendências distintas na relação de H 

com N. (A linha a tracejado é uma guia para os olhos.) 

4.6.  Medidas de função trabalho 

O conhecimento da função trabalho () dos materiais é importante não só para a 

compreensão das suas propriedades, mas também para a optimização de dispositivos multicamada 
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onde existem diversas barreiras energéticas formadas, de que são exemplo os OLEDs.[1, 102-104] Pela 

Figura 4.28 é possível constatar-se que a  varia com os parâmetros de deposição, nomeadamente 

com a %In e com a %O2. Com o aumento %In nos filmes de IZO de 50 para 93 % observa-se que a 

 diminui de 4,90 para 4,73 eV, aumentando de seguida para 4,85 eV para os filmes com %In=100 

% (In2O3), tendo a mesma evolução sido observada por Minami et al. em filmes de IZO depositados 

em condições análogas.[102]. Ishida et al. verificaram que a diminuição da  com o aumento da %In 

em filmes de ITO se encontrava principalmente relacionada com existência átomos de In, que 

possuem uma  mais baixa (In≈4,20 eV), numa região próxima da superfície dos filmes e com a 

existência de diferentes fases cristalinas.[105] No caso dos filmes de IZO que apresentam uma 

estrutura amorfa, a redução da  pode estar relacionada com a distribuição dos átomos de In numa 

região próxima da superfície que aumenta com o incremento da %In, como verificado por outros 

autores.[106] No que se refere à influência da %O2 verifica-se o incremento da  de 4,70 eV para 5,04 

eV com o aumento da %O2 de 0 para 4,76 %. O aumento da  na presença de O2 encontra-se 

associado a dois fenómenos distintos: a formação de dipolos superficiais, e a alteração do nível de 

Fermi (EF) como resultado da redução/aumento da N dos filmes.[102, 107-109] (Figura 4.28 (a)) Um 

comportamento análogo (aumento da  com o incremento do parâmetro de deposição) é observado 

com a variação da Pdep (Figura 4.28 (b)) onde a  aumenta dos 4,75 eV para 5,07 eV. Por último, a 

Prf demonstra ser o parâmetro de deposição que apresenta uma menor influência na , visto esta 

manter-se praticamente constante na gama de Prf analisada. (Figura 4.28 (b)) Através destes 

resultados torna-se patente que a  dos filmes de IZO pode ser controlada numa alargada gama de 

valores (4,70~5,07 eV), sendo necessário o ajuste da %In, da %O2 e da Pdep para que sejam obtidos 

os valores pretendidos. 

 

Figura 4.28 Influência das condições de processamento na  dos filmes de IZO: (a) %In e %O2; (b) Pdep e Prf. 

(As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  

Para além das condições de processamento, os parâmetros de recozimento, 

nomeadamente a Trec e a atmosfera, também demonstram ser uma forma efectiva para controlar a  

dos filmes, como se encontra patente na Figura 4.29. Quando recozidos ao ar os filmes de IZO, 
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independentemente da composição, aumentam a , sendo o valor mais elevado (5,10 eV) obtido 

para os filmes depositados com %In=50 % e recozidos a 300 ºC. Esta evolução encontra-se 

principalmente relacionada com a deslocação do EF como resultado do preenchimento das lacunas 

de O2 dos filmes, assim como com a formação de alguns dipolos superficiais.[109] Contrariamente, no 

caso dos filmes recozidos em vácuo observa-se que a  se mantém praticamente constante com a 

variação da Trec para os filmes depositados com uma %In=50 % e os de In2O3. Por sua vez, os 

filmes com uma %In de 83 e 93 % apresentam um comportamento diferente. No primeiro caso, 

observa-se uma redução da  para 4,70 eV quando os filmes são recozidos a 500 ºC, enquanto no 

segundo a  aumenta com o incremento da Trec, apresentando uma  de 4,87 eV a essa 

temperatura. A diferença de comportamentos observada não pode ser dissociada das alterações 

estruturais observadas nestes dois filmes (ponto 4.2.2), isto é com a cristalização dos mesmos. 

Harvey et al. verificaram que o recozimento de filmes de In2O3 resulta na alteração da  pela 

formação de dipolos superficiais como consequência da modificação da coordenação do O2 

superficial característica da estrutura bixbyite, que também é a estrutura em que os filmes de IZO 

cristalizam.[109] No que se refere aos filmes depositados com diferentes %O2 e recozidos ao ar 

observa-se a existência de duas tendências distintas, como se pode verificar pela figura Figura 4.29 

(b). Para os filmes depositados com uma %O2≥2,15 % a  mantém-se praticamente constante com a 

Trec, enquanto para os filmes depositados com uma %O2<2,15 % a  aumenta simultaneamente com 

a Trec para um máximo de ~4,95 eV. Quando o recozimento é realizado em vácuo verifica-se que a  

dos filmes depositados com uma maior %O2 decresce mais acentuadamente a uma Trec=300 ºC 

quando comparada com evolução da  dos filmes produzidos com pouco O2 (%O2≤1,14 %), que a 

esta Trec permanecem praticamente constantes. Com o aumento da Trec para 500 ºC, a  dos filmes 

depositados com O2 diminui até um valor mínimo convergente (~4,70 eV), enquanto no caso dos 

filmes depositados sem O2 aumenta para um máximo de 4,72 eV. A evolução evidenciada pela  

com o recozimento sugere a existência de uma relação com a N.  

 

Figura 4.29 Influência da Trec (150, 300 e 500 ºC) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) na  dos filmes 

de IZO depositados com diferentes: (a) %In; (b) %O2 (As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  
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De facto, pelas Figuras 4.30 (a) e (b) constata-se, apesar de alguma dispersão nos pontos, 

que a  diminui com um aumento da N, independentemente das condições de processamento e pós 

processamento utilizadas, apresentando uma relação inversamente proporcional com N2/3. Esta 

relação pode ser explicada pela deslocação do EF para o interior da banda de condução devido ao 

aumento da N de acordo com a equação 2.4, sendo portanto este o principal mecanismo 

responsável pela diminuição da  nos filmes de IZO, como também foi verificado por outros autores 

para filmes baseados em In2O3.
[110, 111]  

 

Figura 4.30 Relação de  com N2/3 para os filmes de IZO: (a) depositados com diferentes %In, %O2, Pdep e Prf; 

(b) recozidos a diferentes temperaturas e em diferentes atmosferas. (As linhas a tracejado são uma guia para 

os olhos.)  

4.7.  Propriedades ópticas  

O conhecimento das propriedades ópticas de um TCO é de extrema importância, não só por 

se tratar de um material onde a sua transparência é fulcral, mas também pela necessidade de 

compreensão dos fenómenos ópticos que ocorrem nestes materiais. Nesta secção será apresentada 

a influência dos diversos parâmetros de processamento e pós-processamento nas propriedades 

ópticas dos filmes de IZO, nomeadamente na sua transmitância. Serão ainda apresentados os 

resultados de modelação das propriedades ópticas por elipsometria espectroscópica e uma análise 

da relação entre as propriedades ópticas e eléctricas dos filmes. 

4.7.1. Influência da composição 

Na Figura 4.31 (a) encontra-se representada a transmitância em função do comprimento de onda 

(300-2500 nm) para os filmes depositados com diferentes composições (%In). Na região do visível 

(400-800 nm) a transmitância média visível (TMV) varia pouco com a %In dos filmes, apresentando 

um valor de 82 % para os filmes depositados com uma 64 %≤%In≤93 % e de 84 % para os filmes 

com as outras %In (50 % e 100 %, ou seja In2O3). Por sua vez, a transmitância na região do 
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infravermelho próximo (IVP), nomeadamente num comprimento de onda compreendido entre os 

1500 e os 2500 nm, depende da %In. Assim, observa-se a diminuição da transmitância média do 

infravermelho próximo (TMIVP) de 85 para 54 % com o incremento da %In de 50 para 93 %, sendo 

que para os filmes de In2O3 (%In=100 %) a TMIVP aumenta para 80,10 %. Para os semicondutores 

altamente degenerados, como é o caso da maioria dos TCOs e dos filmes de IZO, o modelo de 

Drude baseado na teoria dos electrões livres é frequentemente utilizado para descrever as 

propriedades ópticas dos filmes.[1, 44, 45, 70, 96, 112, 113] À luz desta teoria, a redução da TMIVP está 

associada à existência de um pico de absorção seguido de um aumento da reflectância a que 

corresponde a frequência de plasma (p) ou comprimento de onda do plasma (p), como pode ser 

visto na equação 3.15.[44, 113] O comportamento da TMIVP encontra-se relacionado com a N dos 

filmes segundo a relação p N-1/2, existindo portanto relação directa entre as propriedades 

eléctricas e as propriedades ópticas. Numa primeira análise é possível constatar-se que o aumento 

da %In de 50 para 93% origina uma redução da TMIVP devido ao aumento da N, como verificado 

pelos resultados apresentados na Figura 4.16. Por sua vez, o aumento da %In para 100 % resulta 

num aumento da TMIVP devido à diminuição de N. Esta relação entre a TMIVP e a %In foi 

observada não só em filmes de IZO mas também em filmes de ITO, tornando-se clara a existência 

de um compromisso entre a  e a TMIVP.[30, 70, 114, 115] Na região de mais baixo comprimento de onda 

(<400 nm) ou região dos ultra-violeta (UV), a transmitância decresce abruptamente devido à 

absorção fundamental, isto é, devido à ocorrência de transições interbanda. A análise desta região 

permite determinar o hiato dos filmes (Eopt) através da relação de Tauc: x=(h-Eopt), onde  

representa o coeficiente de absorção, h a constante de Planck e  a frequência dos fotões. Apesar 

de se tratar de um material amorfo diversos autores demonstraram que é válida a consideração de 

transições directas (x=2), ou seja, que as transições se dão do máximo da banda de valência para a 

banda de condução e que ambas as bandas são parabólicas.[20, 44, 45, 67, 112] O Eopt é determinado 

pela extrapolação da região linear de x vs h, como se encontra demonstrado na Figura 4.31 (b). 

Devido à sua estrutura amorfa a determinação dessa região não é tão evidente como no caso dos 

filmes cristalinos, tendo-se optado por restringir os valores de 2 até 6x1010 cm-2. O aumento da %In 

nos filmes de 50 para 93 % resulta num incremento do Eopt de 3,55 para 3,71 eV como se pode 

apurar mais claramente na Figura 4.31 (c), tendo sido observada esta mesma tendência por outros 

autores.[44, 70] Por outro lado, no caso dos filmes de In2O3 observa-se uma redução do Eopt para 3,63 

eV. Em semicondutores degenerados, como é o caso dos filmes de IZO onde a banda de condução 

já se encontra parcialmente preenchida, a variação do Eopt encontra-se relacionada com a variação 

da N.[67, 70] O aumento da N e o subsequente deslocamento do EF para uma zona mais interior da 

banda de condução resultam do preenchimento dos níveis energéticos mais baixos. Assim, as 

transições entre bandas ocorrem para níveis energéticos mais elevados o que resulta no aumento 

do Eopt.
[112, 113] Este efeito é habitualmente conhecido como efeito de Burstein-Moss e é descrito pela 

equação 2.8.[112] Efectivamente, o aumento observado do Eopt com a %In nos filmes de IZO 

encontra-se associado ao aumento da N dos filmes, como pode ser nitidamente observado na 



Filmes finos de óxido de índio e zinco e sua aplicação em díodos orgânicos emissores de luz  

116	

Figura 4.31 (d), onde se encontra patente a linearidade entre o Eopt e a N2/3. Tendo em consideração 

as equações 2.6 e 2.8, é possível, através da regressão linear apresentada, determinar-se dois 

parâmetros, o Eopt pela intersecção com o eixo das ordenadas, e a mcv* através do declive da recta. 

Desta forma foi obtido um valor de Eopt0=3,54 eV e uma mcv*=0,79 m0, onde m0 representa a massa 

do electrão, estando estes valores um pouco acima dos valores reportados (mcv*=0,56m0) por 

Leehneer et al..[67] 

 

Figura 4.31 Influência da %In nas propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2): (a) transmitância; (b) 2 

em função do Eopt; (c) Eopt em função da %In; (d) Eopt em função de N2/3, de acordo com o efeito de Burstein-

Moss. (As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  

4.7.2. Influência da percentagem de oxigénio  

Na Figura 4.32 (a) encontra-se representada a influência da percentagem de oxigénio (%O2) 

na transmitância dos filmes de IZO numa região entre os 300 nm e os 2500 nm. A TMV dos filmes 

depositados com diferentes %O2 permanece praticamente constante nos 82 %. Por sua vez, os 

filmes produzidos sem O2 exibem uma redução da TMV para 76 %, principalmente devido à 

insuficiência de O2 durante a deposição. De facto, como observado nas propriedades eléctricas, os 

filmes depositados sem O2 apresentam a maior N, ou seja um maior número de lacunas de O2 que 
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se traduzem na redução da TMV. [1, 8, 116, 117] A influência da %O2 torna-se mais evidente na região 

dos IVP, onde a TMIVP aumenta de 45 para 80 % com o incremento da %O2 de 0 para 1,62 %, 

mantendo-se praticamente constante com o posterior aumento da %O2. Como visto no ponto 4.5.2 a 

variação da %O2 é uma forma efectiva de se alterar a N dos filmes através da formação de lacunas 

de O2. Desta forma, o aumento da %O2 resulta numa diminuição da N e subsequentemente na 

deslocação do p para comprimentos de onda mais elevados, permitindo assim o aumento da 

TMIVP.[53, 67] Na região de baixo comprimento de onda (<400 nm) observa-se uma redução abrupta 

na transmitância que se encontra relacionada com a %O2 dos filmes. Deste modo, confirma-se que 

o comprimento de onda de corte (transmitância =0 %) aumenta de 254 para 284 nm com o aumento 

da %O2 de 0 para 4,76 %. Utilizando-se a relação de Tauc, como no ponto 4.7.1, para as diferentes 

%O2 torna-se possível determinar o Eopt, que diminui de 3,73 para 3,55 eV com o aumento da %O2 

de 0 para 4,76 %, existindo também uma relação linear entre N2/3 e Eopt. (Figura 4.32 (b); (c)) Assim, 

a variação do Eopt com a %O2 também pode ser compreendida através do mecanismo de Burstein-

Moss, tendo-se obtido um Eopt=3,54 eV e uma mcv*=0,78m0, semelhantes aos obtidos no caso da 

variação da %In dentro da gama de valores obtidos para filmes de IZO.(Figura 4.32 (d)) [45, 52, 67] 

 

Figura 4.32 Influência da %O2 nas propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%In=83 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2): (a) transmitância; (b) 2 em 

função do Eopt; (c) Eopt em função da %In; (d) Eopt em função de N2/3, de acordo com o mecanismo de Burstein-

Moss. (A linha a tracejado é uma guia para os olhos.)  
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4.7.3. Influência da pressão de deposição  

No que diz respeito à pressão de deposição (Pdep) observa-se que este parâmetro de 

deposição também tem influência na transmitância dos filmes de IZO. (Figura 4.33 (a)) Na região do 

visível a TMV mantém-se praticamente constante nos 82 %, enquanto na dos infravermelhos 

próximos e na dos ultra-violeta varia com a Pdep. O aumento da Pdep de 0,10 para 0,50 Pa traduz-se 

num aumento da TMIVP de 58 para 80 %, retendo-se nesse valor com o posterior aumento da Pdep. 

Ao observar o comportamento da N (Figura 4.18) verifica-se que esta diminui com o aumento da 

Pdep pelo que o aumento constatado na TMIVP pode ser visto, como nos casos anteriores, pela 

deslocação da p para comprimentos de onda superiores. No que diz respeito ao Eopt confirma-se 

pelo inset da Figura 4.33 (b) que este diminui de 3,73 para 3,59 eV com o aumento da Pdep de 0,10 

para 0,80 Pa, sendo também observado o mecanismo Burstein-Moss, já discutido no ponto 4.7.1. 

 

Figura 4.33 Influência da Pdep nas propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com os outros 

parâmetros de deposição constantes (%In=83 %, %O2=0,65 %; Prf=1,65 W cm-2): (a) transmitância; (b) 2 em 

função do Eopt, onde no inset se representa o Eopt em função da Pdep. (A linha a tracejado é uma guia para os 

olhos.)  

4.7.4. Influência da densidade de potência  

Na Figura 4.34 (a) encontra-se representada a transmitância dos filmes de IZO depositados 

com diferentes Prf. Na região do visível a TMV apresenta um máximo de 82 % para uma Prf de 1,6 W 

cm-2, diminuindo com o aumento/diminuição da Prf. Com o incremento da Prf é usual que os 

elementos mais voláteis, como é o caso do oxigénio, sejam perdidos durante o processo de 

transporte das espécies do alvo para o substrato, resultando no escurecimento dos filmes.[118] 

Assim, esta perda de O2 resulta no aumento do número de lacunas, ou seja, no aumento da N. 

(ponto 4.5.4) Na região dos IVP este aumento de N é registado pela diminuição da TMIVP de 76 

para 58 % com o aumento da Prf de 1,65 para 2,74 W cm-2. No que diz respeito ao Eopt (Figura 

4.34(b)) observa-se que este aumenta juntamente com o incremento da Prf, atingindo um valor 
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máximo de 3,73 eV sendo, tal como nos casos anteriores, observado o mecanismo de Burstein-

Moss.  

 

Figura 4.34 Influência da Prf nas propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com os outros parâmetros 

de deposição constantes (%In=83 %, %O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa): (a) transmitância; (b) 2 em função do Eopt, 

onde no inset se representa o Eopt em função da Prf. (A linha a tracejado é uma guia para os olhos.)  

4.7.5. Influência da espessura  

Com o aumento da espessura (ds) dos filmes também se observam alterações na 

transmitância dos filmes de IZO, como se pode verificar pela Figura 4.35 (a). Na região do visível a 

TMV dos filmes diminui de 93 para 68 % com o aumento da ds de 18 para 1000 nm. De referir que 

na TMV dos filmes mais espessos observa-se o aparecimento de franjas de interferência como 

resultado de múltiplas reflexões no interior dos filmes. Na região dos IVP a TMIVP apresenta um 

comportamento análogo, diminuindo de 95 para 15 % quando a ds aumenta de 18 para 1000 nm. 

Este decréscimo encontra-se relacionado com o aumento da N, como pode ser visto na Figura 4.20, 

podendo-se desta forma optimizar a TMIVP dos filmes através da variação da sua ds. Na região dos 

UV observa-se a deslocação do comprimento de onda de corte para valores menores com o 

aumento da ds. Na Figura 4.35 (b) encontra-se representada a influência da ds na variação de 2 

com o Eopt. Com o aumento da ds de 18 para 1000 nm observa-se um aumento do Eopt de 3,26 para 

3,81 eV, como se encontra mais perceptível no inset da Figura 4.35 (b). Tal como observado para a 

variação dos outros parâmetros de processamento, este aumento pode ser visto à luz do efeito de 

Burstein-Moss discutido no ponto 4.7.1, tendo sido relatado por diversos autores em diferentes 

TCOs.[119, 120] 
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Figura 4.35 Influência da ds nas propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com parâmetros de 

deposição constantes (%In=83 %, %O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa Prf=1,65 W cm-2): (a) transmitância; (b) 2 em 

função do Eopt, onde no inset se representa o Eopt em função da Prf. (A linha a tracejado é uma guia para os 

olhos.) 

4.7.6. Influência do tratamento térmico de recozimento  

4.7.6.1. Influência do recozimento em filmes depositados com diferentes composições 

Na Figura 4.36 (a) encontra-se representada a influência da temperatura de recozimento 

(Trec) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) na TMV dos filmes obtidos com diferentes %In. 

Para os filmes depositados com uma %In de 50 e 100 % a TMV é praticamente independente dos 

parâmetros de recozimento. Por sua vez, a TMV dos filmes com as restantes composições depende 

dos parâmetros de recozimento, nomeadamente da atmosfera utilizada, observando-se de um modo 

geral o aumento da TMV quando o recozimento é efectuado ao ar, e diminuição quando realizado 

em vácuo. No caso dos filmes recozidos em vácuo verifica-se para uma %In=93 % a redução da 

TMV logo aos 300 ºC, enquanto para os filmes com uma %In=83 % esse decréscimo é apenas 

observado aos 500 ºC. Paralelamente, observa-se, para as mesmas temperaturas, o aumento da 

TMV quando o recozimento é efectuado ao ar. Como constatado no ponto 4.2.2 estas temperaturas 

correspondem, respectivamente, às temperaturas de cristalização dos filmes, pelo que os resultados 

obtidos sugerem uma relação entre a TMV e a estrutura dos filmes. De facto, a cristalização 

promove a formação de diversas fronteiras de grão, que são regiões preferenciais para a formação 

de defeitos que podem funcionar como centros de dispersão óptica.[42, 89] As lacunas de O2 são, 

como referido anteriormente, alguns dos defeitos formados nessas regiões devido à facilidade de 

absorção ou libertação de O2.
[87, 121, 122] Pela evolução da TMIVP dos filmes com uma %In=83 %, 

observa-se que esta diminui quando o recozimento é efectuado em vácuo, sendo a redução mais 

significativa a 500 ºC. (Figura 4.36 (b)) Por outro lado, para os filmes recozidos ao ar a TMIVP 

mantém-se praticamente constante. Deste modo, para estes filmes a redução observada na TMV 

pode ser vista como resultado da deslocação do p para comprimentos de onda mais baixos devido 

ao aumento do número de lacunas de O2 (isto é, de N), sendo este efeito potenciado pela 
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cristalização dos filmes. No caso dos filmes com uma %In=93 % a evolução da TMIVP não justifica 

a redução da TMV, pelo que esta poderá estar apenas relacionada com as alterações estruturais 

verificadas.  

 

Figura 4.36 Influência da Trec (150, 300 e 500 ºC) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) nas 

propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com diferentes %In: (a) TMV; (b) TMIVP; (c) Eopt em 

função da Trec; (d) Eopt em função de N2/3, onde se verifica que existe uma relação praticamente linear. (As 

linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  

No que diz respeito à evolução do Eopt com a Trec para as duas atmosferas utilizadas, 

observa-se pela Figura 4.36 (c) a existência de diferentes comportamentos. Para os filmes com uma 

%In≤83 % observa-se que o Eopt aumenta com o incremento da Trec quando o recozimento é 

efectuado em vácuo, e que o mesmo diminui quando o recozimento é realizado ao ar. Estas duas 

tendências podem ser mais facilmente compreendidas pela relação praticamente linear do Eopt com 

a N2/3.(Figura 4.36 (d)) Efectivamente, apesar de existirem diferentes declives, verifica-se de um 

modo geral que o aumento do Eopt resulta do incremento de N, isto é, o recozimento em vácuo 

resulta na formação de mais lacunas de O2 (os filmes apresentam os valores mais elevados de Eopt 

e N na Figura 4.36 (d)). Por sua vez, quando o recozimento é realizado ao ar o N é menor, assim 

como o Eopt, sugerindo a existência do efeito de Burstein-Moss, como verificado nos pontos 

anteriores. Analisando-se agora a evolução do Eopt com condições de recozimento e com N2/3 para 
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os filmes com %In≥93 % observa-se que relação entre Eopt e N2/3 não é linear. Assim, para estes 

filmes os resultados sugerem a existência de outros mecanismos a afectarem o Eopt, como por 

exemplo a existência de interacções electrão-electrão ou alteração da estrutura de bandas dos 

filmes como resultado do recozimento, sendo necessária uma análise teórica mais aprofundada para 

a compreensão dos fenómenos observados e que não se encontra dentro dos objectivos deste 

trabalho de doutoramento.[20, 68, 101, 112, 123]  

4.7.6.2. Influência do recozimento em filmes depositados com diferentes 

percentagens de oxigénio 

As propriedades ópticas dos filmes depositados com as diferentes percentagens de oxigénio 

(%O2) também são influenciadas pela Trec e pela atmosfera utilizada, como se pode ver pela Figura 

4.37. A TMV dos filmes mantém-se praticamente inalterada até uma Trec=300 ºC, 

independentemente da atmosfera utilizada. Com o aumento da Trec para 500 ºC, a TMV dos filmes 

apresenta duas tendências distintas relacionadas com a atmosfera utilizada: quando recozidos ao ar 

observa-se um ligeiro aumento da TMV; quando recozidos em vácuo a TMV diminui ligeiramente. 

Apesar das variações observadas serem pequenas (por exemplo nos filmes depositados com uma 

%O2=0,65 % a TMV aumenta para 85 % quando o recozimento é realizado ao ar, e diminui para os 

79 % quando é efectuado em vácuo) as tendências são observáveis em todos os filmes medidos 

independentemente da %O2. Na região dos IVP (Figura 4.37 (b)) observa-se logo a 150 ºC 

alterações na TMIVP dos filmes depositados com pouco O2 (%O2≤0,65 %), enquanto para os filmes 

produzidos com uma %O2>0,65 % só são visíveis variações na TMIVP para temperaturas mais 

elevadas (TRec>300 ºC). Como referido anteriormente, a TMIVP encontra-se relacionada com a N, 

ou seja com a existência de lacunas de O2. Assim, para os filmes mais deficitários em O2, a 

compensação dessas lacunas ocorre para temperaturas mais baixas através da incorporação do O2 

presente na atmosfera de recozimento. Quando é utilizada uma atmosfera isenta de O2 verifica-se 

apenas uma ligeira redução na TMIVP, que neste caso apenas se deverá à libertação de algum O2 

fracamente ligado. No caso dos filmes depositados com uma maior %O2 o recozimento ao ar não 

aumenta a TMIVP no intervalo de temperaturas analisado, pois estes filmes apresentam logo à 

temperatura ambiente uma baixa quantidade de lacunas de O2. Por sua vez, o recozimento em 

vácuo resulta numa apreciável redução da TMIVP, especialmente para 500 ºC, como resultado da 

criação de um elevado número de lacunas de O2, tal como discutido no ponto 4.5.6.2. Ainda de 

mencionar que os parâmetros de recozimentos também têm influência no Eopt dos filmes, como se 

pode verificar na Figura 4.37 (c). De um modo geral, observa-se o aumento do Eopt com o 

incremento da Trec quando o recozimento é realizado em vácuo. A excepção a este comportamento 

verifica-se para os filmes depositados sem O2, onde o Eopt diminui. Por sua vez, os recozimentos 

efectuados ao ar não têm uma influência significativa no Eopt dos filmes depositados com uma 

%O2>0,65 Pa, verificando-se apenas uma diminuição do Eopt com o incremento da Trec para os 

restantes filmes. Como já referido, o Eopt encontra-se relacionado com a N dos filmes sendo 

observada uma relação praticamente linear entre Eopt e N2/3 como consta na Figura 4.37 (d). 
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Figura 4.37 Influência da Trec (150, 300 e 500 ºC) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) nas 

propriedades ópticas dos filmes de IZO depositados com diferentes %O2: (a) TMV; (b) TMIVP; (c) Eopt em 

função da Trec; (d) Eopt em função de N2/3, onde se verifica que existe uma relação praticamente linear. (As 

linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  

4.7.7. Modelação óptica 

A modelação óptica foi utilizada com vista a determinar diversas propriedades dos filmes 

que não foram possíveis de determinar pelas medidas de espectroscopia óptica apresentadas 

anteriormente, de que são exemplo o índice de refracção n ou o coeficiente de extinção k, assim 

como outras propriedades, como a massa efectiva (m*) ou a frequência de plasma (p). Para tal, foi 

considerado um modelo semelhante ao apresentado na Figura 4.38 (a) tendo a função dieléctrica 

sido modelada através do modelo de Drude associado ao modelo de Tauc Lorentz, ambos 

amplamente utilizados na modelação de TCOs.[124] Assim, a função dieléctrica dos filmes pode ser 

descrita através da seguinte expressão: 

  (4.4) 

onde TL(E) e D(E) representam, respectivamente, a função dieléctrica calculada pelo modelo de 

Tauc Lorentz e de Drude. (Figura 4.38(b)) No que diz respeito ao modelo de Tauc Lorentz podem 
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ser obtidos diversos parâmetros, como o hiato óptico (ETL), a amplitude (ATL), o factor de ampliação 

(CTL) e a energia de pico de transição (E0). 

 

Figura 4.38 (a) Modelo óptico utilizado para os filmes de IZO onde db,ds e dsub representam respectivamente a 

espessura da camada de rugosidade, do filme de IZO e do substrato; (b) espectro obtido por elipsometria e 

respectivo ajuste para os filmes de IZO (%In=83 %, %O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa Prf=1,65 W cm-2). 

Apesar de o modelo de Tauc Lorentz ser essencial para a modelação das propriedades 

ópticas na região de baixo comprimento de onda, optou-se apenas pela análise da região do IVP 

onde a função dieléctrica é principalmente descrita pelo modelo de Drude dado por: 

 
Γ

 (4.5) 

onde AD e D representam a amplitude e o factor de ampliação. Sendo que pela teoria de Drude AD 

se encontra relacionado com a energia de plasma (Ep) e pode ser descrito por: 

  (4.6) 

 

 

∗  (4.7) 

Sendo que  se refere à constante de Planck reduzida, p à frequência angular de plasma, 

q à carga do electrão, Nopt à concentração de portadores óptica,∞ a constante dieléctrica de alta 

frequência e 0 a permissividade do vácuo. Por sua vez, o D pode ser descrito por: 

 
Γ ∗  (4.8) 
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onde a representa o factor de ampliação da frequência angular e opt a mobilidade óptica.  

Na Figura 4.38 (b) encontra-se representado o espectro obtido e simulado para os filmes de 

IZO (depositados com %In=83 %, %O2=0,65 %, Pdep=0,20 Pa e Prf=1,65 W cm-2), onde é possível 

verificar-se que o modelo proposto apresenta um excelente ajuste aos resultados experimentais, 

como aliás se pode confirmar pelo baixo valor de 2 apresentado na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 Parâmetros extraídos da modelação da função dieléctrica para o filme de IZO depositados com 

%In=83%, %O2=0,65 % Pdep=0,20 Pa e Prf=1,65 W cm-2. 

Parâmetro Valor 

db (nm) 0,29 

ds (nm) 205 

dsub (mm) 1,10 

ATL(eV) 117,57 

CTL (eV) 5,24 

ETL (eV) 2,85 

E0 (eV) 3,77 

AD (eV) 1,36 

D (eV) 7,80x10-2 

2 1,81 

Ep (eV) 0,58 

N (cm-3) 3,13x1020 

H (cm2 V-1 s-1) 44,80 

 

Na Figura 4.39 encontra-se representada a variação do coeficiente de absorção (n) e do 

coeficiente de extinção (k) para os filmes de IZO depositados com diferentes %In (Figura 4.39 (a)) e 

diferentes %O2 (Figura 4.39 (b)) em função do comprimento de onda. O n calculado na região do 

visível (400-800 nm) apresenta um valor compreendido entre os 2,00 e os 2,20, que se encontra na 

gama de valores reportados por outros autores para filmes de IZO depositados em diferentes 

condições.[44, 45, 53] Para comprimentos de onda mais elevados (>800 nm) verifica-se um decréscimo 

acentuado de n, que se encontra relacionado com a variação dos parâmetros de deposição 

estudados. Com o aumento da %In ou com a diminuição da %O2 observa-se uma redução mais 

marcada de n, e para comprimentos de onda mais baixos. Como visto na caracterização eléctrica 

(ponto 4.5), o aumento da %In e a diminuição da %O2 resultam num incremento de N dos filmes, 

pelo que a diminuição de n pode estar relacionada com este incremento. De facto, observando-se o 

comportamento de k verifica-se que também existe uma relação com a %In e a %O2. Com o 

aumento da %In ou a diminuição da %O2, (ou seja maior N) verifica-se uma diminuição do 

comprimento de onda onde k aumenta, isto é os filmes começam a absorver para comprimentos de 
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onda mais baixos quando a concentração de portadores livres aumenta, o que se encontra de 

acordo com o modelo de Drude considerado.[53] Para baixos comprimentos de onda (<400 nm) 

também se verifica um aumento de k que corresponde à absorção do material. Apesar das 

diferenças serem menos evidentes, observa-se um deslocamento para comprimentos de onda mais 

baixos desse aumento de k com o incremento da %In e a diminuição da %O2. Ou seja, com o 

aumento da N a absorção dos filmes dá-se para comprimentos de onda mais baixos, o que está de 

acordo com o incremento do Eopt observado nos pontos 4.7.1 e 4.7.2, e compatível com o efeito de 

Burstein-Moss.[124, 125] 

 

Figura 4.39 Influência dos parâmetros de deposição (%In e %O2) no n e no k dos filmes de IZO obtidos com 

diferentes (a) %In; (b) %O2.  

Através dos parâmetros apresentados Tabela 4.1 e utilizando-se as equações 4.7 e 4.8 é 

possível serem determinados diferentes parâmetros eléctricos dos filmes de IZO. Um dos 

parâmetros que pode ser calculado através da equação 4.7 é a m* dos filmes. Assim, considerando-

se Nopt=N e ∞=4 foi possível determinar-se a m* em 0,32m0 para os filmes IZO depositados nas 

condições apresentadas. Este valor encontra-se dentro da gama de valores típicos encontrados 

para a m* de diferentes TCOs.[124, 126] Marcel et al. [96] reportaram um valor semelhante (m*≈0,30m0) 

em filmes de IZO utilizando um modelo da função dieléctrica constituído pelos modelos de Tauc 

Lorentz e Drude. Por forma a verificar a validade do modelo proposto foram comparados os valores 

de Nopt e opt, determinados através das equações 4.7 e 4.8 utilizando-se os parâmetros obtidos pelo 

modelo (AD e D), com os obtidos por efeito de Hall (N e H). Na Figura 4.40 (a) encontra-se 

representado o comparativo entre o Nopt e o N para os filmes de IZO obtidos com as diferentes %In e 

%O2. Em termos gerais a tendência observada para o Nopt encontra-se de acordo com a variação de 

N. Todavia para N>4x1020 cm-3 verifica-se que os valores obtidos para o Nopt são significativamente 

inferiores aos obtidos por efeito de Hall. A principal razão para esta diferença deve-se à 

consideração neste modelo que a m* e a ∞ se mantêm constantes com a N. Diversos autores 

sugerem que estes parâmetros variam com a N, justificando assim a diferença dos valores 

encontrados.[112, 113, 124, 127] No que se refere à opt, (Figura 4.40 (b)) verifica-se que existe uma boa 
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relação entre os valores calculados e os obtidos por efeito de Hall. As únicas excepções encontram-

se nos filmes depositados com uma %In=50 % e uma %O2 = 3,05 % (com a menor N) onde a opt 

apresenta valores muito elevados. Observando-se a Figura 4.39 verifica-se para os filmes 

depositados nestas condições que o valor de k se mantém praticamente nulo, isto é, não existe 

absorção pelos portadores livres. Apesar de existir um excelente ajuste do modelo aos resultados 

experimentais, os parâmetros obtidos, nomeadamente D, não apresentam um valor coerente 

(D~10-3 eV) pelo que o modelo proposto não deverá ser utilizado para filmes depositados nestas 

condições.  

 

 Figura 4.40 (a) Relação entre o Nopt obtido por elipsometria e o N obtido por efeito de Hall; (b) relação da opt 

obtida por elipsometria e a H obtida por efeito de Hall. Em ambos os casos foram utilizados os filmes de IZO 

depositados com diferentes %In e %O2. (As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.) 

4.8.  Figura de mérito  

Como visto anteriormente existe um compromisso entre as propriedades eléctricas e ópticas 

dos filmes depositados. Assim, demonstra ser bastante útil a definição de uma figura de mérito (FM) 

que avalie o desempenho optoelectrónico dos filmes. Neste trabalho optou-se por utilizar a FM 

definida por Haacke, visto ter sido amplamente utilizada ao longo dos últimos 40 anos na avaliação 

de TCOS.[1, 6, 128, 129] Na Figura 4.41 encontram-se representados os resultados obtidos para a FM, 

determinados de acordo com a seguinte expressão:[128] 

 
 (4.9) 

onde TMV representa a transmitância média no visível e Rs a resistência folha dos filmes.  
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Figura 4.41 Influência das condições de processamento na FM dos filmes de IZO: (a) %In e %O2; (b) Pdep e Prf; 

(c) ds. (As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.) 

Como se pode verificar, todos os parâmetros de deposição influenciam a FM dos filmes 

produzidos. O aumento da %In de 50 para 93 % traduz-se num incremento da FM de 1,22x10-3 Ω-1 

para um valor máximo de 7,34x10-3 Ω-1, diminuindo de seguida para os 2,71x10-3 Ω-1 para os filmes 

de In2O3, sugerindo desde logo que a adição de Zn ao In2O3 é uma forma efectiva de aumentar a 

performance dos TCOs. (Figura 4.41 (a)) No caso da %O2 as alterações na FM são bastantes mais 

significativas, sendo o valor máximo de 6,20x10-3 Ω-1 obtido para uma %O2=0,65 %. O aumento da 

%O2 resulta na redução acentuada da FM para um mínimo de 1,20x10-5 Ω-1 quando é utilizada uma 

%O2=4,76 %. Este comportamento resulta essencialmente da elevada Rs apresentada pelos filmes 

produzidos com mais O2 devido à baixa N e H, visto a TMV se ter mantido praticamente inalterada. 

Considerando agora a variação da FM com a Prf e a Pdep (Figura 4.41 (b)) torna-se possível 

identificar as condições de processamento que maximizam a FM. O valor máximo de 6,20x10-3 Ω-1 é 

obtido para uma Prf =1,65 % e uma Pdep =0,20 Pa. No primeiro caso o aumento/diminuição da Prf 

resulta num decréscimo da FM enquanto no segundo apenas o aumento da Pdep resulta numa 

diminuição da FM pelo aumento da Rs. Por último, na Figura 4.41 (c) encontra-se representada a 

influência da ds na FM dos filmes de IZO, onde se pode constatar que a FM aumenta rapidamente 

de 8,30x10-5 para 6,20x10-3 Ω-1 com o incremento da ds de 13 para 200 nm. Este comportamento 
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deve-se particularmente à diminuição da Rs pelo aumento da N e da H, como se pode verificar no 

ponto 4.5.5, visto no mesmo intervalo de ds a TMV apresentar apenas uma ligeira redução. Com o 

aumento da ds para valores mais elevados (ds>200 nm) a TMV apresenta um grande decréscimo 

(ponto 4.7.5) enquanto a Rs apenas diminui ligeiramente. Desta forma, a escolha de filmes com uma 

ds≈200 nm demonstra ser adequada quando se pretende reduzir o custo de produção (uma menor 

espessura implica um menor tempo de produção assim como um gasto mais reduzido de material) 

sem comprometer o desempenho optoelectrónico dos filmes. Os valores obtidos para a FM 

encontram-se dentro da gama de valores reportados para filmes de IZO por diversos autores (FM≈ 

10-2-10-4 Ω-1)[129-131] e abaixo dos valores reportados para os filmes de ITO (FM≈10-1 Ω-1).[132] As 

diferentes condições de recozimento utilizadas também se repercutem na FM dos filmes como se 

pode verificar na Figura 4.42 para o caso dos filmes depositados com diferentes %In. De um modo 

geral o recozimento ao ar resulta numa degradação da FM, que é bastante pronunciada nos filmes 

com uma %In=93 % e recozidos a 300 ºC (FM=2,21x10-7 Ω-1) essencialmente devido ao aumento da 

Rs dos filmes. Quando o recozimento é realizado em vácuo observa-se que a FM aumenta para os 

filmes com uma %In=50 e 100%, enquanto no caso dos filmes com uma %In=83 % diminui para 

uma Trec=500 ºC. O aumento observado no caso dos filmes de In2O3 deve-se principalmente à 

redução da Rs pelo aumento da H (86,40 cm2V-1s-1), visto a N diminuir (ponto 4.5.6.1) e a TMV 

(ponto 4.7.6.1) apenas aumentar ligeiramente. Na Figura 4.42 (b) encontra-se representada a 

variação da FM para os filmes depositados com diferentes %O2 e recozidos nas diferentes 

atmosferas. No caso dos recozimentos realizados em vácuo constata-se que a FM de todos os 

filmes converge para ≈4,80x10-3 Ω-1 a uma Trec=500 ºC, temperatura esta que corresponde à 

temperatura de cristalização. Uma tendência análoga, embora com alguma dispersão nos valores, é 

evidenciada pelos filmes recozidos ao ar. 

  

Figura 4.42 Influência da Trec (150, 300 e 500 ºC) e da atmosfera de recozimento (ar ou vácuo) na FM dos 

filmes de IZO depositados com diferentes: (a) %In; (b) %O2 (As linhas a tracejado são uma guia para os olhos.)  
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O conhecimento da FM permite, como visto nesta secção, determinar rapidamente as 

condições de processamento dos filmes que maximizam as propriedades optoelectrónicas dos 

mesmos. Contudo, para a escolha de um TCO para uma determinada aplicação torna-se necessário 

ter em consideração as outras propriedades dos filmes, como por exemplo a sua morfologia. Posto 

isto, em relação à escolha das melhores condições da %O2, Pdep e Prf, pela FM não existe qualquer 

conflito com as melhores condições obtidas para as outras propriedades dos filmes (por exemplo 

estruturais e morfológicas). O parâmetro que levanta mais dúvidas é a %In, visto a melhor FM ter 

sido obtida para uma %In=93 %, que por sua vez representa os filmes que cristalizam à temperatura 

mais baixa (300 ºC) apresentando também um aumento da rRMS (1,12 nm). Esta temperatura é 

frequentemente atingida em processos industriais pelo que a utilização dos filmes depositados com 

estas condições não é desejável.[1, 79] Como tal, optou-se por utilizar os filmes com uma %In=83 %, 

visto apresentarem uma FM comparável à dos filmes com uma %In=93 % com a vantagem de se 

conservar a estrutura amorfa até uma temperatura de 500 ºC. Isto é, considerando todas as 

propriedades estudadas estes filmes apresentam o melhor desempenho, como também foi 

constatado por outros autores. [44, 133] 

 

4.9.  Estudo comparativo das propriedades dos filmes de óxido índio 

e zinco optimizados com as propriedades exibidas por filmes de óxido 

de índio dopado com estanho 

Nesta secção serão apresentados os resultados comparativos entre os filmes de IZO 

obtidos nas condições optimizadas (%In=83 %, %O2=0,65 %, Pdep =0,20 Pa, Prf= 1,65 W cm-2), em 

substratos rígidos e flexíveis, com os filmes de ITO comercialmente disponíveis. 

4.9.1. Propriedades estruturais e morfológicas 

O difractograma obtido para os filmes de ITO comercial encontram-se representados na 

Figura 4.43 (a) onde foram identificados os picos correspondentes aos planos (112), (222), (233), 

(134) e (044) da fase cúbica do In2O3. Como visto anteriormente os filmes de IZO apresentam uma 

estrutura amorfa mesmo sendo depositados num substrato polimérico. O tamanho das cristalites dos 

filmes de ITO foi estimado segundo o plano (222) tendo sido obtido um valor de 18,28 nm. Na Figura 

4.43 (b) encontra-se representada a superfície do filme de ITO obtida por SEM onde é possível 

observar-se a existência de grãos aleatoriamente orientados, corroborando a estrutura policristalina 

observada pela difracção de raios-X. Por sua vez, como verificado através da caracterização 

morfológica (ponto 4.3), os filmes de IZO apresentam uma superfície bastante lisa como resultado 

da sua estrutura amorfa. 
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Figura 4.43 Propriedades dos filmes de ITO utilizados como referência: (a) estruturais, difractograma dos 

filmes; (b) morfológicas, Imagem de SEM da superfície dos filmes.  

Na Figura 4.44 encontra-se ilustrada a imagem superficial conjuntamente com a imagem da 

distribuição de corrente para os filmes de ITO e IZO obtida por AFM. Os filmes de ITO apresentam 

uma elevada rugosidade (rRMS=2,73 nm) enquanto os filmes de IZO apresentam uma superfície 

bastante lisa (rRMS=0,61 nm). Através das imagens de distribuição de corrente é possível verificar-se 

que o ITO apresenta uma distribuição mais heterogénea do que o IZO. De facto, através das 

imagens é possível verificar-se que a superfície do ITO é formada por regiões altamente condutoras, 

que correspondem ao interior dos grãos, cercadas por regiões de baixa condutividade. No caso dos 

filmes de IZO a distribuição de corrente é bastante mais uniforme, essencialmente devido à estrutura 

amorfa dos filmes. A homogeneidade da distribuição de corrente exibida pelos filmes de IZO 

representa uma grande vantagem em termos da sua aplicabilidade em OLEDs, nomeadamente em 

grandes áreas devido à obtenção de dispositivos com brilhos mais uniformes, e à redução de curto-

circuitos nos dispositivos.[134, 135]  

Figura 4.44 Imagem da superfície obtida simultaneamente com densidade de corrente dos filmes de ITO e IZO 

por AFM: (a) filmes de ITO com um potencial aplicado de 10 mV; (b) filmes de IZO com um potencial aplicado 

de 4 V. 
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4.9.2. Propriedades eléctricas e ópticas dos filmes  

Na Tabela 4.2 encontra-se representado um comparativo entre as propriedades eléctricas e 

ópticas dos filmes de IZO depositados em vidro e em substrato flexível (Teonex Q50)[136] e dos 

filmes de ITO comerciais depositados sobre vidro. Como se pode verificar a  dos filmes de IZO 

depositados em Teonex Q50 é equiparável à exibida pelos filmes de IZO depositados em vidro o 

que representa, desde logo, uma grande vantagem em termos da aplicabilidade deste TCO. Como 

visto ao longo dos resultados apresentados neste capítulo, sumarizados nesta secção, os filmes de 

IZO depositados a baixas temperaturas apresentam propriedades equiparáveis às dos filmes de ITO 

(por exemplo, a  do ITO é apenas 4 vezes inferior à do IZO), habitualmente sujeitos a temperaturas 

mais elevadas.[1, 79] Assim, a utilização de substratos flexíveis, que são incompatíveis com altas 

temperaturas, torna-se uma das grandes aplicações dos filmes de IZO. [137] Em relação às outras 

propriedades eléctricas (N e H) observa-se, no caso do ITO, que a baixa  resulta principalmente 

da elevada N, visto a H ser mais baixa que a exibida pelos filmes de IZO devido a uma maior 

dispersão por impurezas ionizadas.[42] Por sua vez, a elevada H aliada à baixa N dos filmes de IZO 

permite que estes sejam utilizados em aplicações que utilizem a região dos IVP, como por exemplo 

fibras ópticas, visto apresentarem uma TMIVP superior à dos filmes de ITO.[70] A elevada N dos 

filmes de ITO também se repercute no Eopt, apresentando estes filmes o valor mais elevado. Por 

último, a FM dos filmes de ITO é aproximadamente uma ordem de grandeza superior à dos filmes 

de IZO, devido à sua baixa  e elevada TMV.  

Tabela 4.2 Comparação das propriedades optoelectrónicas dos filmes de IZO depositados em substratos 

flexíveis e rígidos com os filmes de ITO comercialmente disponíveis. 

 IZO 

(vidro) 

IZO flexível 

(Teonex Q50) 

ITO 

(vidro) 

 (Ω cm) 4,45x10-4 4,89x10-4 1,59x10-4 

H (cm2 V-1 s-1) 44,80 45,10 26,40 

N (cm-3) 3,13x1020 2,85x1020 1,41x1021 

 (eV) 4,75 4,72 4,70 

TMV (%) 82 78 86 

TMIVP (%) 68 58 37 

Eopt (eV) 3,67 3,65 3,88 

FM (Ω-1) 6,20x10-3 3,43x10-3 2,10x10-2 

 

Em suma, a baixa temperatura de deposição aliada às propriedades exibidas pelos filmes 

de IZO acaba por colocá-los como uma importante alternativa aos filmes de ITO, não só pela 

redução dos custos de fabrico mas principalmente pela sua aplicabilidade. (Figura 4.45) 
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Figura 4.45 Fotografia dos filmes de IZO depositados em diferentes substratos: (a) vidro; (b) teonex q50.  

4.10.  Conclusões 

Ao longo deste capítulo foi analisada a influência dos diferentes parâmetros de 

processamento e pós-processamento nas propriedades dos filmes depositados. No que diz respeito 

à razão de crescimento dos filmes observou-se que a composição do alvo cerâmico (%In=In/(In+Zn) 

at%), a percentagem de O2 na mistura Ar+O2 (%O2), a pressão de deposição (Pdep) e a potência r.f. 

aplicada (Prf), são parâmetros que podem ser controlados por forma a alterar a razão de 

crescimento dos filmes. No que diz respeito às propriedades estruturais, com os óxidos de In2O3 e 

ZnO observou-se uma estrutura cristalina quando depositados pelo processo pulverização catódica 

de radiofrequência assistida por magnetrão à temperatura ambiente. Com o recozimento destes 

filmes observou-se um aumento do tamanho das cristalites e, consequentemente, da cristalinidade 

dos filmes. Por sua vez, os filmes de IZO apresentam, independentemente dos parâmetros de 

deposição utilizados, uma estrutura amorfa à temperatura ambiente. Ao serem recozidos, os filmes 

de IZO cristalizam, estando a sua cristalização directamente relacionada com a composição dos 

alvos da seguinte forma: os filmes depositados com uma %In entre os 50 e os 77 % exibem uma 

estrutura amorfa estável quando são recozidos ao ar numa gama de temperaturas entre os 150 e os 

500 ºC. Mediante o aumento da %In para 83 % observa-se com o recozimento dos filmes a 500 ºC a 

formação de uma fase cristalina identificada como cúbica do In2O3. Um posterior aumento da %In 

para 93 % resulta num decréscimo da temperatura para valores próximos dos 300 ºC, que mesmo 

assim é superior à temperatura de cristalização (140~170 ºC) observada em filmes de ITO amorfos. 

Deste modo podemos concluir que os filmes de IZO nas condições estudadas apresentam uma 

estrutura amorfa com uma elevada estabilidade térmica, estando essa estabilidade relacionada com 

concentração de In (a temperatura de cristalização aumenta com a redução da %In nos filmes, ou 

seja com o aumento da concentração de Zn). 

 A análise morfológica dos filmes revelou a existência de uma relação directa entre os 

parâmetros de processamento/pós-processamento e a morfologia dos filmes. No que diz respeito 

aos filmes de In2O3 e ZnO, as suas estruturas cristalinas reflectem-se numa superfície rugosa 
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(rRMS>1,5 nm) a qual representa uma desvantagem em diversas aplicações optoelectrónicas. O 

recozimento destes filmes traduz-se num aumento da rRMS devido ao crescimento dos grãos, 

validando deste modo os resultados obtidos pela análise estrutural. Por sua vez, a morfologia dos 

filmes de IZO é principalmente afectada pela Pdep e pela Prf, tendo sido possível estabelecer as 

condições que permitem a obtenção de uma superfície pouco rugosa (rRMS=0,61 nm) necessária aos 

OLEDs.[138] De um modo geral, observou-se para baixas pressões (Pdep=0,10 Pa) e elevadas 

densidades de potência (Prf>1,65 W cm-2) o aumento da rugosidade devido à formação de defeitos 

na superfície dos filmes. Por último, e em perfeita consonância com as observações realizadas 

pelas propriedades estruturais, verificou-se que as alterações na superfície dos filmes são 

compatíveis com as temperaturas de cristalização dos filmes que por sua vez se encontra 

relacionadas com a concentração de In. 

Da análise composicional dos filmes, designadamente da relação entre os catiões metálicos, 

foi possível verificar-se que as tendências observadas nos alvos são também verificadas nos filmes 

depositados. No que diz respeito aos outros parâmetros de deposição, nomeadamente à %O2, 

observou-se que a sua variação não tem influência na relação entre os catiões (In:Zn) dos filmes. 

Em relação à Prf, observou-se que no intervalo analisado a sua variação permite, tal como no caso 

da %O2, a manutenção da relação entre os catiões do alvo nos filmes depositados. Para baixas Pdep 

verificou-se um ligeiro aumento da concentração de In nos filmes em relação ao alvo. Por último, a 

análise da evolução do O2 dos filmes com uma %In=83 % permitiu comprovar a libertação de O2 

com o recozimento, sendo mais evidente a temperaturas na ordem dos 500 ºC que, como visto 

pelas propriedades estruturais, se encontra na gama de temperaturas de cristalização dos filmes.  

Pela caracterização eléctrica dos filmes verificou-se ser possível optimizar as propriedades 

eléctricas dos filmes de IZO através dos parâmetros de processamento e pós-processamento. De 

facto, dependendo da aplicação, por exemplo como eléctrodo transparente em OLEDs, ou como 

material semicondutor em TFTs, podem-se ajustar os parâmetros de deposição para que os filmes 

apresentem a  requerida por essas aplicações, ~10-4 e ~10-1 Ω cm, respectivamente. Dos 

parâmetros de deposição, a variação da %In assim como a %O2 demonstraram ter uma grande 

influência na criação de lacunas de O2, que por sua vez se encontra relacionada com a N dos filmes. 

Relativamente aos parâmetros de pós-processamento, de um modo geral o recozimento realizado 

em vácuo resulta na diminuição da  dos filmes, enquanto a utilização de ar se traduz num aumento 

da . Foi ainda possível verificar-se que existem diversos mecanismos a dominar a H e que esta se 

encontra relacionada com a N apresentado contudo valores elevados (~40 cm2 V-1s-1, dependendo 

das condições de processamento), tendo em conta a sua estrutura amorfa. Pela análise da relação 

entre a N e a H dos filmes verificou-se a existência de diversas tendências, nomeadamente o 

aumento da H com o incremento da N de ~1017 para ~1020 cm-3, tendo sido alcançado um valor 

máximo nessa região. Dentro desta gama de N, mais especificamente entre 1018-1019 cm-3, os 

resultados demonstraram que a H é termicamente activada. Para N>1019 cm-3 a dispersão assistida 

por fonões é o principal mecanismo a afectar a H com o qual é atingido o valor o máximo de H. 
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Após este máximo a H diminui com o incremento de N de 1020 até ~1021 cm-3 por um processo de 

dispersão por fonões aliado ao mecanismo de dispersão por impurezas ionizadas, sendo que este 

último se torna mais evidente para N>≈ 5x1020 cm-3. 

No que diz respeito à função trabalho () dos filmes, verificou-se que os diferentes 

parâmetros de processamento/pós-processamento estudados podem ser utilizados para alterar o 

seu valor entre os 4,70 e os 5,14 eV. Verificou-se que a N é o principal parâmetro a afectar a , 

tendo-se observado uma relação inversamente proporcional de  com N2/3 que se encontra de 

acordo com a deslocação no nível de Fermi.  

O estudo das propriedades ópticas dos filmes de IZO permitiu observar qual a influência de 

cada parâmetro de processamento e pós-processamento nessas mesmas propriedades. Com o 

aumento da %In nos filmes verificou-se o decréscimo da TMIVP, que se encontra relacionado com o 

aumento de N pela deslocação de p para comprimentos de onda mais baixos. Adicionalmente, 

observou-se um aumento do Eopt que por sua vez se encontra relacionado com a deslocação do 

nível de Fermi para o interior da banda de condução, tendo sido verificado o efeito de Burstein- 

Moss. Em relação à influência da %O2 observou-se o efeito contrário ao observado para a %In, isto 

é, com o aumento da %O2 constatou-se o aumento da TMIVP e o decréscimo do Eopt. De referir que 

a TMV para estes dois parâmetros se manteve acima dos 80 %, com excepção dos filmes 

depositados com uma %O2=0 % onde decresceu para os 76 %. Em relação à influência da Prf e da 

Pdep, observaram-se alterações mais significativas na TMIVP e no Eopt, em consonância com as 

alterações verificadas com os dois parâmetros anteriores. Por sua vez, no que se refere à influência 

da ds observou-se o aparecimento de franjas de interferência, assim como um decréscimo da TMIVP 

e um aumento do Eopt com o incremento da ds dos filmes. As diferentes condições de recozimento 

estudadas também tiveram uma influência significativa nas propriedades ópticas dos filmes. No caso 

dos filmes recozidos com diferentes %In corroborou-se que as variações observadas na TMV se 

encontram relacionadas com a atmosfera de recozimento e também com as alterações estruturais 

verificadas nos filmes. No que diz respeito à TMIVP verificou-se o seu decrescimento com o 

aumento da Trec quando o recozimento é realizado em vácuo, e que a mesma aumenta ou se 

mantém praticamente inalterada (para os filmes depositados com uma %In de 50 e 100 %) quando o 

recozimento é efectuado ao ar. Em relação à variação do Eopt observou-se de um modo geral que 

existe uma relação com a N sendo observado o efeito de Burstein-Moss, com excepção dos filmes 

depositados com %In≥93 % onde os resultados sugerem a existência de outro mecanismo a 

influenciar o Eopt. Em relação aos filmes recozidos com diferentes %O2 também se observa uma 

relação directa entre a N e a variação da TMIVP e do Eopt. De um modo geral, quando o recozimento 

é realizado em vácuo o número de lacunas de O2 aumenta, o que se traduz num decréscimo da 

TMIVP e num aumento do Eopt. O efeito inverso ocorre quando o recozimento é efectuado ao ar 

devido à compensação dessas lacunas. Por último, através da análise por elipsometria foi possível 

descrever a função dieléctrica dos filmes de IZO através do modelo de Tauc Lorentz e de Drude. 

Pelos parâmetros obtidos pelo modelo de Drude, foi possível determinar-se a m* dos filmes de IZO 
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em 0,32m0 para além de se ter determinado a Nopt e a opt, que apresentam uma boa concordância 

com os valores obtidos pela caracterização eléctrica.  

Pela utilização da figura de mérito definida por Haacke aliada às outras propriedades 

exibidas pelos filmes, nomeadamente a estabilidade térmica e a baixa rugosidade superficial, foram 

seleccionadas as condições de processamento em que os filmes apresentaram as melhores 

características. dos filmes de IZO. (%In=83 %; %O2=0,65 %; Pdep=0,20 Pa; Prf=1,65 W cm-2; ds=200 

nm) Por último, pelo estudo comparativo realizado entre os filmes de IZO depositados sobre um 

substrato rígido e flexível e os filmes de ITO comercialmente disponíveis, foi possível confirmar que 

os filmes de IZO depositados a baixas temperaturas apresentam propriedades equiparáveis às dos 

filmes de ITO depositados a temperaturas mais elevadas. 
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Capítulo 5 – Aplicação de filmes finos de IZO em díodos 

orgânicos emissores de luz e em mostradores alfanuméricos 

No quinto capítulo desta dissertação são apresentados os resultados da aplicação dos 

filmes de IZO em díodos orgânicos emissores de luz (OLEDs – Organic Light Emitting Diodes), 

assim como num protótipo de um mostrador alfanumérico (HUD – Head Up Display) para a indústria 

automóvel. A temática dos OLEDs foi pela primeira vez abordada no CENIMAT/CEMOP:I3N pelo 

candidato, tendo sido dados os primeiros passos no desenvolvimento destes dispositivos. Passos 

esses que para além de incluírem uma ampla revisão da temática em questão, compreenderam 

também a adequação dos laboratórios. Visto tratar-se de um doutoramento em co-tutela optou-se 

também por realizar grande parte dos dispositivos na outra instituição de acolhimento (IFSC:USP), 

por forma a rentabilizar o tempo dedicado. Contudo, no decorrer do trabalho encontraram-se 

diversas dificuldades inerentes ao trabalho experimental que levaram à realização de dispositivos 

noutras instituições (CRF – Centro Ricerche Fiat, E-MAT@TUD – Electronic Materials da 

Technische Universität Darmstadt e LOOE@MIT – Laboratory of Organic Optoelectronics do 

Massachusetts Institute of Technology) com maior experiência na área. Assim, os resultados 

apresentados provêm dos dispositivos preparados pelo candidato nas diferentes instituições, tendo, 

como referido no terceiro capítulo, sido seguido um procedimento geral em todas elas.  

Este capítulo começa com a aplicação dos filmes de IZO em OLEDs, encontrando-se esta 

parte organizada pelas diferentes tecnologias de OLEDs, ou seja, em dispositivos baseados em 

polímeros electroluminescentes (POLEDs – Polymer Organic Light Emitting Diodes) e em pequenas 

moléculas orgânicas (SMOLEDs – Small Molecule Organic Light Emitting Diodes). Os resultados 

encontram-se organizados de acordo com as tecnologias e os materiais orgânicos utilizados. Estes 

últimos foram escolhidos tendo em conta a região de emissão, por forma a demonstrar a 

versatilidade do IZO como ânodo em OLEDs.  

A segunda parte deste capítulo será dedicada à demonstração da aplicação de filmes de 

IZO num protótipo desenvolvido a nível industrial, nomeadamente num mostrador alfanumérico para 

tecnologia HUD (HUD – Head Up Display). Este protótipo foi realizado no âmbito do projecto 

europeu MULTIFLEXIOXIDES, e desenvolvido em estreita colaboração com o CRF.  

5.1.  Díodos orgânicos emissores de luz baseados em polímeros 

electroluminescentes  

A utilização de polímeros electroluminescentes permitiu realizar dispositivos com emissão 

em diferentes comprimentos de onda, assim como estudar algumas propriedades dos POLEDs. 

Esta secção começará com um estudo da influência do tratamento de plasma dos ânodos de IZO 

nas propriedades dos OLEDs baseados em poli (9,9-dialquil-fluoreno), que por uma questão de 

simplicidade, será referido por BE (Blue Emitter). Em seguida, serão estudadas mais 
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detalhadamente as propriedades eléctricas dos POLEDs baseados em poli (9,9-dioctilfluoreno-

benzotiadiazol), que por uma questão de simplicidade será designado por F8BT. Será ainda 

realizado um estudo comparativo entre os POLEDs baseados em polímeros da família dos poli (para 

fenileno-vinileno) (PPVs) com emissão em três comprimentos de onda distintos, azul, verde e 

laranja, fabricados com ânodos de IZO e de ITO. Esta secção terminará com um estudo comparativo 

entre POLEDs flexíveis e rígidos baseados noutro polímero da família dos PPVs, denominado por 

SY (Super Yellow).  

5.1.1.  Díodos orgânicos emissores de luz baseados em poli (9,9-dialquil-

fluoreno)  

Os polifluorenos são uma família relativamente recente de polímeros electroluminescentes 

que permitem produzir POLEDs com emissão em comprimentos de onda mais baixos, 

nomeadamente na região dos azuis.[1] A estrutura dos dispositivos realizados com o BE 

compreendeu um cátodo de Al com 150 nm e uma espessura de 130 nm para a camada 

electroluminescente (EL – Electroluminescent Layer). Como camada transportadora de buracos 

(HTL – Hole Transporting Layer) foi utilizado poli-(etileno dióxido de tiofeno): poli-(estireno sulfonato) 

(PEDOT:PSS) com 70 nm de espessura, e um filme de IZO com 200 nm desempenhou a função de 

ânodo. (Figura 5.1 (a)) Nestes dispositivos optou-se por utilizar uma espessura elevada na camada 

activa por forma obter POLEDs funcionais, visto ter-se observado uma rápida degradação em 

dispositivos com uma espessura <100 nm, como referido no capítulo 3. Contudo, apesar dos 

dispositivos apresentarem uma tensão de funcionamento relativamente elevada, foi possível 

efectuar um estudo sobre a influência do tratamento de plasma de O2 da superfície dos filmes de 

IZO no funcionamento dos dispositivos. 

 

	
Figura 5.1 (a) Estrutura do POLED utilizando o PFO como polímero electroluminescente e o IZO como ânodo; 

(b) dispositivo em funcionamento. 

Os tratamentos superficiais dos óxidos utilizados como ânodos em OLEDs são dos 

procedimentos mais utilizados para aumentar a eficiência e reduzir a tensão de funcionamento dos 
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dispositivos [2-4] A redução da tensão de funcionamento deve-se principalmente à redução da 

barreira de potencial formada na interface ânodo/orgânico, ou seja, formada pela diferença de 

energia entre o nível de Fermi (EF) do ânodo e o nível da orbital molecular ocupada de mais alta 

energia (HOMO – Highest Occupied Molecular Orbital) da camada orgânica.[5] Os tratamentos 

superficiais baseiam-se sobretudo em dois tipos de processos: químicos e físicos.[6, 7] No caso dos 

processos químicos, o tratamento por água-régia0F

1 tem sido aquele que tem apresentado os 

melhores resultados em ânodos de ITO.[2, 4] Todavia, no caso dos ânodos de IZO a utilização desse 

tratamento resultou sempre numa erosão total dos filmes, não tendo, assim, resultado numa opção 

viável no decorrer deste trabalho. No caso dos processos físicos, o tratamento por plasma de O2 

tem sido o tratamento de eleição visto ser um processo compatível em termos industriais e, 

sobretudo, demonstrar excelentes resultados em diversos TCOs utilizados como ânodos em OLEDs. 
[3, 4, 8, 9] Desta forma, nesta dissertação foi seleccionado o tratamento de plasma de O2 como 

tratamento superficial dos filmes de IZO tendo-se estudado a influência da duração do tratamento (5, 

10 e 15 minutos) nas propriedades dos filmes e dos dispositivos. Na Figura 5.2 encontram-se 

representadas as curvas características da densidade de corrente em função da tensão (J-V) 

(Figura 5.2 (a)) e da luminância em função da tensão (L-V) (Figura 5.2 (b)) para os dispositivos 

obtidos com diferentes tempos de tratamento.  

 

Figura 5.2 Curvas características dos POLEDs fabricados com a estrutura vidro/IZO/PEDOT:PSS/PFO/Al para 

diferentes tempos de tratamento de plasma de O2: (a) J-V; (b) L-V. 

Como se pode verificar, o tratamento com plasma de O2 permite desde logo a redução da 

tensão de funcionamento, assim como um aumento da luminância dos POLEDs. Os dispositivos 

tratados durante 10 minutos apresentam a tensão de funcionamento mais baixa (25,4 V), o que 

representa uma redução de cerca de 20 % em relação à tensão de funcionamento exibida pelos 

POLEDs cujo IZO não foi tratado (32,3 V). De referir ainda que um aumento do tempo de tratamento 

para 15 minutos não resulta num melhoramento das características dos dispositivos. No que diz 

																																																								
1 O tratamento de água-régia é uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico numa proporção de 1:3 utilizada para dissolver 
metais nobres, como o Au.  
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respeito à eficiência observa-se que aumenta de um mínimo de 0,10 Cd A-1, para os filmes não 

tratados, para um máximo de 0,91 Cd A-1, para os filmes tratados com plasma de O2 durante 10 

minutos. Para uma melhor compreensão do efeito do tratamento de plasma de O2 procedeu-se à 

caracterização das propriedades eléctricas, ópticas e morfológicas dos filmes de IZO estando os 

resultados representados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 Propriedades dos filmes de IZO tratados com plasma de O2, onde Rs, H, N, , TMV e rRMS, 

representam, respectivamente, a resistência folha, a mobilidade, a concentração de portadores, a função 

trabalho, a transmitância média no visível e a rugosidade superficial. 

Duração do 
tratamento (min) 

Rs 

(Ω □-1) 
H 

(cm2 V-1 s-1) 

N 

(x1020 cm-3) 
 

(eV) 
TMV 
(%) 

rRMS 
(nm) 

Sem tratamento 22,00 45,40 3,13 4,75 82 0,61 

5 22,10 45,30 3,12 4,85 82 0,61 

10 21,90 45,50 3,12 5,12 82 0,59 

15 22,00 45,40 3,13 5,12 82 0,61 

 

Como se pode verificar, o tratamento de plasma não altera as propriedades ópticas e 

morfológicas dos filmes. Em relação às propriedades eléctricas também não se observam alterações 

significativas com excepção da função trabalho (), que aumenta de 4,75 eV nos filmes não tratados 

para os 5,12 eV para os filmes tratados durante 10 minutos. No entanto, pelos resultados obtidos, o 

aumento verificado na  não se encontra directamente relacionado com uma descida do EF nos 

filmes, visto a concentração de portadores (N) se manter constante. Numa primeira interpretação, a 

melhoria no desempenho da curva J-V sob o efeito do tratamento de plasma de O2 vem do efeito 

Schottky, relacionado com o fenómeno de injecção de portadores na interface IZO/PEDOT:PSS. A 

quantificação do efeito de injecção termiónica numa interface metal-semicondutor, desenvolvida por 

Schottky, é dada pela equação 2.16: 

 ∗  
 

onde A* é a constante de Richardson e B é a barreira de potencial entre a  do IZO e do nível 

HOMO do PEDOT:PSS (B = IZO - PEDOT). Considerando que o PEDOT é 5,20 eV, a barreira B vale 

aproximadamente 0,45 eV quando o IZO não é tratado, e cai para 0,08 eV para o IZO tratado 

durante 10 minutos. Com esta redução da barreira de potencial, a equação acima mostra que há um 

aumento de cerca de seis ordens de grandeza na injecção de portadores (buracos) do IZO para o 

PEDOT:PSS a 298 K, o que, em princípio, explica a melhoria no desempenho J-V dos dispositivos. 

Por outro lado, diversos autores verificaram que o tratamento de plasma de O2 é um método efectivo 

na remoção de contaminantes orgânicos da superfície dos filmes de ITO que afectam o 

desempenho dos OLEDs.[3, 4] Para além deste efeito foi demonstrado que a concentração de O2 na 

superfície dos filmes aumenta significativamente com o tratamento de plasma.[3, 4] Este aumento 
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superficial de O2 leva à formação de dipolos superficiais que por sua vez aumentam a  dos filmes.[3, 

10, 11] Como visto no ponto 4.5 o O2 tem um papel preponderante nas propriedades eléctricas dos 

filmes de IZO, nomeadamente no aumento da  e na diminuição de N. Todavia, no caso do 

tratamento por plasma de O2 apenas se observa um aumento da  sem que a N seja afectada. 

Assim, a diminuição da tensão de funcionamento e o aumento da eficiência dos dispositivos com o 

tratamento de plasma de O2 podem ser explicadas pelo aumento da  nos filmes de IZO, que se 

traduz numa redução da barreira de potencial formada na interface IZO/PEDOT:PSS, sem que no 

entanto as outras propriedades dos filmes sejam afectadas. 

5.1.2. Díodos orgânicos emissores de luz baseados em poli (9,9-

dioctilfluoreno-benzotiadiazol)  

O poli (9,9-dioctilfluoreno-benzotiadiazol) (F8BT) é outro dos polímeros da família dos 

polifluorenos que, recentemente, tem atraído um enorme interesse por parte da comunidade 

científica para aplicações na área da optoelectrónica orgânica.[12] De facto, o elevado desempenho 

apresentado pelos POLEDs que utilizam este polímero como camada electroluminescente, torna 

relevante o estudo da viabilidade do IZO como ânodo nestes dispositivos.[13] Assim, com este 

polímero foi efectuado um estudo mais aprofundado do funcionamento do POLED tendo-se 

realizado medidas de impedância espectroscópica, assim como medidas dos dispositivos em 

funcionamento a diferentes temperaturas.Na Figura 5.3 (a) encontra-se representado o diagrama de 

energias do POLED com a estrutura IZO/PEDOT:PSS/F8BT/Ca/Al, em que as  do IZO (ânodo), do 

Ca (cátodo) e do Al, são respectivamente 5,12; 2,80 e 4,40 eV. Por sua vez, o PEDOT:PSS 

apresenta uma  de 5,20 eV, enquanto o nível HOMO e LUMO do F8BT exibem, respectivamente, 

3,30 e 5,90 eV. Através de uma primeira análise destes valores verifica-se que a elevada  permite 

uma boa injecção de buracos no PEDOT:PSS enquanto o Ca demonstra ser um bom injector de 

electrões na camada activa, como se pode comprovar pela luz emitida pelo dispositivo em 

funcionamento. (Figura 5.3 (b)) 

Figura 5.3 POLED de F8BT com ânodo de IZO: (a) diagrama das estruturas electrónicas das diferentes 

camadas; (b) dispositivo em funcionamento. 
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As curvas características J-V do dispositivo para diferentes temperaturas (T) encontram-se 

representadas na Figura 5.4 (a), onde se comprova que a estrutura utilizada 

(IZO/PEDOT:PSS/F8BT/Ca/Al) apresenta uma característica típica de um díodo rectificador, com a 

tensão de funcionamento a variar dos 9,5 para os 4,8 V quando a temperatura aumenta dos 173 

para os 298 K. Por sua vez, pela característica L-V representada na Figura 5.4 (b), observa-se 

claramente o aumento da luminância com a tensão e com a temperatura, comprovando desta forma 

o carácter electroluminescente do dispositivo. 

 

Figura 5.4 Curvas características do dispositivo IZO/PEDOT:PSS/F8BT/Ca/Al para diferentes temperaturas 

(entre 173 e 298 K): (a) J-V; (b) L-V. 

Na Figura 5.5 (a) encontram-se representadas em escala semi-logarítmica as curvas J-V 

para o mesmo dispositivo, onde em polarização directa se podem observar três regimes diferentes 

de J em função de V. Seleccionando diferentes tensões aplicadas (2, 4, 6 e 8 V) é possível calcular 

o factor de rectificação do díodo definido por Jdirecto/Jinverso Na Figura 5.5 (b) encontra-se 

representado o factor de rectificação do dispositivo, onde se pode observar que este aumenta com o 

incremento da temperatura, sendo mais notório para tensões de funcionamento mais elevadas (6 e 

8 V). Este resultado mostra que a barreira de potencial B, que foi considerada totalmente devido à 

diferença entre a função trabalho do IZO e o nível HOMO do PEDOT:PSS (Figura 5.3 (a)), é 

também influenciada pelo campo eléctrico aplicado, ficando mais exacta se reescrevermos a 

equação efectiva da barreira ef como (equação 2.13) 

 

16
 

 

onde E é o campo externo aplicado, x a distância da interface IZO/PEDOT:PSS. O segundo termo 

da equação é a contribuição da carga-imagem que, dependendo do valor do campo pode ser 

desprezada. Portanto, o termo Ex é responsável pela variação na razão de rectificação Jdirecto/Jinverso, 

que é verificado a temperaturas mais elevadas, porque a baixas temperaturas a injecção de 

portadores é muito pequena. 
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Figura 5.5 (a) Curva característica J-V em escala semi-logarítmica do dispositivo IZO/PEDOT:PSS/F8BT/Ca/Al 

para diferentes temperaturas (entre 173 e 298 K); (b) dependência do factor rectificação para diferentes 

tensões aplicadas. 

Para uma análise mais detalhada do funcionamento dos dispositivos, foram realizadas 

medidas de impedância a diferentes temperaturas, num intervalo de frequência que variou de 1x10-2 

Hz a 1x106 Hz. Na Figura 5.6 (a) encontra-se representada a curva da impedância real (Z’) em 

função da frequência do campo aplicado para diferentes temperaturas. Na região de baixas 

frequências (<1 Hz) a impedância tende para um valor constante, isto é, observa-se a formação de 

um patamar de baixas frequências. Com o aumento da frequência, Z’ diminui cerca de 6 ordens de 

grandeza, atingido um novo patamar para frequências acima dos 104 Hz. A grande diferença 

observada entre estes dois patamares assenta na hipótese de que para baixas frequências o 

processo de transporte no dispositivo é dominado pela injecção de portadores pelo ânodo e pelo 

cátodo. Neste caso, a impedância é dominada pelas barreiras de potencial formadas entre 

IZO/PEDOT:PSS e F8BT/Ca, que se opõem à passagem de corrente no dispositivo. Já no regime 

de alta frequência, o processo de condução faz-se nas camadas orgânicas do dispositivo 

(PEDOT:PSS e F8BT) por um mecanismo de condução por estados localizados, ou seja, por 

hopping.[6] Desta forma, a condutividade do dispositivo depende da frequência do campo aplicado, 

sendo mais elevada para altas frequências, onde cada portador se move de maneira oscilatória 

numa região limitada pelas camadas de PEDOT:PSS e F8BT. No regime dc (baixa frequência) cada 

portador enfrenta não só a impedância oriunda das camadas semicondutoras, mas também as 

impedâncias associadas às interfaces eléctrodo/ semicondutor orgânico. 

Podemos observar que o efeito da temperatura sobre a curva Z’ é mais notório na região de 

baixas frequências, isto é, no processo dominado pela injecção. Este resultado está de acordo com 

os obtidos nas medidas J-V mostrados na Figura 5.4 (a). Assim, através da Figura 5.6 (a) podemos 

observar que a impedância associada ao processo de injecção diminui cerca de uma ordem de 

grandeza quando a temperatura varia de 173 para 298 K. Este resultado encontra-se 

qualitativamente de acordo com o mecanismo de injecção termiónica observado também no caso 

dos dispositivos baseados apresentados no ponto 5.1.1. A curva da impedância imaginária (Z’’) em 
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função da frequência (Figura 5.6 (b)) fornece-nos informações sobre os processos de relaxação 

envolvidos. Apesar de não ser muito proeminente, observa-se, para todas as temperaturas, a 

existência de dois picos situados na região de baixas frequências. Um próximo de 0,1 Hz a 173K 

que se desloca para 2 Hz a 298 K, e outro que está próximo de 10 Hz para 173 K e atinge 100 Hz a 

298 K. Estas duas relaxações podem ser interpretadas como dois efeitos de interface distintos. A de 

menor frequência deve-se provavelmente ao processo de injecção na interface IZO/PEDOT:PSS, e 

a de maior frequência ao processo de injecção entre o PEDOT:PSS e o F8BT. Contudo, para uma 

melhor compreensão deste mecanismo é necessária uma análise mais detalhada que englobe a 

utilização de outros eléctrodos, e que não se encontra nos objectivos deste trabalho de 

doutoramento. O diagrama de Argand (Figura 5.6 (c)) corrobora a análise realizada dos dois 

processos de relaxação. O efeito destes dois processos é mais visível na resposta Z’’ – Z’ a 

temperaturas mais baixas, onde se distinguem claramente dois semicírculos que se sobrepõem. 

Neste diagrama é ainda possível verificar-se que a resistência série dc do dispositivo aumenta de 

1x107 Ω para mais de 1x109 Ω quando a temperatura diminui de 298 para 173 K, comprovando 

assim a existência de processos termicamente activados. 

Figura 5.6 Medidas de impedância a diferentes temperaturas (entre 173 e 323 K) do dispositivo 

IZO/PEDOT:PSS/F8BT/Ca: (a) componente real (Z’); (b) componente imaginária (Z”); (c) diagrama de Argand 

(Z’ vs Z”). 
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5.1.3. Díodos orgânicos emissores de luz baseados em polímeros 

electroluminescentes da família dos poli (p-fenileno vinileno)  

Os polímeros da família dos poli (p-fenileno vinileno) (PPV) são, como referido no capítulo 2, 

dos mais estudados e utilizados como material electroluminescente em POLEDs, tornando-se, 

portanto, da maior importância a utilização do IZO como ânodo em POLEDs baseados nestes 

materiais. Nesta secção será apresentado um comparativo entre os POLEDs fabricados com 

ânodos de IZO e de ITO. Os polímeros utilizados apresentam um pico de emissão em três 

comprimentos de onda distintos (490, 520 e 590 nm), ou seja nas cores azul, verde e laranja, sendo 

desta forma possível avaliar o desempenho do IZO como ânodo em mostradores policromáticos.[14, 

15] De referir que, por questões de confidencialidade, não poderá ser divulgada a estrutura individual, 

de cada polímero, sendo apenas possível referir que na sua estrutura inclui um ou mais derivados 

do PPV.  

Como se pode verificar na Figura 5.7, a estrutura utilizada para estes dispositivos é 

semelhante à utilizada anteriormente, diferenciando-se apenas nas espessuras e nos materiais 

utilizados que, neste caso, se encontram em condições optimizadas para estes POLEDs. Assim, a 

estrutura utilizada compreende um substrato de vidro, coberto por um ânodo de IZO (ds=200 nm) ou 

de ITO (ds=150 nm), uma HTL de PEDOT:PSS (ds=50 nm), seguida de uma EL (ds=90 nm) de PPV-

A para os dispositivos com emissão na região dos azuis; (Figura 5.7 (a)) PPV-V para os dispositivos 

com emissão na região dos verdes; (Figura 5.7 (b)) e PPV-L para os dispositivos com emissão na 

região dos laranjas (Figura 5.7 (c)). Por último, uma camada de Ca (ds=15 nm) e Al (ds=150 nm) 

funcionou como cátodo. 

 

Figura 5.7 Estrutura dos POLEDs estudados utilizando diferentes polímeros da família dos PPV: (a) PPV azul; 

(b) PPV verde; (c) PPV laranja. A cor da camada de PPV representa a cor onde o dispositivo emite. 

Na Figura 5.8 encontram-se representadas as características J-V-L, assim como as 

fotografias dos POLEDs em funcionamento, fabricados com as diferentes estruturas: 

óxido/PEDOT:PSS/PPV azul/Ca-Al (Figura 5.8 (a)); óxido/PEDOT:PSS/PPV verde/Ca-Al (Figura 5.8 

(b)); óxido/PEDOT:PSS/PPV laranja/Ca-Al (Figura 5.8 (c)).  
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Figura 5.8 Curva característica densidade de corrente-tensão-luminância (J-V-L) dos POLEDs com a estrutura: 

(a) óxido/PEDOT:PSS/PPV azul/Ca-Al; (b) óxido/PEDOT:PSS/PPV verde/Ca-Al; (c) óxido/PEDOT:PSS/PPV 

laranja/Ca-Al. O óxido corresponde ao ânodo de IZO e de ITO. 

Como se pode verificar as curvas J-V e L-V apresentam um comportamento típico de um 

díodo, onde se observa um aumento da corrente e da luminosidade em polarização directa. Os 
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filmes de ITO utilizados neste comparativo apresentam as propriedades apresentadas no ponto 4.9, 

com excepção da  que após o tratamento por plasma de O2 aumentou para 5,05 eV. Em relação 

aos filmes de IZO, estes também foram sujeitos ao tratamento de plasma por O2 apresentando uma 

 de 5,12 eV. Desta forma, estes resultados sugerem que ambos os ânodos injectam um número de 

portadores comparável na camada orgânica. De facto, como visto anteriormente a  do ânodo e o 

nível HOMO da HTL, PEDOT:PSS, têm uma grande importância na determinação da barreira de 

injecção de buracos em OLEDs e, subsequentemente, na sua tensão de funcionamento. [5, 16] Para 

além desta influência a morfologia dos filmes, nomeadamente a rugosidade, também representa um 

papel importante no desempenho dos dispositivos, particularmente no seu tempo de vida e na 

homogeneidade da luz emitida.[17, 18] Independentemente do PPV utilizado, os POLEDs utilizando os 

diferentes ânodos (IZO e ITO) apresentam uma tensão de funcionamento e uma luminância da 

mesma ordem de grandeza. Contudo, os dispositivos com IZO exibem uma tensão de 

funcionamento ligeiramente inferior, sugerindo que estes POLEDs apresentem uma melhor interface 

ânodo/HTL, como resultado de uma  mais elevada aliada a uma rugosidade superficial bastante 

reduzida (rRMS=0,61 nm). Na Tabela 5.2 encontram-se representadas as principais características 

dos POLEDs produzidos com os diferentes PPVs, onde se pode observar o melhor desempenho 

dos dispositivos com ânodos de IZO.  

Tabela 5.2 Principais propriedades dos POLEDs baseados em PPVs com emissão no azul, verde e 

laranja utilizando ânodos de ITO e de IZO. 

 PPV azul PPV verde PPV laranja 

Ânodo ITO IZO ITO IZO ITO IZO 

Tensão de funcionamento (V) 4,5 4,2 2,8 2,7 3,2 3,0 

Eficiência (Cd A-1) 1,61 x 10-2 2,60 x 10-2 4,41 5,23 0,30 0,51 

 

Para além da interface ânodo/semicondutor orgânico, o polímero electroluminescente 

utilizado na EL também apresenta uma influência nas propriedades dos dispositivos. De facto, os 

resultados demonstram que os POLEDs baseados no PPV-A apresentam a maior tensão de 

funcionamento e a menor luminância, enquanto os baseados no PPV-V apresentam as melhores 

propriedades. Este facto deve-se presumivelmente às diferenças energéticas entre cada camada, 

nomeadamente entre o nível HOMO da HTL e o nível HOMO da camada emissora, ou ainda entre o 

EF do cátodo e o nível da orbital molecular desocupada de mais baixa energia (LUMO – Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital) da camada emissora.[19, 20] Contudo, como os dispositivos foram 

realizados e caracterizados ao ar, isto é, não se encontravam encapsulados, a degradação dos 

materiais orgânicos assim como do cátodo são outros factores a ter em consideração.[21] Porém, 

apesar destas limitações, é importante referir que os dispositivos com ânodos de IZO apresentam 

eficiências bastante superiores, que chegam a ser 60 % superiores no caso dos POLEDs com PPV-

L, 18 % no caso dos POLEDs com PPV-V e 66 % para os dispositivos com PPV-A, quando 
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comparadas com as eficiências observadas nos dispositivos com ânodos de ITO. Este desempenho 

superior dos POLEDs com ânodos de IZO pode ser principalmente atribuído à sua superfície pouco 

rugosa associada a uma  superior, visto as outras propriedades serem comparáveis às exibidas 

pelos ânodos de ITO.[22, 23]  

5.1.4. Díodos orgânicos emissores de luz flexíveis baseados em polímeros 

electroluminescentes da família dos poli (p-fenileno vinileno)  

Os OLEDs flexíveis representam um grande desafio não só em termos de processamento, 

mas também no que diz respeito ao seu desempenho.[24, 25] Deste modo, a construção de 

dispositivos que utilizem substratos flexíveis torna-se de elevada importância. Assim, neste ponto 

será abordada a influência do substrato no desempenho de POLEDs baseados num PPV de última 

geração e altamente eficiente, denominado por SY, com emissão em torno dos 580 nm (cor de 

emissão amarela).[26]  

A estrutura utilizada nos POLEDs é semelhante à utilizada no ponto 5.1.3 com a diferença 

de, neste caso, se utilizar também um substrato flexível (Teonex1F Q50)[27]. Na Figura 5.9 (a) 

encontra-se representada a estrutura utilizada para os POLEDs, assim como uma fotografia do 

dispositivo em operação (Figura 5.9 (b)). De referir que as propriedades dos filmes de IZO e ITO se 

encontram apresentadas na Tabela 4.3.  

 

	
Figura 5.9 (a) Estrutura do POLED utilizando o SY como polímero electroluminescente e o IZO/ITO como 

ânodo; (b) dispositivo em funcionamento. 

Na figura 5.10 encontram-se representadas as características J-V (Figura 5.10 (a)) e J-L 

(Figura 5.10 (b)) para os dispositivos produzidos utilizando ânodos de ITO e IZO depositados sobre 

vidro (ITO/vidro e IZO/vidro), e ânodos de IZO depositados sobre polímero (IZO/Teonex). 
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Figura 5.10 Curvas características dos POLEDs realizados em substratos flexíveis e rígidos com estrutura 

óxido/PEDOT:PSS/SY/Ca-Al: (a) J-V; (b) L-V. O óxido refere-se ao ânodo utilizado, ITO ou IZO. 

Independentemente do substrato utilizado, os dispositivos apresentam um comportamento 

típico de um díodo, exibindo também uma tensão de funcionamento e luminância máxima similares. 

Os POLEDs fabricados sobre IZO/vidro apresentam a tensão de funcionamento mais baixa (2,7 V) 

comparativamente aos dispositivos fabricados com IZO/Teonex e ITO/vidro, que exibem tensão de 

funcionamento ligeiramente superior (2,9 V). Tal como descrito anteriormente, esta redução na 

tensão de funcionamento pode estar relacionada com a menor barreira energética formada na 

interface ânodo/orgânico, visto o ânodo IZO/vidro apresentar a  mais elevada (5,12 eV) quando 

comparada com a do IZO/teonex (5,08 eV) e a do ITO/vidro (5,05 eV). Como se pode verificar os 

dispositivos que utilizam o ânodo ITO/vidro apresentam uma densidade de corrente superior à dos 

dispositivos baseados em IZO. Este comportamento deve-se principalmente à baixa  dos filmes de 

ITO. Por sua vez, a luminância mais elevada é obtida pelos ânodos de ITO/vidro e IZO/vidro como 

resultado de uma maior injecção de portadores e de uma transmitância mais elevada. No que se 

refere à eficiência, os dispositivos baseados em IZO apresentam o valor mais elevado, 0,50 e 0,30 

Cd A-1, utilizando, respectivamente, substrato de vidro e de Teonex, enquanto os POLEDs baseados 

em ânodos de ITO apresentam apenas uma eficiência de 0,20 Cd A-1. Diversos autores têm 

reportado tensões de funcionamento mais reduzidas e eficiências superiores em OLEDs que 

utilizam ânodos de IZO em substituição dos de ITO,[24, 28] demonstrando desta forma a 

potencialidade dos filmes de IZO depositados à temperatura ambiente como ânodo em OLEDs 

flexíveis.  

5.1.5. Díodos orgânicos emissores de luz baseados em pequenas moléculas 

orgânicas  

Os OLEDs baseados em pequenas moléculas orgânicas (SMOLEDs) são, como referido no 

segundo capítulo, a tecnologia pioneira na área da optoelectrónica orgânica, sendo que a maioria 

das aplicações actualmente disponíveis utiliza esta tecnologia.[10] Logo, a compatibilidade dos 
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ânodos de IZO com os SMOLEDs torna-se bastante importante para demonstrar a aplicabilidade 

deste material. Para estudar a viabilidade do IZO como ânodo com esta tecnologia, foram realizados 

diversos dispositivos utilizando-se dois dos materiais orgânicos mais utilizados, o N,N’-difenil-N,N’-

bis(3-metilfenil)-1,1’-bifenil-4,4’-diamina (TPD) e o 8-hidroxiquinolina alumínio (Alq3). Os dispositivos 

que serão apresentados de seguida foram realizados no LOOE@MIT. 

5.1.6.  Díodos orgânicos emissores de luz baseados em pequenas moléculas 

orgânicas de hidroxiquinolina de alumínio 

Os dispositivos construídos com esta tecnologia apresentam uma arquitectura semelhante à 

utilizada nos POLEDs, tendo como principais diferenças os materiais utilizados, que neste caso são 

pequenas moléculas orgânicas, e a forma de crescimento dos filmes, que neste caso foi por 

evaporação térmica. (ponto 3.3.1.2) Assim, para ser efectuado um estudo comparativo dos ânodos 

para SMOLEDs foram utilizados filmes de IZO e de ITO com, respectivamente, 200 e 140 nm de 

espessura. Como HTL foi utilizado um filme de TPD com 60 nm, e como EL foi utilizado um filme de 

Alq3 com 40 nm. Nestes dispositivos, o Mg e a Ag foram utilizados como cátodo, com espessuras de 

30 e 100 nm respectivamente. (Figura 5.11 (a)) Observando-se o diagrama de energias 

representado na Figura 5.11 (b) verifica-se que ambos os eléctrodos (ânodo e cátodo) apresentam, 

respectivamente, uma  próxima do nível HOMO do TPD e do nível LUMO no caso de Alq3, 

sugerindo desta forma que existam barreiras de potencial formadas nas interfaces IZO ou ITO/TPD 

e Mg/Aq3.  

 

Figura 5.11 (a) Estrutura utilizada nos SMOLEDs com os materiais e espessuras utilizadas; (b) 

diagrama de energia das diferentes camadas constituintes do SMOLED. 

Na figura Figura 5.12 (a) encontra-se representada a característica J-V para os SMOLEDs 

utilizando o IZO e ITO como ânodos. Como se pode verificar, independentemente do ânodo 

utilizado, ambos os dispositivos apresentam uma resposta característica de um díodo. Todavia, os 
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dispositivos baseados em ITO apresentam uma corrente em modo directo ligeiramente superior, 

mais evidente para tensões superiores a 6 V, devido à sua baixa resistividade (1,59x10-4 Ω cm) 

quando comparada com a dos filmes de IZO (4,45x10-4 Ω cm).  

 

Figura 5.12 Curvas características dos SMOLEDs fabricados com a estrutura vidro/óxido/TPD/Alq3/Mg-Ag: (a) 

J-V; (b)L-V. Os óxidos utilizados foram o ITO e o IZO. 

Apesar de apresentarem  diferentes (ITO=5,05 eV e IZO=5,12 eV) os dispositivos utilizando 

os ânodos de ITO e IZO apresentam uma tensão de funcionamento semelhante (3 V), como se pode 

verificar pelo aumento da luminância, evidenciando assim uma interface anôdo/HTL bastante 

semelhante. (Figura 5.12 (b)) Com o posterior aumento da tensão, também se observa um 

incremento da luminância para ambos os dispositivos, sendo alcançando um máximo de 683 e 687 

Cd m-2 para os dispositivos com ânodos de ITO e IZO, respectivamente. Como referido 

anteriormente os dispositivos baseados em ITO injectam um maior número de portadores nas 

camadas orgânicas (densidade de corrente superior), mas esse aumento de cargas não se traduz 

num aumento da luminância dos SMOLEDs. De facto, a eficiência exibida pelos SMOLEDs 

baseados em IZO (2,20 Cd A-1) é superior à obtida com os dispositivos baseados em ITO (1,90 Cd 

A-1). Resultados semelhantes foram reportados por outros autores em trabalhos comparativos de 

SMOLEDs utilizando ITO e IZO, colocando desta forma o IZO como um material alternativo do 

ITO.[28-30] Como visto ao longo deste capítulo e do anterior, as principais diferenças entre os filmes 

de IZO e de ITO encontram-se nas suas estruturas e morfologias. Efectivamente, a estrutura amorfa 

e a subsequente superfície pouco rugosa parecem ser as principais razões da eficiência mais 

elevada dos SMOLEDs com ânodos de IZO. Analogamente, diversos autores têm reportado um 

aumento da eficiência com a redução da rugosidade dos ânodos, sendo no entanto necessário um 

estudo mais aprofundado do funcionamento dos dispositivos, nomeadamente sobre o mecanismo de 

recombinação de cargas, visto poder existir paralelamente uma deslocação da região de 

recombinação para uma zona mais próxima da interface óxido/semicondutor orgânico, melhorando 

também a eficiência dos dispositivos. [3, 31-34]  
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5.2.  Aplicação de filmes de óxido de índio e zinco em mostradores 

alfanuméricos para a indústria automóvel 

Os Head Up Displays (HUDs) são uma tecnologia de visionamento de informação 

frequentemente utilizada em aviões de combate desde a Segunda Guerra Mundial.[35] (Figura 5.13) 

Um HUD é habitualmente constituído por três componentes principais: o vidro de projecção, o 

projector e o computador de projecção. O vidro de projecção tem como função mostrar ao utilizador 

a informação sem interferir com a sua visão, enquadrando-se desta forma no campo de visão do 

utilizador. Para que isso aconteça, existe a necessidade deste componente ser transparente a uma 

grande faixa da radiação visível, reflectindo apenas um determinado comprimento de onda. O 

comprimento de onda reflectido é o mesmo que é emitido pelo projector, garantindo assim a 

obtenção de uma imagem. Habitualmente, os comprimentos de onda utilizados encontram-se na 

região do verde ou do laranja, para um melhor contraste. Para que a informação seja visível, são 

frequentemente utilizados mostradores de tubos de raios catódicos (CRTs – Cathode Ray Tube) 

como projectores que se encontram colocados perpendicularmente ao vidro de projecção. O terceiro 

componente, o computador de projecção, faz a interface entre os sistemas de controlo do avião ou 

do automóvel e o projector.[35] 

 

Figura 5.13 Esquemático dos primeiros tipos de HUDs utilizados em aviões de combate durante a Segunda 

Guerra Mundial.[35] 

Esta tecnologia permite aos utilizadores a visualização de informação sem necessitarem de 

desviar o olhar do seu campo de visão. Nos dias hoje, os HUDs encontram-se mais 

“democratizados” podendo ser encontrados em aviões comerciais, automóveis ou até mesmo em 

capacetes para motociclistas. (Figura 5.14) Um dos principais problemas associados a estes 

dispositivos assenta na sua complexidade, nomeadamente na necessidade de existirem dois 

elementos de projecção (vidro de projecção e projector), o que também implica um custo acrescido. 

Este problema é ainda mais significativo quando se pretende expandir esta tecnologia para novas 
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áreas, como por exemplo para a indústria automóvel. Desta forma torna-se necessário encontrar 

soluções alternativas para que estas dificuldades sejam ultrapassadas. Uma das soluções possíveis 

passa pela utilização de componentes que sejam simultaneamente transparentes e emissores, o 

que, como visto ao longo desta dissertação, se torna concreto através do novo campo da electrónica 

transparente.[38] Assim, no decorrer deste trabalho de doutoramento e no âmbito do projecto 

europeu MULTIFLEXIOXIDES, foi desenvolvido um HUD baseado num mostrador alfanumérico que 

será apresentado de seguida.  

 

Figura 5.14 Exemplos de aplicações de HUDs. (Adaptado de [35-37].) 

 

5.2.1. Concepção e produção do protótipo  

Os HUDs actualmente disponíveis para a indústria automóvel apresentam apenas 

informações simples, como por exemplo a velocidade a que um veículo se desloca ou a distância 

percorrida. Desta forma, optou-se por desenvolver um protótipo baseado num mostrador numérico 

de um algarismo constituído por 7 segmentos. Na Figura 5.15 encontra-se representada a matriz 

utilizada no protótipo, onde é possível observar-se os 7 segmentos numéricos.  

 

Figura 5.15 Projecto do protótipo HUD. A região a azul representa a zona onde é depositado o TCO. 
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O desenvolvimento do protótipo foi realizado em duas fases. A primeira, que se encontra 

directamente relacionada com o trabalho desenvolvido ao longo deste doutoramento, compreendeu 

a concepção e a produção da matriz de endereçamento passiva, enquanto a segunda esteve 

relacionada com a parte emissiva do HUD, mais especificamente, com a colocação dos díodos 

emissores de luz (LEDs – Light Emitting Diodes) na matriz. O processo de fabrico deste dispositivo 

englobou diversas etapas que foram desenvolvidas no CENIMAT e no CRF pelo candidato, como se 

encontra resumidamente representado na Figura 5.16.  

 

	
Figura 5.16 Etapas do processo de fabrico seguido para a construção dos protótipos HUDs. 

Como se pode verificar, o fabrico destes protótipos engloba diversas etapas laboratoriais 

que são compatíveis com os processos utilizados no decorrer deste trabalho de doutoramento, 

nomeadamente com o desenvolvimento de máscaras fotolitográficas, a deposição de filmes finos de 

metais e TCOs e, finalmente, na sua integração com os componentes emissivos, ou seja, com 

LEDs. Apesar de não estar representada na Figura 5.16, a primeira etapa do processo de fabrico 

consistiu no desenvolvimento das máscaras fotolitográficas. Para tal, foi utilizado um programa de 

modelação de propriedades eléctricas (FEMLAB) para optimizar a geometria das pistas condutoras 

da matriz. Tratando-se de uma matriz transparente, as pistas foram projectadas para serem 

constituídas por um TCO, existindo porém a necessidade de criar contactos eléctricos em Au para 

facilitar a adesão dos elementos emissivos do HUD. Na simulação foram utilizados dois materiais, o 

ITO (=1-5x10-4 Ω cm e ds=150 nm) e o Au (=2-4x10-6 Ω cm e ds=500 nm),tendo a geometria das 

pistas sido optimizada de forma a apresentarem uma resistência folha (Rs) semelhante. (Figura 

5.17) 
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Figura 5.17 (a) Exemplo da modelação de uma pista condutora do protótipo projectado; (b) geometria final das 

pistas utilizadas. 

Pela Tabela 5.3 pode-se verificar que os valores simulados se encontram em consonância 

com os medidos, validando assim a simulação efectuada. Ainda de referir que as pistas apresentam 

Rs equiparáveis entre si, o que permite que a cada um dos sete segmentos emissores chegue a 

mesma quantidade de corrente, evitando-se desta forma brilhos não uniformes no protótipo. 

Tabela 5.3 Comparação entre os valores simulados através do FEMLAB e medidos para os filmes de 

ITO. 

Pista Ω □-1 

FEMLAB 

Ω □-1 

medido 

R
1
 153 143 

R
6
 212 210 

R
7
 163 162 

R
8
 203 201 

R
9
 108 108 

R
10

 172 167 

R
11

 176 165 

R
12

 168 162 

 

Após a etapa de simulação procedeu-se ao fabrico da matriz passiva, tendo sido para isso 

utilizados dois TCOs: o ITO, que funcionou como referência tendo sido depositado industrialmente, e 

o IZO, que foi desenvolvido ao longo deste trabalho de doutoramento. Os parâmetros de 

processamento do IZO (Tabela 5.5) foram seleccionados por forma a serem obtidos filmes finos com 

propriedades equiparáveis às do ITO, designadamente uma boa estabilidade térmica aliada a uma 
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baixa resistividade (≈10-4 Ω cm) e uma elevada transmitância (TMV>80 %). Apesar de obtidos à 

temperatura ambiente, os filmes de IZO apresentam valores de Rs mais reduzidos que os exibidos 

pelos filmes de ITO, que foram processados a temperaturas superiores a 300 ºC, principalmente 

devido à ds dos primeiros (ds=300 nm). Na Figura 5.18 encontra-se representado um comparativo da 

Rs das diferentes pistas utilizando filmes de ITO e de IZO.  

 

	
Figura 5.18 Comparativo da Rs das diferentes pistas do protótipo utilizando filmes de ITO e IZO. 

Por último, procedeu-se à integração da matriz de endereçamento passiva de filmes de IZO 

com a componente emissiva do protótipo. Esta etapa foi totalmente realizada pela CRF, e, por esta 

razão, não será apresentada nesta dissertação. Todavia, o resultado final da integração foi 

animador, tendo sido obtido um protótipo de um HUD totalmente funcional e com propriedades 

equiparáveis às obtidas com os filmes de ITO, nomeadamente a mesma tensão de funcionamento 

(10 V), como se pode ver na Figura 5.19. 

 

	
Figura 5.19 Primeiro HUD desenvolvido durante o trabalho de doutoramento no âmbito do projecto 

MULTIFLEXIOXIDES utilizando uma matriz de endereçamento passiva de IZO: (a) desligado; (b) em 

funcionamento. 
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Os bons resultados alcançados nos protótipos rígidos aliados ao facto de o IZO ser 

processado a baixa temperatura proporcionaram ainda, no decorrer deste projecto, a elaboração de 

protótipos flexíveis. Desta forma, procedeu-se à transferência do protocolo seguido nos protótipos 

rígidos (Figura 5.16) para os flexíveis, tendo sido apenas realizados pequenos ajustes de processo 

devido ao novo substrato. Neste caso, os resultados alcançados permitiram obter protótipos flexíveis 

funcionais, (Figura 5.20) sendo contudo utilizada uma tensão de funcionamento mais elevada (20 V), 

essencialmente devido à Rs mais elevada das pistas de IZO depositadas no substrato polimérico. 

 

Figura 5.20 Primeiro HUD flexível desenvolvido durante o trabalho de doutoramento no âmbito do projecto 

MULTIFLEXIOXIDES utilizando uma matriz flexível de endereçamento passiva de IZO. 

 

5.2.2. Teste de tempo de vida dos protótipos rígidos 

Para ser utilizado na indústria automóvel qualquer componente tem que ser sujeito a 

diferentes testes de conformidade. No caso do protótipo desenvolvido foi realizado um teste de 

tempo de vida segundo a norma AEC-Q100, frequentemente utilizado na indústria automóvel.[39] Os 

componentes que cumpram os requisitos especificados desta norma podem ser utilizados no 

habitáculo dos automóveis, onde normalmente se encontram sujeitos a condições ambientais 

exigentes. Assim, foi seguido o protocolo de tempo de vida a alta temperatura (HTOL – High 

Temperature Operating Life) que consistiu em colocar o protótipo em funcionamento durante 2000 

horas a uma temperatura de 80 ºC. Estas condições simulam um tempo de vida real de 28000 

horas, acima do tempo de vida mínimo de 10000 horas necessário para os componentes 

automóveis. O teste consistiu na colocação de três protótipos, um com uma matriz de referência de 

ITO e os outros dois com IZO, numa câmara de teste a 80 ºC. (Figuras 5.21 (a) e (b)) Todos os 

protótipos foram colocados em funcionamento a uma corrente constante de 5x10-3 A por forma a 

garantir que qualquer falha no dispositivo não fosse relativa à sua parte emissiva, isto é, aos LEDs 

que haviam sido anteriormente testados em condições similares. Assim, qualquer falha no protótipo 

encontra-se particularmente relacionada com a matriz e, consequentemente, com o TCO utilizado.  
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Figura 5.21 Sistema de teste utilizado na caracterização dos HUDs, constituído por: (a) electrónica de teste; (b) 

câmara de teste ambiental. 

O teste propriamente dito consiste na medição da eficiência luminosa dos protótipos após 

ciclos de funcionamento de aproximadamente de 100 horas, perfazendo o tempo total de 2000 

horas. Os resultados obtidos neste teste para os diferentes protótipos encontram-se representados 

na Figura 5.22. Ao longo do teste a eficiência luminosa dos protótipos decaiu ligeiramente tendo sido 

verificada uma redução de 11 % no caso da matriz de ITO e de 14 % no caso da de IZO, após a 

2000ª hora de teste. Porém, ambos os protótipos se apresentaram funcionais após o teste, tendo 

assim sido atestados os requisitos do HTOL.  

 

Figura 5.22 Eficiência luminosa em função do tempo. Comparação entre os HUDs rígidos com matriz de filmes 

de IZO e de ITO. 

5.2.3. Análise de custos 

Os protótipos desenvolvidos apresentam um elevado potencial de aplicação na indústria 

automóvel, tornando-se deste modo premente a sua análise de custos. De referir que este estudo foi 

desenvolvido com os dados disponíveis de todos os parceiros do projecto MULTIFLEXIOXIDES e 
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em estrita colaboração com o parceiro industrial (CRF). Nesta análise apenas serão considerados 

os factores que se encontram directamente relacionados com a matriz passiva, nomeadamente o 

custo de deposição do TCO (ITO e IZO) e o custo da sua padronização, que representam, 

respectivamente, 17 e 11 % do custo total do protótipo. Os custos considerados podem ser divididos 

em duas categorias: custos dos materiais, que incluem os óxidos utilizados no fabrico dos alvos 

cerâmicos e os substratos (vidro e polímero); e os custos operacionais que englobam o processo de 

deposição, os produtos químicos utilizados na padronização das matrizes (fotoresiste, acetona etc), 

assim como os custos relacionados com a energia despendida no processo. (Tabela 5.4)  

 

Tabela 5.4 Custo dos materiais e custos operacionais no fabrico de TCOs para mostradores alfanuméricos. 

  Parâmetro Valor unitário Fonte (Ano 2008-2009) 

C
u

st
o

s 
d

o
s 

m
at

er
ia

is
 In2O3 8,56 €/g Puratronic Alfa aesar (Eslovénia)

SnO2 11,36 €/g Puratronic Alfa aesar (Eslovénia)

ZnO 2,96 €/g Puratronic Alfa aesar (Eslovénia)

Vidro 23,30 €/folha 
(450x360x1.1mm) 

Schott (Itália) 

Plástico 11,65 €/folha 
(450x360x1.1mm) 

Estimado (50% de redução 
comparativamente ao vidro) 

C
u

st
o

s 
o

p
er

ac
io

n
ai

s 

HNO3 30 €/l Alfa aesar (Itália) 

HCl 15 €/l Alfa aesar (Itália) 

fotoresiste 576 €/l Microchemicals (Alemanha) 

acetona 12,24 €/l Alfa aesar (Itália) 

revelador (NaOH) 6,12 Aldrich (Itália) 

Resina de revelação 250 €/Kg DowCorning (Itália) 

Kwh 0,04 €/kWh Itália 

 

 

5.2.3.1. Análise de custo da deposição dos óxidos condutores transparentes 

Os filmes de ITO e IZO considerados nesta análise foram depositados por pulverização 

catódica de radiofrequência assistida por magnetrão tendo sido utilizadas diferentes condições de 

processamento e pós processamento, nomeadamente a composição do alvo cerâmico, a densidade 

de potência (Prf), a percentagem de O2 (%O2), a espessura (ds), a temperatura de deposição (Tdep), 

a temperatura de recozimento (Trec) e o tempo de recozimento, como se encontra resumido na 

Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5 Comparação das condições de deposição utilizadas na análise de custo da deposição dos TCOs. 

Parâmetro de deposição ITO IZO

Alvo ITO (90:10 at%) IZO (83:17 at%) 

Prf (W cm-2) 2,80 2,54 

Pdep (Pa) 0,50 0,20 

%O2 (%) 0,10 0,65 

ds (nm) 150 300 

Tdep (ºC) 230-250 - 

Trec (ºC) 400 - 

Tempo de recozimento (min) 240 - 

 
 

Pelos dados apresentados na tabela anterior é possível verificar-se que a utilização de 

filmes de IZO apresenta algumas vantagens em relação aos filmes de ITO, designadamente a 

redução dos custos energéticos associados à elevada temperatura de deposição e ao processo de 

recozimento necessários aos filmes de ITO, e ainda a redução de valor dos óxidos com a 

substituição do ZnO pelo SnO2. Na Figura 5.23 encontram-se representados os resultados 

comparativos entre os filmes de ITO e IZO, onde é possível observar-se uma redução de 11 % no 

custo total dos substratos. De referir que nesta análise de custo foram consideradas espessuras 

para ambos os TCOs de 200 nm. A espessura dos filmes de IZO pode ser eventualmente reduzida 

através da utilização de materiais mais puros e de processos industriais mais optimizados, como é o 

caso do ITO utilizado neste estudo. 

 

	
Figura 5.23 Custo comparativo na utilização de filmes de ITO e de IZO obtidos por pulverização catódica de 

radiofrequência assistida por magnetrão. 

5.2.3.2. Análise de custo associada ao processo de padronização 

Industrialmente o processo de padronização engloba a fotolitografia e a erosão dos filmes. 

Habitualmente, os filmes de ITO são erodidos com uma solução ácida concentrada constituída por 

HCl e HNO3, sendo utilizada uma temperatura de 100 ºC. Por sua vez, os filmes de IZO são 

facilmente erodidos à temperatura ambiente com uma solução ácida de baixa concentração (por ex. 
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HCl a 0,1 %).[40] Considerando que o custo do processo fotolitográfico não varia para os dois 

materiais (ITO e IZO), a redução de custo encontra-se principalmente associada ao processo de 

erosão dos filmes. O IZO apresenta inúmeras vantagens como a redução do custo energético, visto 

a erosão ser realizada à temperatura ambiente, uma redução de 82 % no custo dos ácidos 

utilizados, e por último uma redução no custo de tratamento dos resíduos produzidos. Desta forma, 

o processo de erosão do IZO é aproximadamente 84 % inferior ao do ITO, como se pode verificar na 

Figura 5.24.  

 

	
Figura 5.24 Custo comparativo do processo de padronização dos filmes de ITO e de IZO. 

5.2.3.3. Análise de custo associada à transferência do processo para substratos 

flexíveis  

Com a utilização de matrizes flexíveis torna-se não só possível encontrar um novo tipo de 

aplicações, mas também de reduzir substancialmente o custo da matriz do protótipo. Assim, 

considerando os custos apresentados anteriormente é possível obter-se uma redução de 26 % 

quando é utilizado IZO depositado num substrato flexível como se pode verificar na Figura 5.25.  

 

	
Figura 5.25 Comparativo dos custos das diferentes matrizes utilizando substratos rígidos e flexíveis. Os custos 

já incluem os de deposição e de padronização das matrizes. 
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5.3.  Conclusões 

Neste capítulo ficou patente que os filmes de IZO são uma alternativa viável aos filmes de 

ITO como ânodos na tecnologia de OLEDs. Verificou-se que o tratamento de plasma de O2 é um 

método efectivo para a melhoria da interface IZO/PEDOT:PSS, que se traduz numa redução de 

mais de 20 % da tensão de funcionamento e num aumento da eficiência dos dispositivos de 0,10 

para 0,91 Cd A-1. Pela análise das curvas características dos POLEDs baseados em F8BT a 

diferentes temperaturas, foi possível observar-se que o processo de injecção de cargas é 

termicamente activado, tendo-se ainda verificado que o factor de rectificação dos dispositivos 

aumenta com o incremento da temperatura, bem como com o campo aplicado. Pela análise de 

impedância espectroscópica foi comprovada a predominância do processo de injecção termiónico no 

funcionamento destes dispositivos, como aliás também tinha sido verificado para os POLEDs 

baseados em BE.  

A utilização de ânodos de IZO permitiu, no caso dos POLEDs baseados em PPVs, uma 

redução na tensão de funcionamento assim como um aumento da eficiência dos dispositivos, que 

chegou a ser 66 % superior no caso dos dispositivos com PPV azul. A baixa temperatura com que o 

IZO é depositado permitiu ainda demonstrar a aplicabilidade deste material em POLEDs flexíveis, 

sendo que o seu desempenho é comparável ao alcançado com os substratos rígidos. Em relação 

aos SMOLEDs ficou demonstrado que os filmes de IZO são compatíveis com esta tecnologia, tendo 

também neste caso sido obtida uma eficiência cerca de 18 % superior à dos dispositivos baseados 

em ITO. É ainda de reforçar que apesar dos primeiros passos na utilização de filmes de IZO em 

OLEDs terem sido dados, ainda existe um longo e desafiante caminho a ser percorrido para a 

compreensão do funcionamento destes dispositivos.  

Por último, foi possível demonstrar-se pela primeira vez a aplicabilidade de filmes de IZO em 

matrizes de endereçamento passivas para HUDs. A compatibilidade dos filmes de IZO com os 

diversos processos industriais, aliada às suas excelentes propriedades, permitiu obter protótipos 

rígidos funcionais, com um desempenho (tensão de operação de 10 V) e tempo de vida real (≈28000 

horas) semelhante ao obtido com matrizes baseadas em filmes de ITO. Ainda de referir que a baixa 

temperatura de deposição dos filmes de IZO permitiu o desenvolvimento dos primeiros protótipos 

HUD flexíveis que poderão ser uma realidade num futuro próximo. Por último, através da análise de 

custo realizada a esta tecnologia, foi possível verificar que a utilização de IZO representa uma 

redução de custos que poderá chegar a 26 %,quando é utilizado um substrato flexível. 
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Capítulo 6 – Conclusões finais e perspectivas futuras 

O trabalho de doutoramento apresentado ao longo desta dissertação foi dividido em duas 

grandes áreas: o estudo das propriedades dos filmes finos de óxido de índio e óxido de zinco (IZO) 

e a sua aplicação em dispositivos optoelectrónicos, designadamente em díodos orgânicos 

emissores de luz (OLEDs – Organic Light Emitting Diodes). Ainda no campo das aplicações, foi 

possível desenvolver um protótipo de um mostrador alfanumérico para a indústria automóvel. Este 

capítulo começará com a apresentação das principais conclusões das diferentes áreas estudadas, e 

terminará com algumas perspectivas futuras.  

6.1.   Conclusões finais 

As conclusões finais desta dissertação podem ser repartidas pelas diferentes áreas 

abordadas, no entanto os excelentes resultados obtidos com os filmes de IZO emergem como uma 

conclusão transversal a todas as áreas. De facto, as propriedades ímpares dos filmes de IZO 

depositados por pulverização catódica de radiofrequência a baixa temperatura permitiram a sua 

utilização com grande êxito como ânodos em OLEDs e como eléctrodos transparentes em 

mostradores alfanuméricos. Ao longo dos próximos parágrafos serão apresentadas as diversas 

conclusões obtidas. 

A técnica de deposição seleccionada permitiu que diferentes parâmetros de processamento 

fossem explorados, nomeadamente a composição do alvo cerâmico (%In=In/(In+Zn) at%), a 

percentagem de O2 na mistura Ar+O2 (%O2), a pressão de deposição (Pdep), potência r.f. aplicada 

(Prf) e ainda a espessura dos filmes (ds). De um modo geral verificou-se que estes parâmetros têm 

uma influência directa na razão de crescimento dos filmes, para além de afectarem diversas das 

suas propriedades, designadamente estruturais, morfológicas, composicionais, eléctricas e ópticas. 

No que se refere às propriedades estruturais observou-se que os filmes de óxidos simples (In2O3 e 

ZnO) exibiram uma estrutura cristalina quando depositados, estrutura esta que se manteve quando 

os filmes foram sujeitos a recozimentos que alcançaram temperaturas de 500 ºC. Por sua vez, os 

filmes de IZO apresentaram, independentemente dos parâmetros de deposição, uma estrutura 

amorfa à temperatura ambiente. Ao serem sujeitos a um recozimento, os filmes de IZO cristalizaram, 

tendo sido encontrada uma dependência directa entre a temperatura de cristalização, a composição 

dos alvos e subsequentemente dos filmes. Para os filmes depositados com uma %In entre os 50 e 

os 77 % verificou-se que a estrutura amorfa permaneceu estável quando estes foram recozidos 

numa gama de temperaturas entre os 150 e os 500 ºC. Com o aumento da %In para 83 % 

identificou-se uma estrutura cristalina correspondente à fase cúbica do In2O3 (bixbyite) nos filmes 

recozidos a 500 ºC. Já nos filmes com uma %In de 93 % observou-se a formação de uma estrutura 

cristalina análoga logo a 300 ºC, que, no entanto, é superior à temperatura de cristalização 

reportada para outros TCOs amorfos. Assim os resultados obtidos demonstraram, na gama de 

composições estudadas, que a diminuição da concentração de In e o subsequente aumento da 

concentração de Zn nos filmes resulta num aumento da temperatura de cristalização. Isto deve-se 
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presumivelmente à distorção induzida na rede pelos átomos de Zn que dificultam a cristalização dos 

filmes de IZO na estrutura cúbica (bixbyite) típica do In2O3.   

Através da análise morfológica dos filmes foi também possível observar diversas relações 

entre os parâmetros de processamento/pós-processamento e a morfologia dos filmes. Em relação 

aos filmes de In2O3 e ZnO, as suas estruturas cristalinas resultaram em superfícies relativamente 

rugosas (rRMS>1,5 nm), o que representa uma desvantagem em diversas aplicações 

optoelectrónicas, como por exemplo os OLEDs, ou mesmo os transístores de filme finos (TFTs – 

Thin Film Transistors). Com o recozimento destes filmes observou-se um aumento da rugosidade 

superficial devido ao crescimento dos grãos que também foi observado pela análise estrutural. Em 

relação aos filmes de IZO, a sua morfologia acabou por ser caracterizada por uma superfície muito 

pouco rugosa (rRMS=0,61 nm) adequada à sua utilização em OLEDs. Contudo, em algumas 

condições de processamento, nomeadamente uma elevada Prf ou uma baixa Pdep, observou-se o 

aparecimento de diversos defeitos superficiais que resultaram num incremento da rugosidade 

superficial. Aliás, com a cristalização dos filmes também se observou o aparecimento de diversos 

grãos à superfície que resultaram num aumento dessa rugosidade superficial, estando em 

consonância com os resultados da análise estrutural.  

Pela análise composicional dos filmes verificou-se que a relação entre os catiões metálicos 

(In e Zn) destes é equiparável à observada nos alvos, corroborando o bom desempenho do 

processo de deposição seleccionado. Em relação aos outros parâmetros de deposição, 

nomeadamente à %O2, observou-se que a sua variação não influenciou a relação entre os catiões 

dos filmes, podendo, no entanto, ter tido alguma influência na quantidade de O2 existente, mas que 

não foi mensurável. A análise de espectrometria de massa durante o recozimento dos filmes 

permitiu comprovar a libertação de O2 com o recozimento sendo mais evidente a temperaturas na 

ordem dos 500ºC que, como visto pelas propriedades estruturais, corresponde à temperatura de 

cristalização dos filmes. Os dois picos observados na gama de temperaturas entre os 500 e os 600 

ºC, indiciaram a existência de dois mecanismos de libertação de O2, estando um associado ao O2 

ligado ao Zn e o outro ao O2 ligado ao In. 

Dependendo dos requisitos das aplicações optoelectrónicas, as propriedades eléctricas dos 

filmes de IZO podem, pelos parâmetros estudados (de processamento e pós-processamento), ser 

optimizadas, por exemplo a sua resistividade eléctrica () pode ser variada entre os ~10-4 e ~10-1 Ω 

cm, que representam valores típicos para a sua utilização como ânodo em OLEDs ou como material 

semicondutor em TFTs. A %In e a %O2 demonstraram ser os parâmetros de deposição com uma 

maior influência na concentração de portadores (N) e, consequentemente, na  dos filmes. De facto 

o aumento da %In resultou num incremento da N enquanto o aumento da %O2 originou a sua 

redução. Estes resultados comprovaram que a condução nestes filmes é predominantemente 

dominada pelas lacunas de O2 formadas. Os resultados alcançados com o recozimento dos filmes 

também corroboram esta noção, tendo-se verificado um aumento de N para os recozimentos 

realizados em vácuo, onde se formaram mais lacunas de O2, e uma diminuição de N para 
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recozimentos realizados ao ar, devido à compensação das lacunas existentes nos filmes. Um dos 

resultados alcançados mais expressivos foi a elevada mobilidade (H) obtida para os filmes amorfos, 

que apresentou valores na ordem dos 40 cm2 V-1s-1. Observou-se ainda a existência de diversas 

relações entre a N e a H dos filmes, nomeadamente, verificou-se o aumento da  H com o 

incremento da N de ~1017 para ~1020 cm-3 tendo sido alcançado um valor máximo nessa região. 

Dentro desta gama de N, mais especificamente entre 1018-1019 cm-3, os resultados demonstraram 

que a H é termicamente activada. Para N>1019 cm-3 a dispersão assistida por fonões é o principal 

mecanismo a afectar a H, com o qual é atingido o valor o máximo de H. Após este máximo a  H 

diminui com o incremento de N de 1020 até ~1021 cm-3 por um processo de dispersão por fonões 

aliado ao mecanismo de dispersão por impurezas ionizadas, sendo que este último se torna mais 

evidente para N>≈5x1020 cm-3. 

Os parâmetros utilizados na produção dos filmes também se repercutiram na sua função 

trabalho (), que variou entre os 4,70 e os 5,14 eV. Verificou-se que a N é o principal parâmetro a 

afectar a , tendo-se observado uma relação inversamente proporcional de  com N2/3, que se 

encontra de acordo com a deslocação no nível de Fermi. A determinação da  foi também bastante 

importante para a optimização da interface ânodo/semicondutor orgânico dos OLEDs, e será mais 

detalhadamente abordada nos próximos parágrafos.  

O estudo das propriedades ópticas dos filmes de IZO permitiu concluir qual a influência de 

cada parâmetro de processamento/pós-processamento nessas mesmas propriedades. Na região do 

infravermelho próximo observou-se, com o aumento da %In nos filmes, o decréscimo da 

transmitância média nessa região, tal como se constatou com o decréscimo da %O2. Este 

comportamento foi analisado em termos da movimentação do comprimento de onda de plasma (p) 

para comprimentos de onda mais reduzidos devido ao aumento da N dos filmes. No que diz respeito 

ao hiato óptico dos filmes verificou-se que este também é influenciado pela N, tendo-se observado o 

seu incremento com o aumento da N dos filmes devido à deslocação do nível de Fermi para uma 

região mais interior da banda de condução. Já na região do visível, a maioria dos filmes 

apresentaram uma transmitância média acima dos 80 %, de acordo com os requisitos de diversas 

aplicações optoelectrónicas. De referir que com os outros parâmetros de processamento foram 

alcançados resultados que se enquadram nas conclusões retiradas para a influência da %In e da 

%O2. Por sua vez, as condições utilizadas no recozimento, como é exemplo a atmosfera (ar ou 

vácuo), influenciaram a transmitância e também o hiato óptico dos filmes depositados com 

diferentes %In e %O2. No caso dos filmes recozidos com diferentes %In observou-se que as 

variações registadas da transmitância média na região do visível se encontram relacionadas com a 

atmosfera de recozimento e, ainda, com as alterações estruturais verificadas nos filmes. Na região 

dos infravermelhos, constatou-se o decréscimo da transmitância média com o aumento da 

temperatura quando o recozimento foi realizado em vácuo e que a mesma aumentou ou se manteve 

praticamente inalterada (para os filmes depositados com uma %In de 50 e 100 %) quando o 

recozimento foi realizado ao ar. Em relação à variação do hiato óptico observou-se, de um modo 



Filmes finos de óxido de índio e zinco e sua aplicação em díodos orgânicos emissores de luz 

172 

geral, que existe uma relação com a N sendo também observado o efeito de Burstein-Moss, com 

excepção dos filmes depositados com %In≥93 % onde os resultados sugerem a existência de outro 

mecanismo a influenciar o hiato óptico. Em relação aos filmes recozidos com diferentes %O2, a 

relação entre a N e a variação da transmitância e do hiato óptico também foi verificada. De um modo 

geral, quando o recozimento foi efectuado em vácuo o número de lacunas de O2 aumentou, o que 

se traduziu numa redução da transmitância média na região do infravermelho próximo e num 

aumento do hiato óptico. Quando os filmes foram recozidos ao ar observou-se o efeito inverso 

devido à compensação dessas lacunas. Pela análise de elipsometria foi possível desenvolver-se um 

modelo da função dieléctrica dos filmes de IZO com o uso do qual se pôde determinar a massa 

efectiva em 0,32m0, onde m0 é a massa do electrão em repouso, assim como a mobilidade e a 

concentração de portadores óptica que se encontram em concordância com os valores obtidos na 

caracterização eléctrica.  

Pela utilização da figura de mérito definida por Haacke aliada às outras propriedades 

exibidas pelos filmes, nomeadamente a estabilidade térmica e a baixa rugosidade superficial, foram 

seleccionadas as condições de processamento em que os filmes apresentaram as melhores 

características. Estas condições foram ainda utilizadas para a deposição de filmes de IZO em 

substratos flexíveis, tendo sido obtidos resultados bastante similares e ficando assim demonstradas 

as excelentes propriedades do IZO que se encontram apresentadas na tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 Propriedades obtidas para os filmes de IZO depositados com uma %In=83 %, %O2=0,65 %, 

Pdep=0,20 Pa e Prf =1,65 W cm-2. 

 IZO 

(vidro) 

IZO flexível 

(Teonex Q50) 

 (Ω cm) 4,45x10-4 4,89x10-4 

H (cm2V-1s-1) 44,80 45,10 

N (cm-3) 3,13x1020 2,85x1020 

 (eV) 4,75 4,72 

TMV (%) 82 78 

Eopt (eV) 3,67 3,65 

FM (Ω-1) 6,20x10-3 3,43x10-3 

 

A aplicação de filmes de IZO como ânodos em OLEDs ficou destacada pelos excelentes 

resultados obtidos no desempenho destes dispositivos que estão ao nível, e até mesmo superam, 

os alcançados com ânodos de ITO comerciais. Efectivamente, o melhor desempenho obtido com os 

ânodos de IZO em OLEDs baseados na tecnologia de polímeros electroluminescentes (POLEDs – 

Polymer Organic Light Emitting Diodes) ou de pequenas moléculas orgânicas (SMOLEDs – Small 

Molecule Organic Light Emitting Diodes), coloca este material numa posição privilegiada. Constatou-
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se que o tratamento superficial de plasma de O2 é um método efectivo para a melhoria da interface 

IZO/PEDOT:PSS, nomeadamente numa redução da barreira de injecção de buracos como resultado 

do aumento da função trabalho do IZO de 4,75 para 5,12 eV. Para além de se ter reflectido num 

aumento da densidade de corrente dos dispositivos baseados em poli (9,9-dialquil-fluoreno) (BE), 

resultou simultaneamente numa redução de mais de 20 % da tensão de funcionamento e num 

aumento da eficiência de 0,10 para 0,91 Cd A-1. Pela análise das curvas características de POLEDs 

baseados em poli (9,9-dioctilfluoreno-benzotiadiazol) (F8BT) a diferentes temperaturas, verificou-se 

que o processo de injecção de cargas é termicamente activado seguindo um modelo de injecção 

termiónica. Aliás esta observação foi corroborada pela análise de impedância espectroscópica 

realizada, onde também foi possível observar-se a existência de um processo de injecção entre o 

PEDOT:PSS e o F8BT. No caso dos POLEDs baseados em polímeros electroluminescentes da 

família dos poli (para fenileno-vinileno) (PPVs), com os quais foram produzidos dispositivos com 

emissão em três cores distintas (azul, verde e laranja), foi possível obter-se eficiências 66, 18 e 60 

% superiores quando foram utilizados ânodos de IZO em comparação com os de ITO. A reduzida 

rugosidade superficial (rRMS=0,61 nm) aliada à elevada função trabalho dos ânodos de IZO (5,12 eV) 

foram considerados como os principais responsáveis pelos excelentes resultados obtidos. As boas 

propriedades dos filmes de IZO depositados à temperatura ambiente em substratos flexíveis, 

tornaram possível a sua aplicação em POLEDs flexíveis, tendo sido alcançados desempenhos 

equiparáveis aos obtidos com substratos rígidos. Em relação aos SMOLEDs, ficou demonstrada a 

compatibilidade dos filmes de IZO com esta tecnologia, tendo, também neste caso, sido obtida uma 

eficiência cerca de 18 % superior à dos dispositivos baseados em ITO. 

Por último, e também como resultado das excelentes propriedades obtidas com os filmes de 

IZO, foi possível demonstrar-se pela primeira vez a sua aplicabilidade em matrizes de 

endereçamento passivas de um protótipo alfanumérico a ser utilizado como um head up display 

(HUD) na indústria automóvel. A compatibilidade dos filmes de IZO com os diversos processos 

industriais permitiu produzir protótipos rígidos funcionais, com um desempenho e tempo de vida 

semelhantes aos obtidos com matrizes baseadas em filmes de ITO. Ainda de referir que a baixa 

temperatura de deposição dos filmes de IZO permitiu o desenvolvimento dos primeiros protótipos 

em substratos flexíveis com boas propriedades. Da análise de custo realizada a esta tecnologia foi 

possível concluir que a utilização de filmes de IZO representa uma redução de custos que poderá 

chegar a 26 %, quando é utilizado um substrato flexível.  

6.2.  Perspectivas futuras 

Ao longo deste trabalho de doutoramento foram calcorreados diferentes percursos que, para 

além de permitirem chegar a diversas conclusões, proporcionaram igualmente o aparecimento de 

novos caminhos por explorar e de muitas questões ainda por responder.  

 Os filmes de IZO foram extensivamente explorados ao longo desta dissertação, tendo sido 

possível obter propriedades singulares. No entanto, ficaram algumas questões por esclarecer que, 

por si só, legitimam a continuidade do estudo deste material. Particularmente, demonstra ser 
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essencial a compreensão da função do Zn nas propriedades dos filmes, nomeadamente na criação 

de defeitos que proporcionam a elevada estabilidade térmica observada, assim como a sua 

influência na estrutura de bandas deste material. Aliás, o conhecimento da estrutura de bandas 

demonstra ser essencial para um aprimoramento das propriedades eléctricas e ópticas dos filmes. 

Ainda em relação às propriedades dos filmes, uma análise química por espectroscopia de foto-

electrões de raios-X (XPS – X-ray photoelectron spectroscopy) in-situ poderá ser útil para a análise 

composicional dos filmes, designadamente para a detecção de pequenas variações de O2 existentes 

nestes. Relativamente às propriedades ópticas dos filmes de IZO, nomeadamente a modelação da 

sua função dieléctrica, os resultados demonstraram a elevada potencialidade da técnica de 

elipsometria pelo que o desenvolvimento de modelos mais complexos em que possam ser inferidas 

outras propriedades se torna num interessante caminho a explorar.  

Os primeiros resultados alcançados com os filmes de IZO depositados em substratos 

flexíveis foram bastante promissores e, subsequentemente, tornaram evidente a necessidade de um 

estudo detalhado das suas propriedades mecânicas para que possam ser utilizados em diferentes 

aplicações. As excelentes propriedades apresentadas pelos TCOs baseados em In (por exemplo 

ITO e IZO), transformam-nos em materiais exclusivos para aplicações de alto desempenho como é 

o caso dos mostradores planos. Todavia, esta exclusividade poderá resultar numa insustentável 

dependência do In, que é um material relativamente raro, pelo que a busca de alternativas revela ser 

essencial. Os TCOs amorfos baseados em óxido de zinco e óxido de estanho (ZTO), os polímeros 

condutores e até mesmo o grafeno têm-se perfilado, entre os materiais disponíveis, como possíveis 

candidatos, mas ainda com um longo percurso de investigação e desenvolvimento a ser 

percorrido.[1-3] Paralelamente, têm sido desenvolvidos TCOs multicamada que, para além de 

exibirem propriedades melhoradas, nomeadamente a condutividade, tornam possível a adequação 

das propriedades superficiais dos filmes aos requisitos das aplicações.[4]  

Outro dos grandes desafios na área dos TCOs concentra-se na obtenção de filmes do tipo-

p. Apesar de já terem sido dados os primeiros passos nesta área com filmes de SnO e Cu2O 

aplicados como material semicondutor em TFTs, a baixa resistividade requerida para a sua 

utilização como eléctrodos encontra-se ainda em fase embrionária, existindo contudo já alguns 

trabalhos bastante promissores com filmes de Cr2O3.
[5-7] 

 Apesar de ser uma técnica que permite a obtenção de filmes finos de elevada qualidade a 

baixa temperatura, a pulverização catódica por radiofrequência assistida por magnetrão assenta na 

utilização de sistemas de vácuo, o que desta limita a redução de custos. Diversas técnicas 

baseadas na deposição de soluções e que não necessitam de sistemas vácuo, tais como o spin 

coating, a spray pirólise ou a impressão por jacto de tinta, têm-se alinhado como potenciais 

alternativas.[8] Destas técnicas, a impressão por jacto de tinta de materiais funcionais tem-se 

apresentado como uma das mais promissoras. Esta técnica possibilita a deposição dos materiais e 

simultaneamente a padronização dos filmes.  
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Ao longo desta dissertação ficou demonstrada a viabilidade dos filmes de IZO como ânodo 

em OLEDs. Todavia, para uma futura melhoria no desempenho destes dispositivos é fundamental o 

estudo a um nível microscópico do seu funcionamento, nomeadamente da interface ânodo/orgânico. 

Para tal, têm sido desenvolvidos diversos modelos teóricos, como o modelo de Arkhipov, que 

possibilitam uma melhor compreensão dos fenómenos que ocorrem em OLEDs, sendo no entanto 

necessário a sua adequação aos dispositivos com IZO.[9] Para além da compreensão do 

funcionamento dos dispositivos, o desenvolvimento de novos polímeros condutores e de novas 

pequenas moléculas orgânicas demonstra ser fundamental para que a eficiência e o tempo de vida 

dos dispositivos aumentem consideravelmente. 

No campo das aplicações dos OLEDs é esperada, nos tempos vindouros, a chegada ao 

mercado de mostradores planos de grandes áreas onde seja efectivamente demonstrada toda a 

potencialidade desta tecnologia. Tal como no caso dos filmes de IZO a aplicação de OLEDs em 

substratos flexíveis é sem dúvida uma das próximas etapas desta tecnologia que certamente terá 

uma elevada relevância na indústria dos mostradores planos. A tecnologia de OLEDs associada à 

dos TCOs amorfos, tenham estes últimos um carácter condutor e/ou semicondutor, permitirá o 

crescimento da nova área da electrónica transparente, na qual já é possível vislumbrar alguns 

protótipos.[10] O desenvolvimento desta área contribuirá também para que os protótipos 

alfanuméricos estudados se tornem uma realidade nos automóveis do futuro.  

Em conclusão, as elevadas polivalência e aplicabilidade das temáticas abordadas nesta 

dissertação permitem que apenas exista um limite, o da nossa imaginação.  
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