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1. RESUMO  

O presente trabalho consiste na síntese de filmes multicamada SiOx/ZnO sobre 

substrato de PET pelas técnicas de Magnetron Sputtering e Mag-PECVD. Para tal, 

será investigado a influência da razão do fluxo de oxigênio, HMDSO e argonio, tais 

como analises morfológicas, ligação química, propriedades óticas e molhabilidade. 

2. INTRODUÇÃO 

Os filmes finos são camadas com espessura abaixo de 1µm que podem ser 

aplicados sobre substratos rígidos como o vidro, ou flexíveis como os polímeros [1]. 

Em particular, os filmes finos óxidos transparentes e condutivos (TCOs) têm ganhado 

destaque por sua relevância científica e tecnológica [2]. A aplicação de filmes finos 

sobre substrato polimérico também tem sido estudada para a confecção de células 

fotovoltaicas flexíveis. Além da flexibilidade, essas células também são mais leves e 

tem menor custo de produção [2]. As células solares de película fina à base de silício 

em substratos poliméricos flexíveis são de grande interesse para soluções 

fotovoltaicas de baixo custo [3]. A deposição de TCOs por pulverização catódica à 

temperatura ambiente sobre substratos poliméricos (poliamida, poliéster e polietileno 

tereftalato - PET) vem sendo explorada mais recentemente [4]. O polietileno tereftalato 

(PET) é um polímero que pode ser utilizado como substrato para dispositivos 

eletrônicos, devido suas propriedades ópticas, leveza e flexibilidade. No entanto, 

devido ao espaçamento entre suas macromoléculas, a maioria dos polímeros, 

incluindo o PET, apresenta alta permeabilidade a gases. Esse fator por sua vez, pode 

reduzir o tempo de uso de dispositivos como as células fotovoltaicas [2]. Para garantir 

tempo de vida suficiente das células solares e dispositivos eletrônicos orgânicos é 

necessário seu encapsulamento. Uma forma de encapsulamento é a deposição de 

filmes finos que são barreira para permeação de vapor de água e oxigênio. Além disso, 

tais filmes distam apresentar estabilidade UV, estabilidade de temperatura, espectro 

de transmissão óptica e estabilidade mecânica. Vários trabalhos na literatura sugerem 

filmes óxidos multicamadas para atender aos requisitos acima citados [5-7]. 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste projeto consiste na síntese de um filme multicamada com 

propriedades de eletrodo de contato e efeito barreira sobre substratos flexíveis de 

PET. Para tal, propõe-se sintetizar uma intercamada de Si:C:H:O a partir do 



hexametildisiloxano (HMDSO) como precursor combinados com Ar e O2, por meio da 

técnica de Magnetron-PECVD. As demais camadas de filme condutor AZO serão 

depositadas por Magnetron Sputtering. Em particular, será investigado o efeito da 

variação da razão entre O2 e HMDSO durante a deposição pelo processo mag-PECVD 

e analisar sua rigidez, dureza e aderência ao filme óxido. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Substrato 

Será utilizado substrato polimérico de PET com dimensão de 20x35 mm e 

espessura de 2mm. O substrato passará primeiramente por um processo de lavagem 

em cuba ultrassônica utilizando-se água destilada e álcool isopropílico, e posterior 

secagem com o auxílio de um soprador térmico, a fim de prepará-lo para a deposição 

de filme fino. 

4.2. Camada de barreira óxida 

O filme fino óxido (camada de barreira oxida) será sintetizado sobre substrato 

de PET por RF Magnetron Sputtering, utilizando o sistema instalado no Instituto de 

Ciência e Tecnologia de Sorocaba. Será utilizada uma fonte AC (15kHz), sendo que 

a potência elétrica aplicada será fixada em 80 W. A pressão de argônio será de 3 

mTorr. A espessura ficará em torno de 100 nm e o alvo será mantido a uma distância 

de 5 cm do substrato. 

4.3. Intercamada Si:C:H:O 

A intercamada de Si:C:H:O será sintetizada sobre o filme fino óxido a 

temperatura ambiente. O método de síntese será por mag-PECVD utilizando o 

sistema instalado no Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba. A pressão total 

na câmara ficará em torno de 150 mTorr e será aplicada uma fonte de RF 13,56 MHz 

para excitação do plasma. A espessura do filme ficará em torno de 250 nm. Serão 

investigadas as propriedades físicas dos filmes em função da razão O2/HMDSO. 

4.4. Caracterização da Intercamada Si:C:H:O 

Os filmes depositados serão analisados por microscopia de força atômica 

(AFM), espectroscopia ótica no UV-Vis-NIR, ângulo de contato e espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 



 A pesquisa terá duração de 12 meses. O quadro 1 mostra a distribuição 

das atividades ao longo dos bimestres. 

Quadro 1: Cronograma de execução das atividades. 
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