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 Resumo 

Neste trabalho aborda-se a importância das barreiras de difusão e das variáveis que 

influenciam os processos de eletrodeposição do cobre, tendo em vista a sua 

eletrodeposição nas interligações de cobre. Além da importância e influência que estes 

apresentam, são também descritos casos nos quais são mostrados o estado da arte em 

relação aos mesmos e quais as principais vantagens e desvantagens de cada solução, de 

modo a se obter uma deposição uniforme do cobre. 

Dada a relevância que as barreiras de difusão Co-W têm vindo a ganhar na indústria 

de semicondutores, dadas as suas características, a sua investigação e estudo revelam-se 

como uma mais valia para essa mesma indústria e para o desenvolvimento tecnológico. 

Com esse objetivo em vista, foram realizadas deposições de cobre num substrato de Co-

W, através de eletrodeposição por corrente contínua e eletrodeposição por corrente 

pulsada. Através do tratamento das imagens obtidas por microscopia eletrónica, foi 

possível observar a influência que os diferentes tipos de eletrodeposição e a manipulação 

das suas variáveis (corrente aplicada, time off e número total de ciclos) possuem nas 

características do cobre depositado no substrato Co-W. 
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Abstract 

 This work describes the importance of the diffusion barriers as well as all the 

variables that one way or the other influence the deposition methods of copper used to 

conformally fill the interconnects. Besides describing the importance and influence 

presented by these aspects of the electrodeposition of copper, this work also presents 

state-of-the-art cases in which are shown the advantages and disadvantages of each 

solution in order to obtain a uniform copper electrodeposition. 

   The fact that the Co-W diffusion barriers are getting more attention on the 

semiconductor industry due its properties is an indicator that the study and investigation 

of those barriers is of interest since it might turn out to be the new diffusion barrier 

implemented in future copper interconnects. That said, this work will study the 

electrodeposition of copper on Co-W surfaces through different methods – direct current 

electrodeposition and pulsed electrodeposition. Besides the different methods of 

electrodeposition, variables within these same processes are manipulated and changed 

(applied current, time off and the number of cycles) in order to study their effect on the 

copper deposits.   
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I. Introdução  

A indústria dos semicondutores mantém uma constante procura pela melhoria de 

desempenho dos circuitos integrados, aliada a um menor custo de fabrico e menor 

consumo energético possíveis. Este desempenho pode ser avaliado através de várias 

perspetivas: maior velocidade de processamento de informação, maior tipo de 

funcionalidades, menor consumo energético, uma maior densidade de componentes nos 

vários circuitos desenvolvidos, etc [1]. 

Tradicionalmente, o desenvolvimento e a evolução desta indústria é caracterizada 

pela miniaturização. Esta miniaturização consiste numa constante redução das dimensões 

dos vários componentes presentes nos circuitos integrados - transístores e interligações - 

acompanhado de um aumento do seu número. Os transístores são os componentes que 

executam e realizam as funções lógicas dentro de um circuito integrado e, as 

interligações, são, como o nome indica, as vias de comunicação elétricas que permitem a 

comunicação entre os transístores [1, 2]. 

Inicialmente as interligações eram constituídas por alumínio, tendo este sido 

substituído por cobre, na última metade da década de 1990. A alteração do material 

condutor das interligações, advém do facto do cobre apresentar inúmeras vantagens em 

relação ao alumínio. O cobre apresenta um valor de resistividade inferior ao do alumínio 

(1,7nΩ.m e 2,6nΩ.m respetivamente), traduzindo-se assim num melhor desempenho 

elétrico por parte das interligações e, consequentemente dos circuitos onde estas são 

implementadas. O cobre apresenta também, comparativamente ao alumínio, uma maior 

resistência à eletromigração. A eletromigração é um fenómeno de transporte de massa 

provocado pelo fluxo eletrónico que ocorre nas interligações, desgastando as mesmas e 

reduzindo o seu tempo de vida. Quando uma corrente é aplicada, os eletrões presentes 

na mesma, vão influenciar e deslocar os átomos de cobre presentes nas interligações, 

através do momento linear que os eletrões possuem, levando à migração dos átomos de 

cobre. Esta migração dos átomos vai levar à criação de vazios nas interligações, que irão 

aumentar a resistência elétrica global do circuito e a dissipação de calor por efeito de 

joule. Devido à sua baixa difusividade, o cobre apresenta um valor de resistência à 

eletromigração cem vezes superior ao do alumínio, refletindo-se assim na possibilidade 

de se utilizar maiores densidades de corrente e, consequentemente, interligações mais 

finas. Um outro ponto favorável em relação ao cobre é o facto da sua utilização permitir 
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uma redução significativa das várias etapas dos processos de produção das interligações 

dada a sua mais fácil e eficaz processabilidade. [2-4]  

O número de transístores integrados num circuito tem seguido a tendência de 

crescimento expressa pela Lei de Moore, que enuncia que a cada dois anos, o número de 

transístores incorporados nos circuitos duplica, como ilustrado na Figura 1. 

 Figura 1 - Representação gráfica da Lei de Moore – a evolução do numero de transístores por circuito 

integrado [5] 

A utilização de um número tão elevado de transístores permitiu desenvolver e 

revolucionar a indústria eletrónica, levando ao panorama tecnológico que é possível 

presenciar nos dias de hoje. A par dos avanços tecnológicos possibilitados pela Lei de 

Moore, surgiram também obstáculos, à contínua integração de um maior número de 

transístores e interligações nos circuitos integrados, em grande parte devido à diminuição 

das suas dimensões.  

A diminuição das dimensões das interligações de cobre influencia 

significativamente o seu desempenho. Uma consequência direta da miniaturização das 

interligações, é a diminuição da percentagem de cobre que a preenche, visto que o espaço 

para a deposição do mesmo é menor e, torna mais difícil a obtenção de um enchimento 

pleno e conforme. Estes fatores levam a que a microestrutura do cobre seja mais fina, 

com um menor tamanho de grão, o que significa que existirá um maior número de 

obstáculos ao fluxo eletrónico, levando a um aumento da resistividade. Este aumento de 

resistividade é devido à presença de um fenómeno denominado dispersão de eletrões que 

consiste na reflexão dos eletrões em sentidos opostos ao sentido da corrente aplicada, 
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quando estes encontram obstáculos à sua passagem. As fonteiras de grão constituem um 

obstáculo à passagem dos eletrões, sendo importante que o cobre apresente uma 

microestrutura com o maior tamanho de grão possível. Além deste fenómeno, a 

miniaturização provocou uma diminuição das dimensões das interligações para valores 

inferiores ao percurso médio livre apresentado pelo cobre, isto é, o percurso que os 

eletrões podem percorrer sem chocarem entre eles ou com outros obstáculos. Isto tem 

um efeito drástico no aumento da resistividade elétrica das interligações, com 

consequente perda de desempenho das mesmas [1, 3, 4, 6, 7].  

O processo de formação das interligações de cobre consiste na criação de um molde 

com a geometria pretendida para as interligações num material dielétrico, seguido da 

deposição de um filme barreira, uma camada semente e, sobre esta, a deposição do cobre, 

como ilustrado na Figura 2.  

Figura 2 - Imagem ilustrativa do processo de preenchimento de interligações de cobre: 1) deposição da 

barreira de difusão de da camada semente; 2) deposição do cobre; 3) Remoção químico-mecânica do cobre em 

excesso [8] 

O material dielétrico tem como função, isolar eletricamente as interligações entre 

si. Atualmente, os materiais utilizados para esse fim são os materiais de baixa 

permissividade (baixo k) poroso. Apesar das boas capacidades isoladoras destes materiais, 

a miniaturização das interligações e o aumento do seu número leva à utilização de maiores 

densidades de corrente que as percorrem e a um menor espaçamento entre si. Disto 

resulta uma interação cada vez mais intensa entre os campos elétricos estabelecidos entre 

as interligações, conduzindo a uma diminuição do tempo de falha dielétrica. A falha 

dielétrica consiste numa redução e disrupção das propriedades isoladoras dos materiais 

dielétricos presentes entre as interligações devido à presença prolongada sob campos 

elétricos e a possível difusão de eletrões e átomos para os materiais dielétricos. Devido à 

miniaturização, as dimensões dos materiais dielétricos também se reduzem, potenciando 
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a falha em serviço. Adicionalmente, a miniaturização leva a uma redução da robustez 

mecânica de todas as estruturas integradas, de modo a que a produção de interligações 

de alta fiabilidade seja um desafio complexo. Os obstáculos impostos pelos materiais e 

tecnologias atuais tornam mais evidente, a necessidade de encontrar alternativas [1-4, 

9]. 

Os filmes barreira possuem um papel importante no desempenho das interligações, 

tendo como função impedir a difusão dos átomos de cobre para o material dielétrico. 

Atualmente, com a miniaturização, a tendência é diminuir a espessura destes filmes de 

modo a que o seu impacto na resistividade elétrica das interligações seja o menor possível. 

Além de barreiras à difusão, estes filmes têm de possuir outras características como uma 

boa adesão ao material dielétrico e permitir uma deposição eficaz e uniforme do cobre 

que irá preencher as interligações, de modo a que este não possua vazios e, apresente um 

bom desempenho. Atualmente, é utilizada uma combinação de TaN e Ta como filme 

barreira nas interligações, sobre os quais é depositada uma camada semente. A camada 

semente tem com função permitir a eletrodeposição do cobre. À medida que as 

interligações se tornam mais finas, a área de secção percentual ocupada pelo Ta e pelo 

TaN aumenta, implicando um aumento da resistividade elétrica global. Um dos objetivos 

atuais da indústria é a substituição dos filmes barreira baseados em Ta/TaN por outros 

que apresentem menor resistividade elétrica e permitam a eletrodeposição direta do 

cobre, prescindindo da etapa de produção da camada semente. O cobalto é um exemplo 

de um material eletricamente condutor sobre o qual o impacto da miniaturização é 

comparativamente menor. Contudo, a sua utilização como filme barreira apresenta 

desafios de processamento, visto ser francamente incompatível nos banhos ácidos, nos 

quais o cobre é eletrodepositado, dissolvendo-se. Outros candidatos a filmes barreira são 

os filmes de Co-Ru e Co-W. Estes materiais apresentam um desempenho elétrico superior 

ao Ta/TaN e permitem uma eletrodeposição direta do cobre [21, 27-28, 30, 32].   

As interligações dividem-se em interligações locais e intermediárias e globais. As 

interligações locais são as de menores dimensões e, nestes casos, o cobre deixou de possuir 

o melhor desempenho elétrico, estando os processos industriais orientados para a sua 

substituição integral por cobalto. Nas interligações intermediárias e globais, com maiores 

dimensões, o cobre mantém-se como o material de eleição para o seu preenchimento sem 

justificar uma alteração do processo de fabrico, mantendo um custo de produção baixo 

[1, 7, 9-11]. 
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 Figura 3 - a) Esquema representativo das interligações locais; b) Esquema representativo das várias 

interligações presentes num circuito integrado [12] 

 A substituição dos atuais filmes barreira por outros levanta novos desafios 

relativamente à eletrodeposição direta de forma a garantir interligações de elevado 

desempenho. Há interesse por parte da indústria em encontrar soluções que mantenham 

a compatibilidade deste novos materiais com os processos de fabrico existentes. A 

compreensão do processo de eletrodeposição direto sobre os novos filmes barreira que 

poderão incorporar os circuitos integrados do futuro são de grande interesse para a 

indústria [13-16]. 
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II. Barreiras de difusão 

A transição das interligações de alumínio para as interligações de cobre representou uma 

melhoria no desempenho dos circuitos integrados, permitindo uma grande evolução na indústria 

eletrónica e na indústria dos semicondutores. A difusão do cobre para o material dielétrico leva à 

formação de compostos, que reduzem o tempo de falha dielétrica, e à criação de zonas onde 

ocorre uma mais favorável difusão dos restantes átomos de cobre presentes nas interligações. Os 

filmes barreira têm como principal função impedir a difusão do cobre das interligações para o 

material dielétrico. Adicionalmente, devem possuir outras características como uma boa adesão a 

ambos, ao cobre e ao material dielétrico, apresentar um baixo valor de resistividade elétrica de 

modo a que a resistividade global das interligações seja menor, permitir um excelente controlo da 

sua espessura, não reagir com o material depositado nas interligações e ser química, térmica e 

mecanicamente estável, para fazer face às diversas condições de processamento das wafers [17-

20]. 

Várias combinações de elementos foram estudadas na época de transição das interligações 

de alumínio para as interligações de cobre, sendo exemplos as barreiras de titânio, tungsténio, 

ruténio e tântalo, sendo as últimas as selecionadas para constituir as barreiras de difusão das 

interligações de cobre até aos dias de hoje [19, 21]. 

 O tântalo é um material bastante duro, dúctil, de fácil processamento, inerte em 

meios alcalinos e ácidos (exceto em meios com ácido fluorídrico), relativamente boa 

adesão ao cobre e que possui uma temperatura de fusão de cerca de 3000ºC. Este material 

apresenta também duas fases diferentes: a fase α e a fase metastável β. A fases deste 

elemento são de elevada importância visto que a fase α apresenta uma estrutura cúbica 

de corpo centrado e uma resistividade entre 20nΩ.m e 30nΩ.m e a fase β apresenta uma 

estrutura tetragonal e uma resistividade entre os 170nΩ.m.m e os 210nΩ.m.m. Desta 

forma, é possível concluir que a obtenção da fase α nas barreiras a depositar será o mais 

favorável de modo a que seja possível diminuir a resistividade nas interligações. Aliado a 

uma baixa resistividade apresentada pela fase α, está a inexistência de compostos 

intermetálicos entre o cobre e o tântalo e a baixa solubilidade sólida do tântalo no cobre. 

Por outro lado, apesar de todas estas vantagens, devido à estrutura policristalina 

apresentada pelo tântalo, a difusão de átomos de cobre que ocorre através das fronteiras 

de grão deste material, para o material dielétrico, a temperaturas elevadas, é nefasta 

para o desempenho das interligações. Como solução a este problema, realiza-se a adição 

de azoto, formando-se uma camada TaN que apresentará uma estrutura amorfa, 
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mitigando a difusão do cobre. Além de dificultar a difusão do cobre, a camada de TaN 

apresenta uma grande estabilidade térmica e uma boa adesão ao material dielétrico. 

Desta forma, foi adotada uma sequência onde é depositada uma camada de TaN sobre o 

material dielétrico, seguido da deposição de uma camada de Ta e, finalmente, de uma 

camada semente (que irá apresentar uma boa adesão à camada de Ta), seguindo-se a 

eletrodeposição do cobre [19, 22-29]. 

Devido à contínua miniaturização, as barreiras de difusão têm sofrido uma redução 

significativa da sua espessura de modo a que a resistividade global das interligações não 

seja negativamente afetada. Apesar dos benefícios apresentados pela redução da 

espessura destes filmes no que toca aos valores de resistividade, como demonstrado em 

[18], a redução da espessura dos mesmos leva a que estes percam eficácia enquanto 

barreiras de difusão, tornando mais suscetível a difusão de cobre para o material 

dielétrico, constituindo um entrave ao desempenho elétrico das interligações, Figura 4. 

Figura 4- Representação da diminuição da espessura das barreiras de difusão e consequente difusão do cobre 

para o material dielétrico [30]  

 Desta forma, o objetivo da indústria nos dias de hoje é reduzir a espessura das 

barreiras de difusão mantendo as suas caraterísticas isoladoras. Existem várias abordagens 

para a resolução deste problema, desde a deposição de uma só camada de tântalo seguida 

da nitruração, de modo a que esta apresente uma estrutura amorfa e comprometa a 
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difusão do cobre. Esta solução é apresentada em [23], onde se demonstra que a 

substituição da dupla camada Ta/TaN por uma única camada de Ta sujeita a nitruração, 

resulta numa redução de cerca de 30% da resistividade. Uma outra possibilidade para 

reduzir a espessura das barreiras de difusão é a utilização de processos de deposição mais 

eficazes no controlo da espessura e conformabilidade destas camadas, como é o caso da 

deposição atómica por camadas. O estudo [22] demonstrou que o valor mínimo de 

resistividade para a barreira de difusão constituída pela dupla camada Ta/TaN é obtido 

para uma espessura de 0,7nm. A partir de valores de espessura mais baixos, a barreira 

apresenta uma menor uniformidade, refletindo-se em maiores valores de resistividade. 

Estudos mais recentes, [20], demonstram que a redução das atuais barreiras de difusão 

Ta/TaN para espessuras abaixo dos 2nm, sem comprometer a integridade da barreira é 

algo bastante complicado, mas que através da adição de outros elementos como o cobalto 

e o ruténio, já seria mais realista a redução das barreiras de difusão Ta/TaN. Para além 

da redução da espessura, o facto de existirem barreiras de difusão que permitam obter 

cobre eletrodepositado com a orientação (111), representa uma mais valia e, cada vez 

mais estudada. O estudo [31] apresenta uma nova solução para a questão dos filmes 

barreira, através de uma barreira de difusão de Ta-W-N que é capaz de obter cobre 

eletrodepositado com a orientação preferencial (111) e, ao mesmo tempo, apresentar 

uma resistividade reduzida em comparação com outras barreiras de difusão [19, 29, 32].   

Com o desenvolvimento dos vários materiais, existe a possibilidade de uma 

substituição integral das barreiras de difusão de Ta/TaN por outros materiais. Entre esses 

estão o grafeno, as barreiras de zircónio, as barreiras de manganês, as barreiras de ruténio 

e as  barreiras de cobalto tungsténio [13, 17, 30, 33-37]. 

Recentemente, o cobalto tem vindo a ser equacionado como uma barreira de 

difusão para as interligações de cobre dada a sua reduzida resistividade (duas vezes 

inferior ao tântalo) e uma melhor adesão entre este e o cobre. O cobre apresenta uma 

boa adesão a um substrato de cobalto devido às microestruturas que este pode apresentar 

(cúbica de faces centradas ou hexagonal compacta) que irão levar a que a estrutura do 

cobre (cúbica de faces centradas) possua um alinhamento favorável com a estrutura da 

superfície do cobalto. Em contrapartida, o cobalto dissolve-se em meios com pH baixo 

(meios tipicamente utilizados para a eletrodeposição do cobre atualmente na indústria) e 

não constitui uma barreira tão eficaz à difusão do cobre. A adição de tungsténio melhora 

a resistência à dissolução em meios ácidos e à difusão do cobre, apresentando ainda uma 
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boa adesão a este e uma baixa resistividade elétrica. A melhoria na resistência à difusão 

do cobre advém do facto de que o Co-W pode apresentar uma estrutura amorfa, reduzindo 

os possíveis locais pelos quais o cobre se poderia difundir, visto que o complexo Co3W irá 

segregar nas fronteiras de grão, diminuindo assim os locais pelos quais a difusão do cobre 

poderia ocorrer. O estudo [38] demonstra que para percentagens atómicas menores a 

17,5% de tungsténio, o filme Co-W apresenta uma microestrutura hexagonal compacta. O 

estudo [28] revela que com o aumento do teor de tungsténio, as propriedades de barreira 

do cobalto para com o cobre aumentam apesar de a sua resistividade aumentar também. 

Apesar de esperado, devido ao facto de que irá ocorrer a formação de compostos nas 

fronteiras de grão, que traduzir-se-á num aumento do número de obstáculos à passagem 

de eletrões, o aumento da resistividade é uma pequena desvantagem visto que o material 

apresenta valores de resistividade inferiores aos apresentados pelas barreiras de tântalo 

(Ta/TaN). Devido ao facto de ser uma barreira composta por apenas uma camada, o Co-

W permite ainda diminuir a resistividade a nível global das interligações [28, 29, 32, 39-

41]. 

No estudo [39] verificou-se que a nucleação do cobre no substrato de Co-W ocorre 

de forma instantânea, seguido de um crescimento homogéneo e que a densidade nucleica 

foi superior no material Co-W comparativamente ao material Ta. Este revelou ainda que 

com a adição de tungsténio, o cobalto torna possível a eletrodeposição direta de cobre 

em meios ácidos, e apresenta uma maior resistência à corrosão. Foi também demonstrado 

que a adição de tungsténio leva a uma maior desalinhamento entre a estrutura do cobre 

e da barreira Co-W dado que a estrutura apresentada pelo tungsténio não é favorável à 

deposição do cobre. Segundo o estudo realizado, foi também possível verificar que a 

adição de tungsténio se traduz num aumento da temperatura crítica de falha e um 

aumento da inibição da difusão do cobre.  
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III. Eletrodeposição de cobre 

Apesar dos vários processos existentes, a eletrodeposição revelou-se o processo 

com um maior número de vantagens em relação aos restantes. Comparativamente com os 

processos PVD e CVD, a eletrodeposição apresenta uma maior taxa de deposição, 

permitindo obter um preenchimento mais rápido. Outras vantagens apresentadas pelo 

processo de eletrodeposição é o fácil controlo da espessura e da composição química das 

camadas a ser depositadas, um custo reduzido, maior facilidade de operação e elevada 

eficiência no preenchimento de geometrias complexas e de dimensões reduzidas. Apesar 

das vantagens apresentadas, o uso de banhos e aditivos apresentam-se como desvantagens 

da eletrodeposição devido à poluição que os mesmos produzem [42-46].  

A eletrodeposição no fabrico de interligações de cobre baseia-se na aplicação de 

uma dada corrente elétrica, que por sua vez irá permitir realizar a redução dos catiões 

metálicos de cobre (Cu2+) presentes no eletrólito utilizado, conseguindo-se desta forma 

obter várias camadas de cobre depositadas numa dada geometria, previamente delineada. 

Desta forma, os banhos utilizados na eletrodeposição do cobre para a formação de 

interligações são um ponto fulcral no desempenho desta operação visto que são estes 

banhos que vão permitir a obtenção do cobre que se irá depositar e influenciar as 

características do mesmo. Na Tabela 1, mostram-se diferentes tipos de banhos utilizados 

para aplicações diferentes, envolvendo a eletrodeposição do cobre.  

Tabela 1- Tabela com diferentes tipo de banhos ácidos a partir de sulfato de cobre e algumas das suas finalidades [44]  
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1.1 Banhos para eletrodeposição de cobre 

Os banhos utilizados para a eletrodeposição do cobre são caracterizados por serem 

estáveis e constituídos pelos seguintes compostos químicos: CuSO4.5H2O, H2SO4 e um 

composto químico que apresente iões cloreto, usualmente HCl ou NaCl [47, 48].   

O sulfato de cobre tem como função fornecer o cobre para o processo. Através da 

dissolução do sulfato no eletrólito, são formados iões de cobre hidratados que serão 

posteriormente reduzidos, durante o processo de eletrodeposição, resultando na 

deposição de cobre sobre o cátodo do circuito, formando as interligações. Banhos com 

uma maior concentração de cobre são usualmente utilizados para aplicações onde é 

necessária uma elevada e mais rápida taxa de deposição. Contrariamente, banhos com 

uma concentração de cobre mais reduzida, são caracterizados por permitirem a obtenção 

de uma deposição mais uniforme. Ao minimizar as variações das várias cinéticas presentes 

no processo de eletrodeposição, é possível obter uma espessura e uma qualidade do cobre 

depositado superior visto que, devido à redução cinética, haverá mais iões cobre 

disponíveis a serem depositados no substrato. Para o preenchimento das interligações, as 

reduzidas dimensões e cavidades apresentadas pelas mesmas aliado à necessidade de ser 

um processo altamente industrializado e mecanizado, de modo a se obter a produção do 

maior número possível de interligações num menor espaço de tempo e com um menor 

custo, as concentrações de cobre variam consoante as dimensões das interligações e as 

restantes variáveis como a presença de aditivos e a corrente aplicada na eletrodeposição 

[47, 48].  

A capacidade que uma solução tem de promover uma deposição de cobre com uma 

espessura uniforme sobre uma superfície irregular, o throwing power, é dada pelo produto 

entre a condutividade da solução e resistência da superfície, sendo esta resistência a 

resistência que a superfície oferece à passagem da corrente durante o processo de 

eletrodeposição. Como ilustrado na Figura 5, a adição de ácido sulfúrico ao banho aumenta 

significativamente a condutividade do mesmo, contrariamente ao aumento do da 

concentração de sulfato de cobre que não afeta a condutividade da solução.  

O aumento proporcional da condutividade da solução verificado com o aumento da 

concentração de ácido sulfúrico deve-se a um fenómeno denominado mecanismo de 

Grotthuss, que é referente ao transporte dos iões de hidrogénio na solução. Este 

mecanismo consiste num rearranjo sequencial e consecutivo de ligações de hidrogénio, 
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onde ocorre a troca e transferência consecutiva de H+ entre as moléculas vizinhas H3O+ e 

as moléculas de água, como representado pela Figura 6 [47-49].  

 Figura 5 – Efeito da concentração de ácido sulfúrico e de sulfato de cobre na condutividade do banho [47] 

Figura 6 – Imagens ilustrativas do mecanismo de Grotthuss: a) transferência iónica; b) rearranjo estrutural 

[47, 49] 

Além dos constituintes mencionados anteriormente, a presença de iões cloreto (Cl-

) no eletrólito, através da utilização de ácido clorídrico ou cloreto de sódio, é essencial 

para a obtenção de uma melhor performance na eletrodeposição do cobre, visto que este 

permite uma maior redução dos iões cobre (Cu2+ para Cu+). Esta redução proporcionada 

pela existência de iões cloreto no eletrólito leva a que exista uma maior concentração de 

Cu+ no eletrólito, traduzindo-se numa maior quantidade de cobre a ser depositado no 

cátodo [47, 50-55].  

 Apesar dos banhos ácidos por sulfato de cobre serem os mais comuns na 

eletrodeposição do cobre, existem outros tipos de banhos, dependentes dos agentes 
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complexantes utilizados, como por exemplo, os banhos à base de cianeto, pirofosfato ou 

ácido glutâmico, entre outros. Apesar do banho de cianeto possuir a melhor performance 

entre os banhos, este exibe uma toxicidade elevadíssima e um elevado risco em caso de 

acidente, o que levou ao seu desuso a partir da década de cinquenta [14, 56]. 

1.2 Agentes aditivos 

Apesar da composição básica do banho para a eletrodeposição do cobre ser 

constituída por sulfato de cobre, ácido sulfúrico e uma espécie química que contenha 

cloro (NaCl ou HCl), de modo a se promover um melhor desempenho da eletrodeposição 

do cobre, são adicionados, ao banho, compostos orgânicos ou inorgânicos, denominados 

aditivos. Os aditivos utilizados são diferenciados pelos tipos de ações que estes realizam, 

sendo agrupados em três grupos: supressores, niveladores e aceleradores.  

Os supressores são aditivos que através da formação de um filme que dificulta ou 

inibe a passagem da corrente condicionam a deposição do cobre. Este tipo de aditivos é 

geralmente utilizado sob a forma de PAGs: o PEG e o PPG. Apesar do objetivo pretendido 

pela eletrodeposição ser a deposição do cobre, a sua supressão é uma mais valia para 

preencher geometrias típicas das interligações, isto é, caso não houvesse a utilização de 

agentes supressores, o cobre iria depositar-se em grande maioria nas zonas mais 

superficiais das interligações, levando a uma grande quantidade de cobre 

desnecessariamente depositado. Para além de evitar uma deposição desnecessária, o uso 

de aditivos supressores influencia a deposição do cobre, de modo a que o cobre não se 

deposite nas zonas onde estes se encontram, promovendo uma eletrodeposição mais 

uniforme e com menos defeitos, com representado na Figura 7 [50, 57, 58]. 

Os supressores são agrupados em dois grupos distintos: os supressores tipo-I e os 

supressores tipo-II [57]. Supressores do tipo-I reagem com o aditivo acelerador MPS de 

uma maneira antagónica, isto é, o MPS (3-mercapto-1-propanosulfato de sódio) contraria 

a ação inibidora destes supressores, sendo exemplos, os supressores PEG e PPG. 

Contrariamente, supressores do tipo-II, além de revelarem imunidade em relação à 

desativação provocada pelo MPS, mostram um pequeno efeito de sinergia quando 
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combinados com o MPS, sendo o caso dos supressores PEI. As estruturas moleculares dos 

dois tipos de supressores encontram-se representadas na Figura 8. 

 Figura 7 – Imagem ilustrativa da influência realizada pelos aditivos supressores na deposição do cobre [58] 

Figura 8 – Imagem ilustrativa da estrutura molecular dos dois tipo de supressores [57] 

Os supressores são moléculas cuja função supressora é muito dependente da 

presença de iões cloreto no eletrólito. As moléculas supressoras reagem com o cloreto e 

o cobre presentes no banho, formando complexos químicos como é, por exemplo, o caso 

do complexo PEG-Cu(I)-Cl. A formação destes complexos leva a uma estabilização do 

banho e a uma redução ou inibição da reação de redução do cobre. Como demonstrado 

em [51], a adsorção do complexo PEG-Cu(I)-Cl depende do pH da solução e da composição 

da mesma, visto que na ausência de Cl-, a interação entre o complexo químico PEG-Cu(I)-

Cl e a superfície do cobre é fraca. Dado o grau de liberdade apresentado pelos iões de 

cloro relativamente à sua adsorção e dessorção na superfície do cobre, os complexos 
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formados vão adsorver na superfície do cobre criando uma barreira, dificultando ou 

inibindo a deposição de cobre, assim como, a formação e crescimento de núcleos do 

mesmo [51, 52, 59-62]. 

Os aceleradores são moléculas que deverão apresentar na sua estrutura molecular 

um grupo enxofre-hidrogénio (S-H) ou um grupo di-enxofre (S-S) e um grupo acelerador 

(por exemplo -SO3Na), como se observa na Figura 9. Os grupos de enxofre têm como função 

promover uma melhor adsorção das moléculas aceleradoras à superfície do cátodo e, o 

grupo acelerador tem como função promover a redução do cobre. Contrariamente à 

variedade de supressores e niveladores disponíveis, no que toca aos aceleradores, 

atualmente, os mais utilizados e que apresentam resultados são o SPS e o MPS, sendo o 

último um produto da dissociação do SPS [50, 51, 57, 61].  

Figura 9- Imagem representativa da estrutura molecular dos aceleradores SPS e MPS [61] 

Estes aditivos podem atuar como inibidores ou aceleradores, dependendo da 

composição da solução como demonstrado no  estudo [62], onde se verifica o SPS e o MPS 

a atuar como inibidores caso não existam iões cloreto em solução. Contrariamente, numa 

solução onde os iões cloreto estão presentes, estes aditivos atuam como aceleradores, 

promovendo a deposição do cobre no cátodo [50, 51, 57, 62].  

Geralmente, são utilizados os vários tipos de aditivos mencionados anteriormente 

em conjunto, de forma a conferir certas propriedades ao banho e, consequentemente, à 

eletrodeposição do cobre. Esta introdução de supressores e aceleradores ao banho leva à 

ocorrência de reações entre os aditivos, que irão competir pela adsorção na superfície do 

cobre, verificando-se um efeito anti-supressor por parte dos aceleradores. Este processo 

anti-inibidor entre os supressores PAGs e o acelerador MPS é demonstrado na Figura 10 

[50, 57]. 
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Primeiramente, ocorre a dissociação do SPS em MPS, devido à sua reação com o 

cobre, e este adsorve na superfície do elétrodo, acumulando-se nessa região. Esta 

adsorção do MPS vai levar à rutura das ligações entre os iões cloreto e a superfície onde 

estes estavam adsorvidos. Nem todo o MPS consegue adsorver na superfície do elétrodo e 

como tal, vai ocorrer a acumulação de MPS livre à superfície do eletrólito. Este MPS livre 

é capaz de dissolver os complexos PAG-Cu(I)-Cl ao quebrar as ligações O-Cu(I), formando-

se ao invés um complexo MPS-Cu(I)-Cl que irá adsorver na superfície do cátodo e promover 

a deposição do cobre [50, 57]. 

 

Figura 10- Imagem representativa do mecanismo de ação do acelerador MPS e SPS na presença de supressores PAGs 

[57] 

No caso de ser utilizado um supressor PEI as reações que ocorrem são semelhantes 

ao processo descrito anteriormente para os supressores PAGs. A diferença encontra-se no 
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facto das espécies químicas MPS-Cu(I) se ligarem ao PEI livre em solução. Devido às forças 

electroestáticas que se fazem sentir entre os grupos amina do supressor PEI e o grupo 

sulfonato do acelerador MPS, ocorre a formação de um ião dipolar, como ilustrado no 

número 6 da Figura 11, isto é, uma molécula que possui um igual número de grupos 

funcionais positivos e negativos, apresentando uma maior hidrofobicidade [57]. 

Figura 11- Imagem representativa do mecanismo de ação do acelerador MPS e SPS na presença de supressores PEI [57] 

A formação destes complexos químicos leva a que haja uma menor concentração 

de PEI livre na solução, impedindo que estes reajam com outras espécies químicas e se 

depositem na superfície do cobre, inibindo a sua eletrodeposição. 

Os aditivos influenciam os banhos e modificam algumas das propriedades dos 

mesmos, modificando o crescimento dos núcleos de cobre, melhorando as propriedades 

mecânicas dos depósitos, o que permitirá a utilização de outros processos que exerçam 

maiores tensões no cobre depositado. Os aditivos podem ainda catalisar ou inibir a 



25 
 

deposição do cobre através da formação de complexos no banho, levando a reações entre 

o cobre e outras espécies químicas, o que se traduz numa mudança das propriedades da 

solução, afetando a deposição do cobre e a qualidade dos filmes. Como demonstrado no 

estudo [63], alguns aditivos têm a capacidade de reduzir o tamanho de grão, aumentar o 

número de fronteiras de grão, melhorar a qualidade dos filmes de cobre depositados, 

assim como, aumentar a dureza do cobre eletrodepositado [51, 56, 64]. 

Num estudo recente, [65], foram investigados os parâmetros da eletrodeposição do 

cobre nas vias, de modo a compreender-se melhor o mecanismo de ação e a influência 

dos aditivos na eletrodeposição do cobre. Verificou-se que, com a adição do aditivo MPS, 

ocorreu uma diminuição da corrente nos primeiros segundos da sua adição, aumentando 

a corrente ao longo do tempo, o que coincide com a função de aditivo acelerador que o 

MPS possui. Contrariamente, após a adição do aditivo PEG, verifica-se um declínio na 

corrente, como representado na Figura 12. 

Figura 12- Gráficos referentes à influência da adição dos aditivos MPS e PEG, respetivamente, ao banho sem aditivos 

[65] 

Este estudo demonstra ainda que o aditivo supressor PEG, é o aditivo que controla 

o processo de preenchimento das vias visto ser o aditivo que demonstrou possuir uma 

maior área de cobertura aquando do preenchimento das vias, como é possível verificar 

através da Figura 13. A elevada área coberta pelo supressor PEG irá traduzir-se numa 
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maior área onde o efeito supressor deste aditivo se faz sentir, influenciando 

substancialmente a deposição do cobre.    

Figura 13- Gráficos referentes à percentagem de superfície coberta por cada aditivo (supressor e acelerador) presente 

aquando do preenchimento das vias, de modo a se estudar  [65] 

Dado que o supressor é o aditivo que domina a operação de eletrodeposição nas 

vias, foi estudado o seu coeficiente de difusão e, verificou-se que este pode ser melhorado 

através de um aumento da intensidade da convecção realizada no eletrólito. 

Uma das maiores desvantagens do SPS e do MPS, é o facto de estes operarem em 

valores de concentração muito restritos, levando a uma medição mais frequente e mais 

precisa das suas concentrações durante todo o processo de eletrodeposição, o que tornará 

a operação, mais morosa e de mais árdua execução. Desta forma, têm sido investigados 

complexos que possam vir a agir como novos aditivos de aceleração para a deposição do 

cobre, podendo ser utilizados em valores de concentração mais variados, no que toca aos 

banhos dos processos de eletrodeposição, sem comprometer as propriedades necessárias 

e requeridas para o cobre eletrodepositado.  
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No estudo [61], é investigado um novo acelerador, SES, que tem como objetivo, a 

substituição dos agentes aditivos SPS e MPS, melhorando as propriedades finais do cobre 

depositado. Verificou-se que a despolarização apresentada pelo aditivo SES aumenta 

gradualmente a sua eficácia com o aumento da sua concentração e, diminui quanto maior 

a concentração do agente aditivo nivelador JGB. Isto significa que o aditivo JGB, é um 

eficaz antagonista do SES, influenciando significativamente o papel acelerador deste 

aditivo no banho, de modo negativo. Nesse mesmo estudo, verificou-se também que o 

agente acelerador SES atua eficazmente, isto é, permite uma mais eficaz depositação do 

cobre nas vias, numa maior gama de valores de concentrações, apresentando assim 

vantagens em relação aos aditivos aceleradores atualmente utilizados (SPS e MPS), como 

é possível verificar na Figura 14.  

Figura 14- Gráficos representativos a diferença de gama de valores da ação de cada aditivo (SPS e SES) na presença do 

nivelador JGB [61] 

As superfícies de cobre obtidas por eletrodeposição de cobre, na presença de cada 

aditivo, foram investigadas e, verificou-se que para quais quer concentrações de SPS, o 

cobre depositado apresentava uma superfície sem rugosidades e nódulos, contrariamente 

ao aditivo SES, que apenas em concentrações de cerca de 30ppm ou mais é que 
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apresentava uma superfície não rugosa e sem defeitos. É importante realçar que com a 

utilização do aditivo SES, a concentração de impurezas derivadas deste aditivo utilizado 

foi mantida em valores reduzidos, o que se refletirá em depósitos de cobre mais puros.   

O estudo [66] demonstra que a adição de aditivos promove uma maior estabilização 

do banho e promove um melhoramento do mesmo ao nível termodinâmico e cinético, 

alterando a morfologia do cobre depositado consoante o aditivo adicionado ao banho. Este 

estudo demonstrou também que a agitação do banho possui um papel importante na 

morfologia da estrutura do cobre eletrodepositado. Isto constitui uma mais valia visto que 

a esfericidade das partículas se irá traduzir numa maior compactação estrutural e num 

menor estado de energia por parte das partículas formadas, traduzindo-se numa maior 

estabilidade do depósito formado. O estudo [67] revela também que a adição de aditivos 

modifica a morfologia do cobre eletrodepositado visto que, sem a adição do aditivo citrato 

de sódio, o cobre depositou-se sob a forma de microcubos e, quando adicionado o aditivo, 

o mesmo depositou-se sob a forma de nanoestruturas dendríticas que tornar-se-ão mais 

densas e agregar-se-ão, promovendo a formação um filme. 

Niveladores são moléculas que contêm azoto que atuam como inibidores, sendo por 

vezes considerados supressores de segunda classe. As funções destes aditivos não são 

desativadas na presença de aceleradores e consistem na mudança do método de deposição 

do cobre. Zonas como os vértices presentes nas geometria das vias e das trenches nas 

interligações são usualmente zonas onde a deposição ocorre rapidamente, levando a uma 

deposição exagerada do cobre nesses locais. Os niveladores têm como função diminuir a 

taxa de deposição do cobre nessas zonas de modo a que a taxa de deposição seja suficiente 

para a criação de depósitos sem defeitos e com uma topografia uniforme ao longo da 

interligação. Apesar da variedade de niveladores existente, entre os mais utilizados, 

encontram-se o JGB, o “2-mercaptopyridine” e os niveladores à base de TPM-1 [48, 50, 

61, 68]. 

1.3 Substrato para a deposição de cobre 

   A orientação cristalográfica do cobre depositado influencia substancialmente as 

propriedades do mesmo. Geralmente, a deposição do cobre e o seu recozimento são 

característicos por apresentarem maioritariamente o plano cristalográfico (111) e alguns 

planos secundários como os planos (200) e (311). O plano cristalográfico (111) mantém-se 

como o plano cristalográfico mais conveniente aquando da deposição do cobre nas 
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interligações, devido ao facto destes planos apresentarem boas propriedades como uma 

maior resistência à eletromigração. O cobre apresenta diferenças em relação ao alumínio, 

como a sua anisotropia mecânica ao longo de diferentes planos cristalográficos, o que 

poderá resultar num diferente desenvolvimento de tensões comparativamente ao 

alumínio. Apesar disso, verificou-se que as propriedades conferidas pelo pano (111) são 

uma maior dureza, uma maior resistência à eletromigração, uma maior resistência à 

oxidação e uma menor quantidade de tensões internas nos depósitos formados [69-72]. 

O substrato onde ocorre a deposição do cobre é de elevada importância visto que 

o mesmo influencia a orientação que o depósito de cobre vai apresentar. Caso o substrato 

onde o cobre é depositado apresente uma estrutura amorfa ou não possua uma textura 

bem definida, o filme de cobre irá desenvolver uma orientação cristalográfica segundo o 

plano (200), contrariamente ao plano cristalográfico pretendido, (111), que irá apresentar 

um menor desenvolvimento [73]. Além da influência na orientação cristalográfica do cobre 

depositado, o substrato deve permitir uma ótima adesão do cobre depositado. Os nitretos 

de tântalo, apresentam-se como substratos nos quais o cobre apresenta uma fraca adesão, 

sendo uma das razões pela qual é utilizada uma camada interfacial de Ta. O estudo, [72], 

demonstra que o plano cristalográfico (111) se desenvolve e evolui em superfícies que 

apresentem uma boa adesão ao cobre e uma melhor molhabilidade entre o cobre e o 

substrato em questão, verificando que o cobre apresenta uma melhor adesão ao Ta do 

que ao TaN [72-74]. 

Num outro estudo realizado, [56], com a adição do glicerol como aditivo, verificou-

se uma mudança no plano cristalográfico predominante no cobre eletrodepositado. A 

Figura 15 representa o resultado de um ensaio de espetroscopia por difração raios-x (XDR) 

realizado ao cobre obtido pelo banho sem o aditivo (Bath I) e o banho com a presença do 

glicerol (Bath III). Este tipo de técnica permite, através da deteção da difração dos raios-

x, após estes incidirem na amostra, informar sobre quais os planos cristalográficos 

predominantes na sua microestrutura. Estes planos cristalográficos são representados 

através de picos de intensidade, nos quais, quanto maior for o pico, maior será a 

intensidade desse plano, o que se traduzirá numa maior predominância do mesmo. Como 

apresentado na Figura 15, apesar do cobre depositado através destes banhos 

apresentarem picos nos planos cristalográficos (111) (200) (220), é notória a diferença dos 

resultados para ambos os banhos, verificando-se que para o banho sem a adição de glicerol 

o cobre apresenta uma baixa predominância dos planos (111) e (222) e para o banho onde 
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o glicerol foi adicionado, o cobre depositado apresenta uma elevadíssima predominância 

do plano cristalográfico (111). Esta alteração do plano cristalográfico permite que a 

estrutura do cobre apresenta melhores propriedades de adesão ao substrato onde foi 

depositado.   

Figura 15- Gráfico referente ao XRD do cobre depositado através de banhos diferentes, obtido no estudo [56] 

Caso a aderência do cobre ao substrato seja fraca, poderá ocorrer um fenómeno 

denominado por dewetting. Este fenómeno consiste na rutura de um filme previamente 

depositado sob um substrato, seguida de uma consequente formação de pequenos 

agregados individuais denominados ilhas, ao longo do substrato. A rutura do filme é 

governada pela formação de vazios/buracos na zona das fronteiras de grão, seguido de 

uma contração da frente do filme, criando um espaçamento entre várias zonas do filme, 

levando a uma menor zona de filme depositado no substrato. Quando sujeito a um 

aquecimento, é ativado o transporte de massa e, as forças capilares presentes no filme 

levam à formação dos agregados mencionados anteriormente [75, 76].    

O fenómeno de dewetting pode ser também influenciado por outras características 

do filme e do substrato como a geometria do filme, a textura do substrato e a morfologia 

e estrutura do substrato. O tamanho de grão constitui também um ponto fulcral na 

influência do fenómeno de dewetting visto que quanto maior for o tamanho de grão, 

menor será o número de fronteiras de grão presentes no filme. Deste modo, com um 

número de fronteiras de grão inferior, os locais favoráveis à formação de vazios e potencial 
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iniciação do fenómeno de dewetting serão em menor número, tornando o filme depositado 

menos propenso à ocorrência do fenómeno de dewetting [76, 77].  

É possível, através da temperatura e atmosfera dos tratamentos térmicos 

realizados, assim como através da espessura do filme, diminuir o fenómeno de dewetting. 

O estudo [77] demonstra que para espessuras e atmosferas diferentes, o cobre depositado 

apresenta valores diferentes para o intervalo de tempo necessário para o início da 

formação de um buraco, que significa o início do fenómeno de dewetting. Os diferentes 

resultados obtidos nesse estudo estão representados no gráfico da Figura 16, onde é 

notório que o tempo de iniciação do fenómeno de dewetting é significativamente inferior 

para o filme de cobre com 200nm, comparativamente ao filme de cobre com 350nm, 

aquando da utilização de uma mesma atmosfera, nesta caso vácuo. 

Figura 16- Gráfico representativo de amostras com espessuras diferentes e sujeitas a atmosferas de recozimento 

diferentes, apresentando diferentes tempos de iniciação de dewetting [77] 

Recentemente, outros materiais têm surgido como substrato possíveis de depositar 

cobre e que apresentam uma boa deposição do mesmo, o ruténio e o cobalto. Os substratos 

Co-W apresentam uma boa adesão entre as duas superfícies, o que permitirá reduzir a 

ocorrência do fenómeno de dewetting, uma boa resistência à eletromigração e permite 

reduzir a resistência total presente nas interligações devido ao facto de ser uma só 

camada, contrariamente aos substratos utilizados atualmente que apresentam dupla 

camada, as barreiras Ta/TaN.   
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1.4 Tipos de eletrodeposição do cobre 

Atualmente, a eletrodeposição do cobre na produção de interligações é realizada 

através do processo de eletrodeposição por corrente contínua. A eletrodeposição 

realizada através de corrente contínua, fornece corrente elétrica ao sistema numa direção 

apenas, traduzindo num fluxo unidirecional  por parte dos eletrões. A corrente contínua 

é caracterizada por apresentar uma onda com geometria simples, como é possível 

observar na Figura 17, e pela sua fácil manipulação. A sua fácil manipulação advém do 

facto de que apenas se controla um parâmetro elétrico durante este tipo de 

eletrodeposição, a corrente ou potencial aplicados. Na eletrodeposição por corrente 

pulsada, o potencial ou corrente aplicados alterna entre dois valores diferentes, 

resultando desta forma em vários pulsos, como representado na Figura 17. Devido ao facto 

de ser caracterizado por pulsos, a eletrodeposição por corrente pulsada apresenta uma 

maior complexidade na sua manipulação, sendo geralmente controlada por três 

parâmetros principais: corrente aplicada, intervalo de tempo em que ocorre o pulso, isto 

é, o intervalo de tempo em que a corrente está a ser aplicada (on-time) e o intervalo de 

tempo em que a mesma não está a ser aplicada (off-time) também denominada de tempo 

de relaxamento [15, 16, 78-81]. 

Figura 17- Imagem esquemática dos dois tipos de eletrodepoisção: a) eletrodeposição por corrente contínua; b) 

eletrodeposição por corrente pulsada [82] 

A eletrodeposição por corrente pulsada tem múltiplas variações dependendo do 

tipo de pulso utilizado, pulso unipolar ou pulso bipolar, como ilustrado na Figura 18. A 

diferença entre estes pulsos é o facto dos pulsos bipolares apresentarem um pulso catódico 
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e um pulso anódico. A eletrodeposição que utiliza a corrente pulsada bipolar é também 

denomianda de corrente pulsada reversa.  

Figura 18 – Imagem representativa dos vários tipos de eletrodeposição pulsada [14] 

A eletrodeposição por corrente contínua forma a habitual e já bastante investigada 

camada de difusão de Nerst que se apresenta como uma camada estável e que é afetada 

pela difusão das partículas do eletrólito e pela convecção do processo. Por outro lado, 

além da camada de Nerst, os processos por eletrodeposição pulsada apresentam uma 

camada de difusão devido ao pulso aplicado, com é possível verificar na Figura 19.  

Figura 19 – Esquema representante de ambas as camdas de difusão presentes aquando da aplicação da técnica de 

eletrodeposição por corrente pulsada [15] 
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Através do cálculo dos intervalos de tempo de cada pulso realizado, é possível obter 

informação sobre o ciclo de trabalho e a frequência de cada eletrodeposição realizada. O 

ciclo de trabalho corresponde à relação entre o on-time (𝑡𝑜𝑛) e o período de um pulso (𝑇): 

 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 (𝜃)  =  
𝑡𝑜𝑛

𝑇
    (1) 

A frequência corresponde à relação entre o valor de uma unidade de tempo e o 

período de um pulso: 

𝑓 =  
1

𝑇
 (𝐻𝑧)    (2) 

Contrariamente à camada de Nerst que é controlada pela hidrodinâmica do 

eletrólito, a camada de difusão dos pulsos aplicados depende de três parâmetros do 

processo, sendo eles o “on-time”, o ciclo de trabalho e o coeficiente de difusão da espécie 

reagente (D), como revela a equação seguinte:  [14, 15, 81, 83] 

 𝛿𝑝 =  [2𝐷𝑡𝑜𝑛(1 − 𝜃)]1/2    (3) 

Com a variação destes parâmetros (ciclo de trabalho, frequência e corrente 

aplicada) é possível manipular a eletrodeposição do cobre. Prova disso é o facto de que 

no estudo [81], foi demonstrado que o aumento do tempo de eletrodeposição aliado a 

uma menor corrente aplicada, leva a uma obtenção de interligações mais eficazmente 

preenchidas, assim como a um maior tamanho de grão final do cobre depositado. 

Com o aumento da frequência, os pulsos aplicados tornam-se mais reduzidos, 

tornando a camada de difusão criada por estes mais fina. Graças à menor espessura 

apresentada por esta camada de difusão, a taxa de transporte dos iões que são 

transportados para o cátodo é superior, traduzindo-se num aumento da taxa de nucleação 

do cobre, o que levará a uma maior espessura do filme de cobre depositado e a uma 

microestrutura mais fina, como demonstrado nos estudos [84] e [79]. O estudo [79] 

verifica também que com o aumento da frequência, ocorre um aumento da dureza do 

cobre depositado, um aumento da eficiência da corrente aplicada e um aumento do 

throwing power. Como verificado no estudo [70], o aumento da dureza é explicado através 

do aumento da taxa de nucleação do cobre o que se traduzirá numa microestrutura com 

um maior número de grãos, o que por sua vez impossibilitará a existência de um grande 

grau de liberdade, influenciando negativamente a possibilidade da ocorrência de possíveis 
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deslocações, levando à formação de uma microestrutura mais compacta e com uma maior 

dureza [79, 80]. 

Como os estudos [79] e [80] demonstram, o aumento do ciclo de trabalho presente 

na eletrodeposição leva a um aumento da espessura do cobre eletrodepositado. Este 

aumento da espessura é justificado através do facto de que com o aumento do ciclo de 

trabalho, o intervalo de tempo em que a corrente catódica está ativa (on-time) é superior 

e o intervalo de tempo em que a corrente tem valor zero (off-time) é inferior. Desta 

forma, obtém-se uma maior taxa de deposição, o que leva a uma maior espessura do 

depósito. O estudo [79] mostra ainda que o aumento do ciclo de trabalho leva a um 

aumento da dureza. Caso o ciclo de trabalho seja reduzido, o pico da corrente aplicada 

será superior, levando à formação de depósitos com propriedades de adesão mais fracas 

e porosas. Deste modo, valores elevados de ciclo de trabalho traduzem-se em picos de 

correntes aplicadas de menores valores, aproximando-se dos valores mais favoráveis para 

a corrente aplicada que resultam na formação de um depósito com uma microestrutura 

fina e textura suave, traduzindo-se desta forma num aumento da dureza. Esta otimização 

da corrente aplicada devido ao aumento do ciclo de trabalho leva também a um aumento 

da eficiência da corrente aplicada. Caso os valores do ciclo de trabalho utilizado sejam 

reduzidos, o off-time será superior, o que levará a um crescimento da microestrutura e a 

uma deposição e distribuição menos uniforme por parte do cobre eletrodepositado. Deste 

forma, o throwing power do processo de eletrodeposição por corrente pulsada aumenta 

com o aumento do ciclo de trabalho [79].  

Os estudos [85], [86] e [87] demonstram que através da manipulação dos 

parâmetros da eletrodeposição por corrente pulsada é possível obter um preenchimento 

eficaz e sem vazios das interligações. O estudo [85] refere ainda uma equação matemática 

que permite prever a formação de vazios no preenchimento das interligações através da 

eletrodeposição por corrente pulsada:  

µ =  √
2𝑖𝑎𝑝𝑝𝐿2

𝑛𝐹𝐶𝑏𝐷𝑅
    (4) 

 Os vários parâmetros utilizados para caracterizar esta equação são: a densidade 

de corrente aplicada (𝑖𝑎𝑝𝑝), o comprimento da interligação (L), o raio da interligação 

(R), a concentração de cobre presente no eletrólito (𝐶𝑏), o coeficiente de difusão do 

cobre (D) e a constante de Faraday (F). Para valores de µ superiores a 1, ocorre a 
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formação de vazios nas interligações e, em oposição, para valores de µ inferiores a 1, 

ocorre o preenchimento eficaz e sem vazios das interligações [85].  

O estudo [87] demonstrou que a obtenção de um preenchimento sem vazios é 

influenciado pela relação entre a corrente anódica aplicada e a corrente catódica aplicada 

(𝑖𝑟𝑒𝑣/𝑖𝑜𝑛). Esta relação influencia o preenchimento das vias visto que quanto maior for 

esta relação, maior será a concentração de espécies iónicas de cobre presentes na base 

das interligações, o que permitirá um preenchimento mais eficaz, bottom-up, das 

interligações [87].   

A concentração dos iões cloreto no eletrólito influenciam o depósito formado a 

partir de eletrodeposição. O estudo [88] demonstra que o aumento de iões cloreto no 

eletrólito leva a uma transição da microestrutura do cobre eletrodepositado por corrente 

contínua de estrutura aleatória para uma estrutura (110). No caso da eletrodeposição por 

corrente pulsada, o aumento da concentração de iões cloreto leva a uma transição da 

microestrutura do plano cristalográfico (111) para o plano (110). Dado que, o aumento da 

concentração dos iões cloreto leva a uma diminuição da taxa de eletrodeposição, ocorre 

um aumento do off-time no processo de eletrodeposição, permitindo o transporte e 

rearranjo dos átomos de cobre, levando à formação de outros planos cristalográficos que 

não o plano (111).  Apesar da possibilidade da formação de outros planos cristalográficos, 

os átomos de cobre depositados sob um plano cristalográfico (111) apresentam uma taxa 

de dessorção substancialmente inferior à taxa de dessorção apresentada pelos átomos 

depositados sob o plano cristalográfico (110). Visto que na eletrodeposição por corrente 

pulsada existe um intervalo de tempo em que a corrente toma valor zero ou, no caso da 

pulsada reversa, existe a presença de uma corrente anódica, a dissolução dos átomos de 

cobre novamente no eletrólito é favorecida numa microestrutura com um plano 

cristalográfico (110), o que se traduzirá na predominância do plano (111) aquando da 

utilização deste processo de eletrodeposição [88]. 

A eletrodeposição por corrente pulsada apresenta vantagens em relação à 

eletrodeposição por corrente contínua, como por exemplo, o facto de ser possível 

manipular a microestrutura, a porosidade e a presença de impurezas nos depósitos de 

cobre através da alteração dos vários parâmetros do processo, a redução da quantidade 

de aditivos utilizados em cerca de 50%-60% e, também, o facto de ser exequível obter 

velocidades de deposição superiores com a mesma ou maior eficácia. A eletrodeposição 
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por corrente pulsada reversa apresenta ainda outra vantagem, o facto de não permitir a 

formação de uma camada passiva no cátodo de cobre e promover a dessorção de 

compostos que estejam fracamente ligados ao substrato de cobre depositado, através da 

ação da corrente anódica que é aplicada. Além das vantagens apresentadas em relação 

aos depósitos obtidos, este processo apresenta vantagens como a sua rapidez, o facto de 

ser um processo mais ambientalista, em grande parte devido à redução da utilização de 

aditivos, e o facto de ser possível tornar este processo um processo industrial  [14-16, 70].   

 

IV. Procedimento experimental  

 A componente experimental deste trabalho consistiu no processamento e análise 

de imagens de microscopia eletrónica de varrimento, tendo em vista a caracterização 

morfológica da nucleação e crescimento de cobre eletrodepositado sobre filmes barreira 

de Co-W. Foram explorados diferentes modos de deposição, nomeadamente por corrente 

contínua e corrente pulsada, conforme resumido na Tabela 2. Filmes de Co-W com cerca 

de 30 nm de espessura e rácio atómico de 1/1 foram produzidos por co-deposição física 

de vapor (PVD) com magnetrão num equipamento de deposição de ultra alto vácuo multi-

alvo confocal (Kenosistec, Itália) a uma pressão de 6,9x10-3 mbar, fluxo de Ar de 20 sccm 

e potências de 40 W para ambos os alvos (Co e W). 

Tabela 2 e 3- Parâmetros manipulados nos vários tipos de eletrodeposição realizados: eletrodeposição por corrente 

contínua (Tabela 2) e eletrodeposição por corrente pulsada (Tabela 3) 

  Corrente contínua  
 Tempo total de eletrodeposição 
(s) 2 8 32 

Corrente aplicada (mA.cm2) 20 
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O cobre foi eletrodepositado a partir de uma solução ácida a 0,05 M de CuSO4•5H2O, 

0,05 M de H2SO4, 1 mM de NaCl e 300 ppm de PEG 600, numa configuração de dois 

elétrodos. A área exposta do cátodo (substrato de CoW) foi de 0,2 cm2, tendo sido 

utilizado um filamento de cobre como ânodo. As deposições ocorreram em modo 

galvanostático com o auxílio de um potencióstato Gamry Interface 1000E (Gamry 

Instruments, EUA) e respetivo software Gamry Framework. As superfícies tal qual 

depositadas foram observadas por microscopia eletrónica de varrimento (SEM), por 

eletrões secundários, da qual se extraíram imagens para posterior processamento e análise 

com o software ImageJ. Primeiramente, é necessário proceder à eliminação da legenda 

das imagens obtidas por microscopia eletrónica.  

A análise das imagens de SEM consistiu na quantificação da área de substrato 

coberta pelo cobre, no tamanho e na forma dos núcleos em crescimento sobre o filme de 

Co-W, para cada uma das condições de deposição exploradas. 

O primeiro passo consiste na criação de uma imagem binária a partir das imagens 

de SEM. É definido um valor limite de tom de cinzento que permita destacar os núcleos 

de cobre do fundo (substrato). O valor limite é realizado através da coloração das 
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Número de 
ciclos 

Corrente aplicada 
(mA.cm2) 

Off-time 
(ms) 

100 20 500 

400 20 500 

1600 20 500 

  

Número de 
ciclos 

Corrente aplicada 
(mA.cm2) 

Off-time 
(ms) 

50 40 500 

100 20 500 

400 5 500 

  

Número de 
ciclos 

Corrente aplicada 
(mA.cm2) 

Off-time 
(ms) 

100 20 125 

100 20 500 

100 20 2000 
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partículas por preto ou vermelho, consoante a escolha do utilizador, como ilustrado na 

Figura 20. 

Figura 20 - Imagem ilustrativa do ajuste do valor limite  

Na Figura 20, os valores de valor limite são distintos para a Figura 20 a) e a Figura 

20 b). A distinção entre os valores, representa a diferença entre quantificar a maior 

percentagem possível de partículas presentes na imagem ou apenas as partículas de 

maiores dimensões. Na Figura 20 a), é percetível que apesar de todas as partículas de 

maior grão estarem colorizadas, apenas algumas partículas de menores dimensões se 

encontram quantificadas no valor limite aplicado, resultando num menor número no que 

toca à percentagem de área coberta pelas partículas. Na Figura 20 b) verifica-se uma 

maior área coberta pelas partículas, visto que foi selecionado um maior número de 

partículas, incluindo as de menores dimensões.  
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Apesar da fácil execução deste processo, este apresenta alguma subjetividade 

relacionada com o operador. Esta subjetividade é adjacente ao facto de que a partir de 

um certo ponto, o valor limite utilizado começa a captar ruído, ou seja, zonas cinzentas 

que em vez de partículas do material depositado são impurezas ou zonas do próprio 

substrato. A Figura 21, ilustra, para a mesma imagem utilizada para a Figura 20, como o 

aumento do valor limite, apresenta uma pequena quantidade de ruído.    

Figura 21- Imagem ilustrativa do possível ruído presente 

Por vezes, de modo a se selecionar o maior número de partículas possível, não é 

possível evitar captar algum ruído aquando da realização do valor limite. Desta forma, é 

da responsabilidade do operador, tratar os dados obtidos da melhor forma, eliminando 

posteriormente à análise das partículas, os valores que são correspondentes a zonas de 

ruído.  

Seguidamente, realiza-se a análise de partículas. Esta análise de partículas pode 

recair sobre várias opções que serão previamente selecionadas pelo operador. Após essa 

seleção, o operador tem a opção de, a partir do número de pixéis que constitui cada 

partícula, definir a partir de que dimensão pretende realizar a análise das mesmas.  
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Figura 22 - Imagem representativa do processo de análise de partículas 

Após a definição dos vários parâmetros, o software quantifica o número de 

partículas, apresentando os valores para os parâmetros escolhidos numerando-as, como 

representado na Figura 23.  

Figura 23 - Imagem ilustrativa da quantificação das partículas consoante os parâmetros utilizados 

Observando a Figura 23, é percetível que apenas as partículas de maiores dimensões 

estão quantificadas pelo software. Esta quantificação é definida aquando do 

preenchimento da caixa de diálogo, na qual se definem os parâmetros da análise, através 

da utilização de certos intervalos de valores que permitem ao software realizar a distinção 

entre as partículas pretendidas e as não pretendidas. Esta possibilidade apresenta-se como 

uma vantagem do software utilizado visto que, desta forma, é possível obter apenas a 
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análise a partículas de mais reduzidas dimensões mesmo na presença de partículas de 

maiores dimensões, como ilustrado na Figura 24.   

Figura 24 - Imagem representativa da quantificação de partículas de dimensões reduzidas 

Apesar do software ser uma mais valia em relação ao tratamento e estudo de 

imagens obtidas por microscopia ótica, o mesmo apresenta algumas desvantagens. 

Aquando da quantificação de partículas de pequenas dimensões através deste software 

apresenta uma desvantagem no sentido em que, devido à dimensão substancialmente 

reduzida de algumas partículas, estas são quantificadas pelo mesmo como um ou dois 

pixéis, levando a que as suas propriedades como a área e o diâmetro sejam geralmente 

iguais, influenciando os cálculos e as conclusões finais. Uma outra desvantagem 

apresentada por este software, é o facto do mesmo por vezes não conseguir distinguir 

duas partículas que se encontrem próximas devido à realização do valor limite e à escala 

de cinzentos utilizada.  

Figura 25 - Imagem ilustrativa da desvantagem do software relativamente à proximidade das partículas  
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Devido ao facto de ocorrer esta sobreposição e unificação de uma ou mais 

partículas, por parte do software, foi realizada a eliminação dos números referentes a 

essas partículas aquando do tratamento de dados. A eliminação destes números advém do 

facto de que estás partículas iriam influenciar significativamente as propriedades médias 

do cobre depositado, como a área média de cada grão e o diâmetro médio de cada grão. 

Assim, com a eliminação dessas partículas os resultados e as deduções realizadas, tendo 

como base os dados obtidos através do software, serão mais consistentes com a realidade 

do cobre depositado visto que apenas as partículas que se encontram individualizadas são 

escolhidas.  

V. Discussão de resultados 

A partir dos dados obtidos, é possível relacionar os mesmos com as várias condições 

experimentais realizadas, de modo a estudar a influencia dessas mesmas condições nas 

propriedades do cobre depositado. Para fins de simplificação da interpretação de 

resultados, considera-se partículas de dimensões reduzidas aquelas cujo diâmetro é 

inferior a 20nm e partículas de maiores dimensões aquelas cujo diâmetro é superior a 50 

nm.  

Figura 26– Relação entre a corrente aplicada e o tamanho das partículas obtidas (partículas de maior dimensão     ;  

partículas de pequenas dimensões    ) 

 O gráfico acima representando ilustra que o aumento da corrente aplicada ao 

processo de eletrodeposição do cobre, para os valores de corrente aplicados, não possui 

qualquer tipo de efeito no tamanho das partículas de cobre obtidas a partir do mesmo. 

Um efeito semelhante aquando da aplicação de diferentes correntes elétricas é 
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observando na relação entre a corrente aplicada e a área de substrato coberta por 

depositados de cobre. Como ilustrado na Figura 27, o aumento da corrente aplicada não 

influencia a área de depósitos de cobre.    

Figura 27- Relação entre a área de cobre depositado no substrato e a corrente aplicada  

 Figura 28- Diagrama representativo da gama de valores obtidos através de cada corrente aplicada  

O facto de a corrente não influenciar o tamanho de grão e a área de partículas de 

cobre depositadas, poderá estar relacionado com o facto de que, apesar da densidade da 

corrente ser aumentada, o número de ciclos realizados no processo de eletrodeposição 

diminui de acordo com o respetivo aumento. Para uma densidade de corrente aplicada de 

5mA.cm-2 foram realizados 400 ciclos, enquanto que para uma densidade de corrente 

aplicada de 40 mA.cm-2 foram realizados 50 ciclos e, para uma densidade de corrente 
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aplicada de 20 mA.cm-2 foram realizados 100 ciclos. Este ajuste do número de ciclos 

consoante a corrente aplicada permitiu fornecer a mesma quantidade de material para as 

três condições de deposição, levando a que o tamanho de grão e a área depositada fossem 

bastante semelhantes entre si. A Figura 28 representa os valores do tamanho das 

partículas obtidas em cada amostragem, sendo evidente uma semelhança nos diversos 

valores, levando à conclusão anteriormente deduzida, que o aumento da densidade de 

corrente para os valores aplicados não constitui um fator de elevada influência nas 

partículas de cobre eletrodepositadas.  

Outra condição estudada para a eletrodeposição pulsada foi a variação do toff. A 

variação do toff consistiu na sua variação entre 125, 500 e 2000 ms. Como é possível 

observar nas Figuras 28 e 29, a variação do toff influencia o tamanho do cobre 

eletrodepositado de forma semelhante aquando é aumentada a densidade da corrente 

aplicada, não se verificando grandes variações. A diminuição do tamanho das partículas 

de cobre para valores mais elevados, nomeadamente 2000ms, advém do facto de que, 

quanto maior o valor de toff, maior será o tempo a que o substrato e as partículas de cobre 

estarão sujeitas à uma solução ácida utilizada no processo de eletrodeposição. Esta maior 

exposição dos depositados a uma solução ácida poderá levar a um dissolução das partículas 

de cobre ou a dissolução parcial do substrato Co-W, visto que o cobalto reage fortemente 

com soluções ácidas.  

Figura 29- Relação entre o toff aplicado e o tamanho das partículas de cobre obtidas (partículas de maior dimensão     ;  

partículas de pequenas dimensões    ) 
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eletrodeposição foi constante. Esta característica permite justificar o facto de que para 

valores superiores de toff, a área depositada por partículas de cobre diminui, 

comparativamente a valores mais pequenos como 125 ms, visto que existe uma mesma 

quantidade material fornecido para um maior tempo em contacto com a solução agressiva 

para o substrato utilizado. Com a realização de time off de 125 ms, o substrato e as 

partículas de cobre eletrodepositadas irão estar menos tempo em contacto com a solução 

ácida, levando a que a amostragem referente a este tempo de time off apresenta uma 

maior área de substrato coberta por partículas de cobre, como ilustrado na Figura 31.  

 Figura 30- Diagrama ilustrativo do intervalo de valores obtidos em relação ao tamanho de partículas, para cada valor 

de toff aplicado  

Figura 31- Relação entre o toff aplicado e a área de cobre depositado obtida  
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 O aumento do número de ciclos pressupõe um aumento da quantidade de 

material eletrodepositado no substrato, promovendo desta forma o crescimento dos 

depositados de cobre que se vão formando ao longo do processo. Assim sendo, em oposição 

às condições anteriores, o aumento do número de ciclos apresenta um aumento 

significativo no tamanho do cobre depositado. Este aumento do tamanho das partículas 

de cobre depositadas no substrato está representado nas Figuras 31 e 32, sendo notório, 

na Figura 33, que a amostragem com os valores mais elevados em relação ao tamanho das 

partículas depositadas de cobre é o correspondente à condição de 1600 ciclos.  

Figura 32- Relação entre o tamanho das partículas obtidas e o número de ciclos aplicados (partículas de maior 

dimensão     ;  partículas de pequenas dimensões    ) 

Figura 33- Diagrama representativo do intervalo de valores do tamanho de partículas de cobre obtidas para cada ciclo 

aplicado 
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 O desvio padrão apresentado para a condição de 1600 ciclos é elevado devido à 

elevada quantidade de partículas que foram depositadas no substrato, levando a uma 

elevada coalescência de várias partículas, o que refletirá num elevado intervalo de valores 

para o diâmetro das mesmas. Devido à elevada quantidade de material fornecido ao 

sistema, todas as partículas analisadas se inserem no intervalo de valores das partículas 

de maiores dimensões observadas, não apresentando partículas na gama de valores das 

partículas de dimensões reduzidas (<20 nm).  

 Com o maior fornecimento de material que se irá verificar, devido ao elevado 

número de ciclos realizado, é espectável que a área coberta pelas partículas de cobre 

aumente em concordância com o aumento do número de ciclos realizados.  

Figura 34- Relação entre o número de ciclos aplicados e a área ocupada pelas partículas de cobre depositadas 

 Observando a Figura 34, confirma-se que o aumento do número de ciclos traduz-

se num aumento da percentagem de área coberta pelas partículas de cobre depositadas. 

 No caso da eletrodeposição por corrente contínua, a única condição estudada 

foi o aumento do tempo de eletrodeposição. Ao se aumentar o tempo de eletrodeposição, 

é expectável que a quantidade de material fornecido ao sistema também aumente, 

traduzindo-se numa maior quantidade de partículas e, consequentemente, numa maior 
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tempo de eletrodeposição, ocorre um aumento da área ocupada pelas partículas de cobre 

eletrodepositado.  

Figura 35- Relação entre a área ocupada pelas partículas de cobre através de eletrodeposição por corrente contínua 

Com os vários dados obtidos, seria interessante comparar ambas as técnicas de 

eletrodeposição, por corrente contínua e pulsada, de modo a se compreender qual delas 

é que apresentava os resultados mais favoráveis à eletrodeposição do cobre. De modo a 

se conseguir comparar ambas as técnicas, é necessário colocá-las sob o mesmo intervalo 

de tempo, visto que a eletrodeposição por corrente contínua trabalha em segundos e a 

eletrodeposição por corrente pulsada usualmente trabalha em número de ciclos 

realizados.  

No processo de eletrodeposição por corrente pulsada realizado, um ciclo 

corresponde a cerca de 20 milissegundos de ton, seguidos de 500 milissegundos de toff, 

traduzindo-se num total de 520 milissegundos por ciclo. Visto que durante o toff, não está 

a ser aplicada corrente, apesar de existir um baixo potencial, a etapa do ciclo onde 

verdadeiramente é fornecido material ao sistema e ocorre a deposição é durante o ton. 

Desta forma, ao se realizarem 100 ciclos, 400 ciclos e 1600 ciclos, obtém-se um tempo de 

eletrodeposição para cada condição de 2 segundos, 8 segundos e 32 segundos, 

respetivamente, sendo assim possível comparar os dados dessas condições com os dados 

obtidos para o mesmo intervalo de tempo do outro processo. 

Observando a Figuras 35, verifica-se que a técnica de eletrodeposição por 

corrente contínua apresenta uma maior área de substrato coberta por partículas de cobre.  
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Comparativamente à eletrodeposição por corrente contínua, para a condição 

de 2 segundos, isto é, 100 ciclos, o substrato da eletrodeposição por corrente pulsada está 

mais 50 segundos em contacto com a solução ácida – 100 vezes o toff. Para a condição de 

8 segundos serão mais 200 segundos e para a condição de 32 segundos serão mais 8000 

segundos em contacto coma solução ácida. Como dito anteriormente o cobalto dissolve-

se em soluções ácidas, pelo que o contacto prolongado com este tipo de soluções terá 

repercussões no material depositado final, podendo ocorrer a dissolução de partes do 

substrato e de partículas de cobre na solução. Desta forma, os resultados obtidos aquando 

da comparação de ambas as técnicas de eletrodeposição, permitem aferir que, para a 

deposição de cobre em substratos de Co-W, através de soluções ácidas como as utilizadas 

na indústria, a eletrodeposição por corrente contínua é a técnica que apresenta melhores 

resultados.   

Figura 36- Comparação entre a área depositada pela técnica de eletrodeposição por corrente contínua e 

a técnica de eletrodeposição por corrente pulsada 

Apesar da técnica por corrente contínua apresentar uma maior área coberta 

por partículas de cobre, em ambas as técnicas, não foi possível obter uma total e uniforme 

cobertura do substrato com partículas de cobre, devido à dissolução do mesmo. 

Os dados e resultados obtidos são algo que preliminares, podendo vir a realizar-

se um estudo mais exaustivo destes, que certamente permitiria retirar outras ilações e 

desenvolver novas relações entre parâmetros, mas devido às circunstâncias em que o 

projeto foi realizado, não foi possível realizar uma análise aprofundada de todos os dados 

recolhidos. Desta forma, gostaria de referir que futuros estudos sobre a eletrodeposição 
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do cobre através do processo de eletrodeposição por corrente pulsada deverão ser 

realizados pois esta técnica apresenta características favoráveis à eletrodeposição do 

cobre como a manipulação da microestrutura e das porosidades presentes nos filmes, 

representando assim um possível futuro avanço no mundo tecnológico e científico, 

principalmente na indústria dos semicondutores. Apesar das vantagens que esta tecnologia 

apresenta, uma alternativa às soluções ácidas utilizadas para a eletrodeposição do cobre 

seria algo a investigar e desenvolver, de modo a que não ocorresse uma tão agressiva 

reação entre o substrato de Co-W e as partículas de cobre com a solução utilizada. Um 

banho que permitisse uma igual ou mais eficaz deposição do cobre e ao mesmo tempo 

apresentasse uma menor acidez, seria de elevado interesse pois poderia tornar os 

substratos Co-W como opções mais viáveis para a eletrodeposição do cobre, obtendo-se 

uma menor dissolução do substrato e, consequentemente, uma mais uniforme deposição 

do cobre no mesmo, o que poderia vir a tornar-se uma alternativa às barreiras de difusão 

utilizadas atualmente.    
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VI. Conclusões 

Este trabalho concluir que o preenchimento conforme das interligações de 

cobre é fulcral para o desempenho das mesmas nos circuitos integrados e, que 

existe uma panóplia de agentes que podem influenciar o seu preenchimento e 

produção, desde os filmes barreira aos aditivos utilizados no preenchimento das 

vias e trenches.  

A compreensão dos mecanismos que regem o crescimento e a deposição do 

cobre aquando da sua eletrodeposição verificaram-se como pontos de extrema 

importância visto que irão permitir obter um melhor preenchimento das 

interligações e, consequentemente, obter um maior desempenho por parte das 

mesmas.  

Atualmente, a eletrodeposição por corrente contínua é o processo utilizado 

para o preenchimento das interligações, mas, com a contínua miniaturização dos 

componentes dos circuitos integrados, outras técnicas que permitam obter e 

manipular melhor as propriedades do cobre, são interessantes e devem ser alvo de 

estudo. Como tal, foi realizado um estudo no qual são abordadas duas técnicas 

distintas de eletrodeposição: a eletrodeposição por corrente contínua e a 

eletrodeposição por corrente pulsada. Para a eletrodeposição por corrente pulsada, 

foram impostas várias condições de eletrodeposição, de modo a que fosse possível 

estudar a influência de certos parâmetros deste processo nas partículas de cobre 

depositadas (corrente aplicada, toff e número de ciclos realizados). Com a 

realização do estudo, foi possível concluir que para os valores de corrente utilizados 

– 5mA.cm-2, 20 mA.cm-2 e 40 mA.cm-2 – esta não influenciava o tamanho de grão do 

cobre nem a percentagem de área depositada sob o substrato. O parâmetro toff, 

revelou-se semelhante ao parâmetro da corrente aplicada visto que apesar do seu 

aumento, também o toff apresentou nenhum ou muito reduzido impacto na área 

coberta por partículas de cobre e no tamanho dessas mesmas partículas. 

Contrariamente, o parâmetro de número de ciclos revelou que, ao se aumentar o 

número de ciclos realizados, ocorre um aumento da área ocupada pelos depósitos 

de cobre e um aumento do diâmetro das partículas de cobre depositadas.  

Através dos dados recolhidos, foi ainda possível comparar ambas as técnicas de 

eletrodeposição, concluindo-se que a eletrodeposição por corrente contínua 
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apresenta uma área de cobre depositado substancialmente maior, ocorrendo uma 

maior discrepância entre as técnicas para intervalos de tempo mais elevados, ou 

seja, maior tempo de eletrodeposição ou um maior número de ciclos.   

Uma outra conclusão retirada é que a utilização de soluções que permitissem 

uma eficaz deposição do cobre e fossem menos agressivas para o substrato Co-W, 

deveriam ser investigadas como alternativas às utilizadas atualmente pela 

indústria, de modo a que a deposição do cobre neste substrato fosse mais uniforme 

e, este pudesse constituir uma alternativa às barreiras de difusão utilizadas no 

presente.   
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