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Resumo
À medida que a tecnologia dos microchips sofre novos avanços, surge a
necessidade de diminuir cada vez mais os componentes que os compõem,
nomeadamente os interconnects de cobre, por forma a aumentar a capacidade dos
mesmos. Contudo, a esta redução destes componentes encontram-se associados
novos desafios, tais como perda de robustez mecânica, aquecimento excessivo e
rotura por eletromigração. Urge, então, encontrar formas de controlar a
microestrutura dos componentes produzidos, por forma a assegurar a sua boa
resistência mecânica, estabilidade térmica e boa resistência ao processo de
eletromigração sem pôr em causa a condutividade elétrica, que define estes
materiais. Uma forma de produzir filmes com boas propriedades mecânicas, térmicas
e elétricas assenta na utilização do método de eletrodeposição por corrente pulsada,
pois é indicada como o método preferencial para a obtenção de uma elevada
densidade de maclas, e, por conseguinte, das propriedades mencionadas.
Neste trabalho foram produzidos filmes de cobre por eletrodeposição nos
modos contínuo e pulsado. Após a deposição dos filmes, procedeu-se à análise
qualitativa da microestrutura obtida, através de microscopia ótica, assim como à
caracterização mecânica, através de ensaios de tração.
Todos os filmes possuem um crescimento colunar, sendo que um aumento da
densidade de corrente, e consequente, aumento da taxa de deposição provoca uma
redução do tamanho de grão. Os filmes produzidos por corrente pulsada apresentam
um tamanho de grão geralmente maior que os produzidos por corrente contínua, com
a exceção das densidades de corrente contínua mais baixa (5 e 10 mA/cm2). Entre
os filmes produzidos por corrente pulsada, verificou-se que o tamanho de grão era
tanto maior quanto maior o tempo de pulso e menor o tempo de relaxação.
Os valores de resistência mecânica e a ductilidade mais elevados foram
obtidos nos filmes produzidos por corrente pulsada, com tempo de pulso de 20 ms,
relativamente aos filmes produzidos por corrente contínua e por corrente pulsada,
com tempo de pulso de 10 ms.
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Abstract
As the microchip technology suffers further developments, the need to
increasingly reduce the size of the components arises, particularly for copper
interconnects, thereby increasing their capacity. However, this reduction of these
components is associated with some challenges, such as loss of mechanical strength,
overheating and breakage by electromigration. It is urgent, then, to find new ways
to control the microstructure of the produced components, in order to ensure their
good mechanical strength, thermal stability and good resistance to electromigration
process, without affecting the electrical conductivity, which defines these materials.
One way to produce films with good mechanical, thermal and electrical
properties is based on the use of the electroplating method with pulsed current,
being indicated as the preferred method for obtaining a high twin boundary density,
and therefore the previously mentioned properties.
In this work, copper thin films were produced by continuous and pulsed
electrodeposition process. The deposition of the films was followed by a qualitative
analysis of the microstructure obtained by optical microscopy, as well as the
mechanical characterization through tensile tests.
All films show a columnar growth and with the increase in current density, and
therefore, an increase in the deposition rate, a reduction in grain size. Besides, the
thin films produced with pulsed current generally have a larger grain size than those
produced with direct current, with the exception of the lower continuous current
densities (5 and 10 mA/cm2). Among the films produced by pulsed current it was
found that the average grain size increases with the pulse time and lower the
relaxation time. The values of mechanical resistance and ductility are usually
superior in films produced by pulsed current with a 10 ms pulse time.
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1. Introdução
O cobre é um metal bastante interessante devido às suas diversas
propriedades, encontrando aplicações desde a indústria metalúrgica à indústria de
semicondutores. De todas as aplicações, aquela que tem motivado um estudo mais
compreensivo e aprofundado tem sido a do uso do cobre em circuitos integrados (IC,
do Inglês integrated circuits), nomeadamente nos interconnects.
Um circuito integrado é composto por componentes eletrónicos, desde
resistências a díodos e transístores, construídos sobre um substrato de material
semicondutor (wafer), de silício. A comunicação entre os diversos componentes
eletrónicos que possibilita o transporte de informação através do circuito integrado
(vulgarmente chamado de microchip) é assegurada por um conjunto de ligações
metálicas denominadas de interconnects. À construção dos componentes eletrónicos
(transístores) que compõem a base de um microchip, dá-se o nome de FEOL,
proveniente do Inglês, front end of line, enquanto à construção dos componentes
que os ligam entre si se dá o nome de BEOL, do Inglês back end of line. Na Figura 1
encontra-se representado um diagrama tridimensional de um microchip, onde se
pode observar as várias camadas que o compõem, sendo que os interconnects (a
laranja) ligam os componentes (transístores), presentes na base, entre si.

LUÍS MIGUEL CUNHA
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Figura 1 - Diagrama 3D de um circuito integrado. Os componentes (transístores) que compõem a base
do microchip encontram-se ligados entre si e aos circuitos exteriores através de várias camadas de
interconnects, de cobre [1].

À medida que a complexidade dos aparelhos eletrónicos aumenta e o tamanho
dos seus componentes (transístores, por exemplo) diminui, tal como é representado
pela Lei de Moore [2], publicada em 1965, o número de transístores por circuito
aumenta. Este aumento traduz-se num maior número de camadas de interconnects
e numa maior densidade de ligações, acompanhadas por uma diminuição das suas
dimensões. A Figura 2 mostra uma imagem obtida por microscopia eletrónica de
varrimento (SEM, do Inglês scanning electron microscopy), da estrutura das ligações
em camadas presentes nos interconnects. Contudo, o aumento na densidade destas
ligações resulta numa crescente importância em controlar os parâmetros de fabrico
utilizados, por forma a não obter falhas (porosidades, por exemplo) que
comprometam o bom desempenho mecânico, elétrico e térmico dos aparelhos em
serviço.
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Figura 2 – Imagem obtida por SEM, das ligações em camadas de um interconnect de cobre [3].

É importante referir que o cobre é o material utilizado correntemente na
indústria, substituindo o alumínio devido às melhores propriedades elétricas
(redução da resistividade elétrica em cerca de 40% relativamente ao alumínio) [4] e
térmicas do cobre (maior resistência à eletromigração) [5–9].
As melhorias apresentadas com esta substituição não são, todavia, isentas de
falhas e novos desafios se apresentam, pois a rápida diminuição do tamanho dos
microchips resulta invariavelmente na perda de propriedades mecânicas e elétricas
que não se verificam em componentes de maiores dimensões. Isto é, os componentes
estão mais sujeitos a fraturar sob tensões provocadas por dilatação devido aos
diferentes coeficientes de expansão térmica dos diferentes materiais [10–12], e a um
aumento da densidade de corrente elétrica. Este aumento reflete-se num efeito de
Joule mais intenso, isto é, com a área de secção dos interconnects cada vez menor,
a resistência elétrica aumenta, o que se traduz numa maior dissipação de calor. Para
além disso, o aumento da densidade de corrente induz uma difusão atómica superior,
sobretudo através das fronteiras de grão, pelo que ocorrem problemas de
eletromigração [7, 8, 13], que é um fenómeno de transporte de massa causado pela
passagem da corrente elétrica que provoca a criação de porosidades e consequente
rotura dos interconnects [10]. Todos estes problemas resultam num aumento
significativo da temperatura interna do circuito, que tem como principal
consequência a degradação das propriedades dos interconnects.
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2. Revisão Bibliográfica
2.1. Produção de filmes finos de cobre por eletrodeposição
O estado da arte no fabrico de interconnects de cobre recorre a um processo
designado por dual damascene, que se baseia na técnica de eletrodeposição [4, 5].
A eletrodeposição é um processo relativamente simples e versátil, pelo que, aliado
a um baixo custo de implementação, se torna interessante e vantajoso aplicá-lo a
algumas técnicas de revestimento de superfícies, deposição de filmes e, numa
vertente mais atual, na produção de circuitos integrados, como processo
nanotecnológico.
Quanto ao processo em si, a eletrodeposição é um processo de natureza
eletroquímica que se apresenta como um conjunto de reações oxidação-redução,
sendo que para o cobre é regida pela seguinte reação catódica:

𝐶𝑢2+ (𝑎𝑞) + 2𝑒 − → 𝐶𝑢 (𝑠)

Equação 1

A Figura 3 demonstra, de forma esquematizada e simplificada, o
funcionamento de uma célula comum de eletrodeposição de cobre, no qual ocorrem
as reações de oxidação e de redução, sendo que a mais importante é a de redução,
descrita pela Equação 1 [14–16].

Figura 3 - Esquema de uma célula de eletrodeposição. Devido à corrente aplicada pela fonte externa
e à diferença de potencial entre o ânodo (a laranja) e cátodo (a cinzento), os iões são retirados do
ânodo, sendo reduzidos e depositados na superfície do substrato (cátodo), resultando na formação
de um filme metálico que o reveste [17].
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A aplicação de uma diferença de potencial promove a extração de eletrões do
ânodo (a laranja) para a solução eletrolítica, através da reação de oxidação do cobre,
𝐶𝑢 → 𝐶𝑢2+ + 2𝑒 − . Na solução, por ação do campo elétrico imposto, estes iões
difundem e são depositados na superfície do cátodo (a cinzento), através da reação
de redução, descrita pela Equação 1, formando um filme metálico na sua superfície.
A morfologia e a microestrutura dos filmes depositados dependem
naturalmente de vários parâmetros, tais como a densidade da corrente elétrica, o
tempo de deposição, o rácio entre a área exposta do cátodo e a do ânodo, a distância
entre elétrodos, a intensidade e distribuição do campo elétrico, as composições
químicas do eletrólito e do substrato, a temperatura e o nível de agitação do
eletrólito [18–21].
A densidade de corrente elétrica é uma medida que traduz a quantidade de
átomos que são depositados por segundo (deriva do valor da intensidade de corrente
utilizada) e por área exposta do substrato. Diferentes valores de densidade de
corrente têm efeitos distintos na relação de equilíbrio entre a taxa de nucleação e a
de crescimento dos grãos. Apesar de ambas ocorrerem simultaneamente, maiores
densidades de corrente alteram esta relação de equilíbrio em favor de uma maior
taxa de nucleação de cristais no substrato relativamente à taxa de crescimento, ao
passo que densidades menores promovem o oposto.
A temperatura e a agitação do eletrólito afetam a mobilidade dos iões, isto é,
a um aumento destes parâmetros encontra-se associada uma maior difusividade das
espécies químicas presentes no eletrólito. Quanto à composição química do
eletrólito, uma maior concentração de iões na solução aumenta a condutividade do
eletrólito e, por conseguinte, uma maior quantidade de iões junto da superfície do
substrato. Existem ainda outras espécies químicas que podem ser adicionadas à
solução, por forma a funcionarem como refinadores ou niveladores. No caso dos
refinadores, o objetivo é promover uma maior nucleação de cristais e, assim,
produzir um filme com tamanho de grão mais pequeno. Já os niveladores promovem
a deposição um filme mais uniforme, que se traduz num filme mais plano. Quanto ao
pH da solução, para certos valores pH, uma maior concentração de iões na soluçãoeletrólito concorre para uma redução do número de núcleos cristalinos na superfície
do substrato [17, 18].
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Como já foi dito, a produção dos interconnects é feita a nível industrial através
do uso do dual damascene, que é um processo caracterizado pelo uso da
eletrodeposição por corrente contínua, no qual a deposição do cobre ocorre de forma
constante ao longo do tempo. Isto, mais o facto de o fluxo de eletrões ser constante,
leva a que a nucleação e o crescimento dos grãos no substrato ocorram
simultaneamente. Por esta razão e, pelo facto de o dual damascene permitir a
produção de trincheiras e vias elétricas num só passo, nos microchips, este processo
é o mais utilizado a nível industrial [22]. Alternativamente a um fluxo contínuo de
eletrões, é possível administrar-se a corrente através de pulsos, em que a nucleação
e o crescimento dos grãos ocorrem de maneira distinta à que ocorre no modo
contínuo.
Tal como no modo contínuo, durante o tempo em que existe fluxo de eletrões,
designado por tempo de pulso (ton, do Inglês time on), ocorrem, em simultâneo, a
nucleação e o crescimento dos grãos. Por outro lado, assim que deixa de haver fluxo
de eletrões, denominado de tempo de relaxação (toff, do Inglês time off), passa a
ocorrer apenas o crescimento dos grãos. Todavia, este crescimento difere do
crescimento de grão que ocorre durante o tempo de pulso, isto é, durante a
relaxação ocorre difusão atómica e de agregados atómicos, sem adição de mais
átomos ao sistema. Isto leva a um maior crescimento dos grãos. A Figura 4 ilustra a
forma típica de uma onda de corrente pulsada, em que a densidade de corrente, j,
varia ao longo do tempo.

0

Figura 4 - Onda típica da eletrodeposição no modo pulsado. Durante o tempo de pulso, ton, a corrente
flui e durante o tempo de relaxação, toff, encontra-se interrompida [23].
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A microestrutura dos filmes de cobre, nas quais se destacam o tamanho de
grão e a densidade de fronteiras de macla, influencia fortemente o seu desempenho
em serviço. Ora, a microestrutura relaciona-se diretamente com e depende do modo
de deposição dos filmes (modos contínuo e pulsado) e dos parâmetros sob os quais
foram depositados, nomeadamente a densidade de corrente elétrica. Quanto à
eletrodeposição por corrente pulsada, é fundamental, ainda, entender o efeito dos
tempos de pulso e de relaxação.
Lui et al. estudaram a evolução da microestrutura de filmes de cobre no modo
pulsado, para duas condições de tempo de pulso e de relaxação, em função da
densidade de corrente. Os filmes foram produzidos sob um substrato de grafite
amorfa, utilizando um eletrólito composto por 0,5 M de sulfato de cobre, ao qual foi
adicionado um pouco de ácido sulfúrico para obter pH igual a 1. As densidades de
corrente utilizadas variaram entre 250 e 100 mA/cm 2, e condições de pulso
consistiam, num caso, em ton e toff de 2 e 200 ms, respetivamente, e no outro em ton
e toff de 20 e 2 000 ms, respetivamente [24].
Na sua análise, os autores determinaram o tamanho de grão, a quantidade de
maclas e a presença de texturas recorrendo a difração de eletrões retrodifundidos
(EBSD, do Inglês electron backscatter diffraction), tal como se pode verificar na
Figura 5, que mostra os mapas de orientação cristalográfica para as densidades de
corrente testadas, para ton e toff de 20 e 2000 ms, respetivamente. Quando
comparados lado a lado é possível observar uma diminuição significativa do tamanho
de grão à medida que a densidade de corrente aumenta. Para além disso, os autores
verificaram, ainda, a existência de uma orientação preferencial para as direções
<110>, sobretudo para a densidade de corrente de 500 mA/cm2, indicada pela cor
verde na Figura 5.
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Figura 5 - Mapas de orientação cristalográfica, obtidos por EBSD, de filmes produzidos em modo
pulsado, com ton e toff de 20 e 2000 ms, respetivamente, e com densidades de corrente de 0,25 (a),
0,50 (b), 1,00 (c) e 2,00 A/cm2 (d) [24].

A Figura 6 mostra ainda um gráfico que compara os dois tipos de onda
utilizados, sendo que em ambos se verifica a mesma evolução do tamanho de grão
relativamente à densidade de corrente imposta. Já na Figura 7 é possível observar a
relação entre a quantidade de maclas presentes no interior de um grão em função
do seu tamanho.

Figura 6 – Gráfico da evolução do tamanho de grão em função da densidade de corrente para duas
condições de corrente pulsada [24].
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Figura 7 – Gráfico da variação da fração percentual de maclas em função do tamanho de grão [24].

Ibañez

e

Fatás

[25]

realizaram

um

estudo

comparativo

entre métodos de eletrodeposição. Neste estudo utilizaram um eletrólito composto
por 0,8 M de sulfato de cobre pentahidratado e 0,4 M de ácido sulfúrico, sem aditivos,
para depositar filmes de cobre sobre um substrato de aço inoxidável com densidades
de corrente entre 6 e 500 mA/cm2 em corrente contínua e 6 mA/cm2 em corrente
pulsada. O tamanho de grão e de maclas foi determinado através da utilização de
difração de raios X (XRD, do Inglês X-rays diffraction), pela ampliação do pico
correspondente aos planos {111}. Os resultados obtidos mostram que o tamanho de
grão é cada vez menor, quanto maior a densidade de corrente contínua aplicada,
sendo que, o tamanho de grão passa de 146 para 68 nm, quando se aumenta a
densidade de corrente de 6 para 500 mA/cm2. Os autores explicam que o aumento
da densidade de corrente promove a nucleação de novos grãos em detrimento do
crescimento dos já existentes. Efetuaram, também, a mesma análise para a corrente
pulsada, sendo que neste caso, variaram a forma do pulso. Os valores obtidos para
este tipo de corrente mostram que uma forma de pulso quadrada origina um tamanho
de grão menor (85 nm) comparativamente a uma forma triangular e retangular
(89 e 105 nm, respetivamente).
Santos [18] estudou a morfologia da formação e do crescimento de filmes de
cobre tal qual depositados, para os modos contínuo e pulsado. Neste estudo foi
utilizado um eletrólito de 1 M sulfato de cobre pentahidratado, com uma pequena
adição de ácido sulfúrico para igualar o pH a 1. A deposição foi feita sobre um
substrato de grafite (≥ 84% C), a temperatura compreendidas entre 18 e 35 ºC, e com
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densidades de corrente de 20, 50, 70, 110, 210 e 420 mA/cm2, no modo contínuo, e
de 110, 210, 420 e 1 000 mA/cm2, no modo pulsado. A Tabela 1 compila os
parâmetros utilizados para produzir os filmes no modo pulsado.

Tabela 1 – Parâmetros do sinal pulsado, ton e toff, e densidades de corrente, j, de
eletrodeposição [18].

j (mA/cm2) 110 210 420 1 000
ton (ms)

50

toff (ms)

1 000

1 000
20

10

1 000 500 333 1 000

No modo contínuo, foi observada uma diminuição do tamanho médio de grão
de cerca de 950 para 220 nm, assim como do rácio entre fronteiras de macla e de
grão, ψ, com o aumento da densidade de corrente de 20 para 210 mA/cm 2,
mantendo-se constante com o aumento da densidade para 420 mA/cm 2, como mostra
a Figura 8a. Já no modo pulsado, o aumento da densidade de corrente de 110 para
420 mA/cm2 provoca uma diminuição do tamanho de grão de cerca de 1 040 nm para
um mínimo de cerca de 300 nm, sendo que esse valor se mantém constante após o
aumento da densidade de corrente para 1 000 mA/cm2, como mostra a Figura 8b.
Relativamente ao efeito do tempo de pulso, verificou-se que com o aumento
do mesmo de 10 para 50 ms, o tamanho de grão diminuiu de 633 para 305 nm, como
se pode observar na Figura 8c. Quanto ao efeito do tempo de relaxação no
crescimento dos grãos, verificou-se que a dimuição do mesmo de 1 000 para 333 ms
resulta no aumento do tamanho de grão de 433 para 857 nm, como se pode ver na
Figura 8d.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8 - Evolução do tamanho de grão, d, e do rácio entre fronteiras de macla e de grão, ψ, com
a densidade de corrente, j, no modo contínuo (a) e no modo pulsado (b); e, no modo pulsado, com o
tempo de pulso, ton (c) e com o tempo de relaxação, toff (d) [18].

Mais recentemente, em 2015, Hasegawa et al. [26] estudaram o efeito do
potencial de deposição por corrente pulsada (pulso de onda quadrada) no controlo
da orientação das nanomaclas, onde utilizaram um eletrólito com 65 g/L de sulfato
de cobre pentahidratado e 196 g/L de ácido sulfúrico, com aditivos convencionais
como 50 mg/L de iões cloreto (adicionado com ácido clorídrico), entre outros, para
depositar filmes de cobre sobre um substrato revestido com uma camada de 100 nm
de ouro sobre uma outra camada de adesão de 10 nm de crómio. Os potenciais
utilizados durante o tempo de pulso foram de -0,2 e de -0,6 V vs. elétrodo saturado
de calomelanos (SCE, do Inglês saturated calomel electrode). O tempo de pulso foi
fixado em 20 ms, enquanto o tempo de relaxação variou entre 1 a 4 s.
Neste estudo observaram que a orientação das nanomaclas pode ser
manipulada através da modificação do potencial de deposição, como se pode ver na
Figura 9. A mudança de orientação das nanomaclas, de uma direção horizontal para
uma vertical, deve-se a uma mudança no mecanismo de formação de nanomaclas,
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no qual existe uma evolução das tensões internas durante o tempo de pulso,
resultando numa alteração no processo tensão-relaxação durante os tempos de
relaxação. Para as amostras com nanomaclas horizontais, os autores observam que
um aumento do tempo de relaxação aumenta a densidade de maclas, associado com
a relaxação das tensões internas.

Figura 9 - Crescimento de cobre nanomaclado horizontal (em cima) e vertical (em baixo), sob
diferentes potenciais de deposição e tempos de relaxação [26].

Os resultados destes e de outros autores [16, 27–36] que produziram filmes
por eletrodeposição contínua e pulsada, sugerem que as condições de deposição,
nomeadamente da densidade de corrente e da composição química do eletrólito,
têm um forte impacto sobre a microestrutura formada. São observadas, ainda,
diferenças substanciais entre os dois modos de eletrodeposição. Por um lado, o uso
de corrente contínua adequa-se melhor à produção de filmes com menor tamanho
de grão, de ordem nanométrica, sendo que os grãos serão menores, quanto maior
for a densidade de corrente. Mais, a presença de maclas é quase inexistente, ou pelo
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menos, muito reduzida. Por outro lado, o uso de corrente pulsada resulta em
tamanhos de grão maiores e numa elevada densidade de fronteiras de macla.

2.2. Influência da microestrutura nas propriedades mecânicas
O modo de deposição tem um forte impacto na microestrutura que se forma
nos filmes de cobre produzidos por eletrodeposição e, por conseguinte, nas
propriedades mecânicas e elétricas, assim como no seu desempenho em serviço.
Torna-se, então, importante analisar os aspetos microestruturais de maior relevo,
nomeadamente as fronteiras de grão e as fronteiras de macla, pois a combinação
destas características microestruturais determina as propriedades dos filmes
produzidos.

2.2.1.

Impacto das fronteiras de grão

Um dos aspetos mais importantes do impacto da microestrutrura nas
propriedades mecânicas dos materiais metálicos refere-se às fronteiras de grão, às
quais se podem classificar como descontinuidades cristalográficas no interior dos
materiais que servem de fronteiras entre grãos cristalinos, com orientações
cristalográficas diferentes. O grau de desorientação de um grão relativamente a
outro resulta numa de duas possibilidades. Para desorientações superiores a 15º, em
qualquer direção cristalográfica, as fronteiras são designadas por fronteiras de grão,
enquanto desorientações inferiores a esse valor são designadas por fronteiras de subgrão. As fronteiras de grão e a influência que têm sobre o comportamento dos
materiais mostram-se importantes devido à desorientação cristalográfica e à energia
relativamente elevada que lhes é associada. A desorganização cristalina nas zonas
que separam diferentes grãos relaciona-se com o baixo número de coordenação dos
átomos presentes nestas zonas, o que lhes confere maior mobilidade e um aumento
da energia livre, quando comparadas com os átomos presentes no interior dos grãos.
A Figura 10a mostra um esquema que apresenta a morfologia típica das fronteiras de
grão, sendo que cada átomo se encontra representado por um círculo e é percetível
a perda de ordem cristalina nas regiões que separam os grãos (a azul). Enquanto a
Figura 10b mostra uma imagem obtida por microscopia de varrimento por sonda
(SPM, do Inglês scanning probe microscopy), onde se mostra o aspeto característico
destas fronteiras.
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(a)
Figura 10 - Esquema de fronteiras de grão (a azul), a nível atómico, que separam três grãos distintos
(a) [37] e imagem obtida por SPM de três grãos separadas por fronteiras de grão (b) [38].

Tal como já foi explicado, a microestrutura de um material afeta de forma
proeminente as suas propriedades mecânicas, e a forma como tal relação se dá tem
sido estudada através da análise da relação de Hall-Petch, uma relação matemática
que estabelece parâmetros que definem o tamanho de grão e o limite elástico para
um dado material.
Esta relação é demonstrada pela Equação 2, na qual σy, σ0, kHP e d
representam, respetivamente, a tensão de limite elástico, a tensão de atrito da rede
cristalina, uma constante para a resistência das fronteiras de grão, e o tamanho de
grão.

𝜎𝑦 = 𝜎0 + 𝑘𝐻𝑃 𝑑 −1⁄2

Equação 2

Esta relação mostra que para tamanhos de grão inferiores, a tensão de limite
elástico aumenta, isto é, à diminuição do tamanho de grão está associado um
incremento da resistência mecânica dos materiais. Como se pode ver pela Figura 11,
a qual exprime a ligação entre a tensão de limite elástico com o tamanho de grão
sobre a relação de Hall-Petch na sua forma linear, esta relação dá-se para a maioria
dos materiais, produzidos por diferentes técnicas.
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Figura 11 - Relação da tensão limite elástico com o tamanho de grão para diferentes materiais
produzidos por diferentes técnicas [39].

A deformação plástica dos materiais metálicos policristalinos decorre da
deformação plástica que ocorre no seio dos seus grãos, que é causada pela
movimentação de deslocações, sendo que a dificuldade de movimentação que as
deslocações enfrentam à medida que o tamanho de grão diminui contribui para o
endurecimento do material. Dito de outra forma, a deformação plástica dos grãos
ocorre geralmente em duas etapas cíclicas. Numa primeira fase, aquando da devida
aplicação de tensões de corte num dado eixo, e à medida que o material é
continuamente sujeito a essas tensões, ocorre uma movimentação das deslocações
já existentes no interior dos grãos até às fronteiras de grão. A tensão axial para
começar este movimento, no sistema de escorregamento considerado, é dada pela
Lei de Schmid e deve ser tal que consiga superar a resistência que a malha cristalina
oferece à movimentação das deslocações [40].
Contudo, devido às descontinuidades e a um aumento energético causados na
malha cristalina pelas fronteiras de grão, sobretudo as de grande desorientação, a
passagem das deslocações entre grãos torna-se bastante difícil e energeticamente
desfavorável (exceto quando a desorientação entre planos de escorregamento é
baixa). Pelo que, à medida que essas deslocações se movimentam na direção das
fronteiras de grão, como não conseguem ultrapassá-las, vão-se empilhando umas
sobre as outras. Este empilhamento de várias deslocações (em Inglês pile-up) resulta
na acumulação dos seus campos de tensão em conjunto com a tensão de corte
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aplicada, criando, assim, um núcleo de tensão no grão vizinho, que resulta na
nucleação, e consequente propagação, de deslocações no seu interior, permitindo
assim deformar plasticamente o material. No caso do cobre, este movimento de
deslocações ocorre sobre os sistemas de escorregamento preferenciais das estruturas
CFC, ou seja, sobre os planos {111} ao longo do conjunto de direções <110> [41–46].
Ora, se é com base na movimentação de deslocações que se promove a
deformação plástica, poder-se-á dizer que materiais com maior tamanho de grão
possibilitam a criação e consequente empilhamento de um maior número de
deslocações, o que resulta numa maior acumulação de tensões, sendo, por isso, mais
fácil propagar as deslocações (e a deformação plástica) entre grãos, não sendo
preciso aplicar uma tensão de corte externa tão elevada. Ao passo que em grãos de
menor dimensão, como estes não são capazes de conter tantas deslocações no seu
interior, formam um empilhamento menor junto das fronteiras de grão e um menor
acumular de tensões, pelo que será necessário aplicar um valor maior de tensão de
corte externa para superar essa barreira energética oferecida pelas fronteiras de
grão, e propagar a deformação plástica. A Figura 12 representa o mecanismo
explicado.

Figura 12 - Esquema que compara a acumulação de tensões em grãos com tamanhos diferentes.
Grãos maiores empilham uma maior quantidade de deslocações nas suas fronteiras que grãos mais
pequenos. Maior acumulação de deslocações junto às fronteiras de grão facilita a nucleação de novas
deslocações nos grãos vizinhos, o que promove a deformação plástica [47].

O tamanho de grão pode ainda, ser relacionado com a dureza de um material.
Alguns estudos apontam para o aumento da dureza Vickers com a diminuição do
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tamanho de grão, ou seja, um aumento da dureza diretamente proporcional ao
inverso da raiz quadrada do tamanho de grão, seguindo a relação de Hall-Petch [44].
A Figura 13 mostra um exemplo da evolução da dureza Vickers obtida em
função do tamanho de grão, pela forma linear da relação de Hall-Petch, para filmes
de cobre produzidos por eletrodeposição contínua, com densidades de corrente de
50, 110, 210 e 420 mA/cm2.

Figura 13 - Relação da dureza Vickers, H, em função do inverso da raiz quadrado do tamanho de
grão, d-1/2, para filmes produzidos por corrente contínua [18].

Por fim, alguma bibliografia afirma que quando o tamanho de grão é inferior
a um valor crítico, a relação de Hall-Petch deixa de fazer sentido, pois uma
diminuição do tamanho de grão resulta numa diminuição da resistência mecânica
[48].

2.2.2.

Impacto das fronteiras de macla

Juntamente com as fronteiras de grão, há também outro tipo de fronteiras
que, ao contrário das primeiras que separam grãos cristalinos cujas orientações são
bastante diferentes e aleatórias, separam de forma bem definida domínios cristalinos
intragranulares. No que concerne ao cobre, a sua estrutura cristalina é obtida a partir
do empilhamento sem falhas de camadas atómicas numa sequência ABC-ABC, que
caracterizam os metais com estrutura CFC [29]. Esta organização minimiza o estado
energético da malha cristalina. Contudo, é frequente ocorrerem falhas nesse
empilhamento, devido a essa baixa energia de falha de empilhamento, e
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consequente formação de fronteiras de macla. As fronteiras de macla mais comuns
no cobre ocorrem devido a falhas no empilhamento da forma ABCABCABC que se
modificam para ABCABACBA, em que o segundo B corresponde ao plano de macla,
isto é, a um eixo de simetria entre dois planos cristalinos dentro do mesmo grão,
como se pode ver na Figura 14a. Já na Figura 14b, é possível contemplar o aspeto
destas fronteiras obtidas por microscopia eletrónica de transmissão (TEM, do Inglês
transmission electron microscopy).

(
(

Figura 14 - Esquema da morfologia da rede atómica de uma fronteira de macla coerente ao longo
do plano (111) (linha central) que separa dois domínios cristalinos (a) [49] e imagem obtida por TEM
de várias fronteiras de macla que separam domínios com orientações cristalográficas distintas (a
claro e a escuro) (b) [50].

Um metal nanomaclado é, então, um material que pertence à classe de
materiais metálicos, em que a microestrutura é composta maioritariamente por
fronteiras de macla, com um espaçamento entre elas menor que 100 nm,
apresentando uma elevada resistência mecânica aliada a uma boa ductilidade, boa
condutividade

elétrica

e

uma

melhor

resistência

à

eletromigração

e

corrosão [19, 35]. Estas propriedades advêm das propriedades intrínsecas das
fronteiras de macla e diferem dos metais nanocristalinos de composição similar, mas
com elevada concentração de fronteiras de grão convencionais. Tais propriedades
contribuem para um interesse crescente na sua utilização e na melhoria que podem
introduzir em materiais utilizados em microeletrónica, nomeadamente sistemas
microeletromecânicos (MEMS, do Inglês microelectromechanical systems), como é o
caso dos circuitos integrados, ou seja, dos interconnects [19].
Assim sendo, metais nanomaclados com estrutura cúbica de faces centradas
(CFC) têm vindo a ser estudados, pois as maclas são formadas frequentemente nestes
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materiais durante uma multitude de processos, de entre os quais se destaca a
eletrodeposição. A combinação de características microestruturais (espaçamento e
orientação das maclas, tamanho de grão e presença de outros tipos de defeitos)
determina as propriedades dos materiais nanomaclados. A presença das nanomaclas
sabe-se, aumenta a resistência mecânica do cobre, o que é de real valor tendo em
conta as dificuldades em melhorar, ou até mesmo manter, as propriedades
mecânicas, que têm vindo a ser encontradas com a constante diminuição do tamanho
dos circuitos integrados [19].
Existem dois tipos de fronteira de macla comummente encontrados no cobre.
Um ocorre ao longo de um plano comum (no caso do cobre trata-se dos planos {111})
entre domínios cristalinos, com uma desorientação fixa de 60º, sendo que esta
desorientação torna especial a fronteira de macla, geralmente designada por
Σ3 {111} ou fronteira de macla coerente (FMC). É esta coerência, traduzida numa
energia livre associada relativamente baixa quando comparada com outros tipos de
fronteiras de maior ângulo, que mantém o elevado grau de ordem cristalina [19].
Como foi referido, as fronteiras de macla mais comuns no cobre são as Σ3, que
são consideradas maclas coerentes. No entanto, existem um outro tipo de fronteiras
de macla que por não possuírem uma camada atómica comum a separar os domínios
cristalinos são designadas de fronteiras de macla incoerentes (FMI). Dentro desta
categoria, existem, por exemplo, as fronteiras que ocorrem ao longo dos planos {110}
(designadas de maclas do tipo Σ9) e ainda maclas do tipo Σ3, mas que ocorrem ao
longo dos planos {112} [18, 19].
Estas últimas podem ser descritas como três deslocações parciais {111} <112>,
que ocorrem em três planos {111} seguidos, com a soma dos seus vetores de
Burgers = 0. Estas fronteiras têm uma energia livre bastante similar à das fronteiras
de grão. No caso do cobre, as fronteiras de macla coerentes, as fronteiras de macla
incoerentes e as fronteiras de grão de ângulo elevado possuem energias livres
associadas de 24-39 mJ/m2, 590-714 mJ/m2, e 625-710 mJ/m2, respetivamente. Esta
disparidade valores tem uma enorme influência na estabilidade térmica e mecânica
do cobre nanomaclado, pois as fronteiras de baixa energia são geralmente mais
resistentes aos processos de migração. Para além disto, as FMC permitem uma menor
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dispersão de eletrões relativamente às fronteiras de grão, o que resulta numa maior
condutividade elétrica [19].
Em metais policristalinos, como é o caso do cobre, as FMI surgem em conjunto
com as FMC dentro dos grãos, como se pode ver na Figura 15a. Contudo, os resultados
obtidos por Wang et al. [51] através da resolução subnanométrica obtida por mapas
de orientação cristalográfica em polarização inversa (IPFOM, do Inglês inverse pole
figure orientation mapping), em TEM, demonstraram que muitos das FMC contêm
FMI, que aparecem como degraus ao longo das FMC. O comprimento destas FMI na
direção <111>, ou seja, perpendicular às FMC, é tipicamente curto (entre 2 a 5 nm),
como se pode observar na Figura 15c. Os mecanismos de formação destas FMI dentro
de FMC normais ainda não são totalmente compreendidos, mas podem dever-se aos
parâmetros do processamento do material.

Figura 15 - Exemplo da estrutura de fronteiras de macla e de fronteiras de grão (GB, em Inglês)) no
cobre. (a) Fronteiras de macla coerentes (CTB, em Inglês) e fronteiras de macla incoerentes (ITB, em
Inglês), reveladas por IPFOM no TEM. Esquema de cores: fronteiras Σ3 a vermelho; fronteiras de grão
de elevado ângulo a preto; fronteiras de grão de baixo ângulo a amarelo. (b) Micrografia em TEM de
junções FMC-FMI em cobre nanomaclado. (c) Defeitos observados (i.e. pregas, do Inglês, kinks)
observados nas FMC. As setas brancas indicam vários degraus. (d) Imagem de TEM de alta resolução
que mostra fronteiras de grão facetadas numa amostra policristalina e equiaxial de cobre
nanomaclado [19].
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Estas fronteiras de macla incoerentes ocorrem com relativamente baixa
densidade, pelo que a sua influência nas propriedades mecânicas era tida como
inconsequente. Contudo, devido à elevada energia que as caracteriza, estas maclas
tendem a migrar, sendo que a sua mobilidade é inversamente proporcional ao seu
comprimento na direção <111>. Mais, segundo diversos autores, dos quais Wang et
al. [51], foi possível observar quer por simulações, quer por experiências, que as
fronteiras com menor comprimento estão sujeitas a este fenómeno sob tensão,
resultando na eliminação de fronteiras de macla coerentes adjacentes (i.e. detwinning). Isto revela que as FMI desempenham um papel importante em determinar
a resistência máxima de cobre nanomaclado e a estabilidade térmica a temperaturas
elevadas. É importante referir, ainda, que as FMI mais longas possuem menor
mobilidade e podem influenciar o aumento da resistência mecânica e o
endurecimento durante o uso do metal através da interação com deslocações. Pelo
que, conforme estes diferentes comportamentos, o estudo do controlo da densidade
de FMI se torna da maior importância, por forma a controlar as propriedades do
material.
Em 2005, Lu et al. [52] estudou o impacto da presença das nanomaclas em
filmes de cobre com tamanhos de grão idênticos, mas com densidade de fronteiras
de macla distintas. Os filmes foram produzidos quer no modo pulsado, quer no modo
contínuo. No modo contínuo, foram obtidos filmes sem quaisquer maclas, enquanto
no modo pulsado, foram obtidos filmes com duas densidades de fronteira de macla
diferentes. As microestruturas obtidas encontram-se na Figura 16, e são relativas a
uma elevada densidade de maclas, cuja espessura média se situa nos 20 nm
(Figura 16a), uma baixa densidade de maclas, com espessura média de 90 nm
(Figura 16b), e sem quaisquer maclas (Figura 16c).
Posteriormente analisaram, para cada um destes filmes, qual o efeito da
densidade de fronteiras de macla na resistência mecânica. Como se pode observar
na Figura 17, foram realizados ensaios de tração para cada um dos filmes observados
na Figura 16, sendo possível observar um aumento substancial do valor de Rp0,2 dos
filmes ultrafinos sem maclas para os filmes com elevada densidade de maclas. A
resistência mecânica também aumenta para velocidades de deformação superiores.
Por último, foi possível observar que os valores de deformação obtidos são
substancialmente maiores, quanto maior a densidade de fronteira de maclas.
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Figura 16 - Imagens obtidas por TEM de filmes de cobre com elevada densidade de maclas (a), baixa
densidade de maclas (b) e sem maclas (c) [52].

Figura 17 – Curvas de tensão-deformação para filmes de cobre com elevada densidade de maclas (a),
baixa densidade de maclas (b) e sem maclas (c), a várias velocidades de deformação [52].

Num outro estudo [28], foi comparada a resistência mecânica entre filmes de
cobre, produzidos por eletrodeposição, com tamanho de grão ultrafino. Os filmes
produzidos tinham, num caso, elevada densidade de maclas, e no outro, sem maclas,
como se pode observar na Figura 18. O tamanho de grão variou entre 300 e 380 nm,
já nos filmes com fronteiras de macla, a sua espessura era de cerca de 80 nm.
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Figura 18 – Imagens obtidas por TEM de filmes de cobre com tamanho de grão de 300 nm e elevada
densidade de maclas, com espessura de 80 nm (a), e com tamanho de grão de 380 nm e sem maclas
(b) [28].

A resistência mecânica também foi analisada, através de ensaios de tração para
cada um dos filmes observados na Figura 18. Como se pode atentar na Figura 19,
houve um aumento substancial do valor de Rp0,2 dos filmes ultrafinos sem maclas para
os filmes com elevada densidade de maclas, entre 25 a 56%, quando a velocidade de
deformação aplicada durante os ensaios aumenta. Adicionalmente, é possível
verificar que a resistência mecânica dos filmes com elevada presença de fronteiras
de macla varia muito mais com o aumento da velocidade de deformação que no caso
dos filmes sem maclas, o que indica que a presença de maclas na microestrutura
torna os filmes muito mais sensíveis à taxa de deformação a que são sujeitos, como
se pode ver pela diferença entre as curvas a azul claro e a preto.
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Figura 19 - Curvas de tensão-deformação para filmes de cobre com elevada densidade de maclas (a)
e sem maclas (b), a várias velocidades de deformação [28].

Outros estudos [27, 35, 50, 53–55] vão ao encontro do mesmo, na medida em
que reportam um endurecimento introduzido pela presença de uma elevada
densidade de maclas, ou seja, com grande número de fronteiras de macla muito
finas, assim como um aumento da ductilidade, ao contrário do que se verifica para
materiais nanocristalinos. Isto deve-se ao facto de a cada macla estar associada a
uma dada deformação máxima permitida, δmax, para uma dada condição de tensão,
pelo que o somatório da deformação máxima de todas as maclas presentes
corresponde à deformação máxima total, γmax, isto é, a deformação total é
diretamente proporcional ao número, n, de maclas presentes no interior do grão, ou
seja, γmax = nδmax. Tal pode ser observado no esquema da Figura 20, em que para um
mesmo comprimento, maclas mais finas (à esquerda) resultam numa maior
deformação total que que maclas mais grosseiras (à direita).

Figura 20 – Esquema do aumento da deformação plástica total. Para o mesmo tamanho de grão,
quanto mais finas forem as maclas, maior é a deformação máxima total, pois esta resulta do
somatório da deformação máxima de cada macla [50].

24

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

2.3. Objetivo do trabalho prático
O presente trabalho partiu de um trabalho anterior no qual se desenvolveu um
método de produção de filmes de cobre, sendo que a abordagem utilizada visava a
manipulação dos parâmetros de produção dos filmes de cobre por eletrodeposição,
com o intuito de alterar a microestrutura dos filmes e estudar as propriedades
mecânicas que daí resultaram.
Posto isto, este trabalho tem como objetivo relacionar os parâmetros de
deposição nomeadamente as densidades de corrente e os tempos de pulso/relaxação
utilizados com a microestrutura e as propriedades mecânicas dos filmes de cobre
produzidos, fazendo-se ainda uma comparação qualitativa entre os modos contínuo
e pulsado, no caso da análise microestrutural, e quantitativa, no caso análise da
resistência mecânica.
Para isso introduziu-se uma novidade no processo que tem que ver com a
utilização de máscaras de vinil, com a forma de provetes de tração, sobre o
substrato. A sua utilização procura prevenir a formação de rebordos laterais no
substrato, como se verificou no trabalho anterior e se pode observar na Figura 21.
Estes rebordos funcionam como concentradores de tensões e são suscetíveis de
alterar resistência mecânica dos filmes, pelo que desta forma, o uso das máscaras
de vinil visa homogeneizar a espessura dos filmes formados e, consequentemente, o
seu impacto nos ensaios de tração e nos valores registados para a resistência
mecânica.

(a)

(b)

Figura 21 - Imagem obtida numa lupa, do rebordo da zona útil dos provetes de tração produzidos
por corrente contínua (a) e pulsada (b). Os provetes produzidos por corrente pulsada apresentam um
rebordo mais grosseiro do que os produzidos por corrente contínua [18].
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3. Materiais e Métodos
A componente experimental deste trabalho foi composta por duas etapas: a
primeira relativa à produção dos filmes de cobre e a segunda relativa à
caracterização microestrutural e mecânica dos mesmos.

3.1. Produção dos filmes de cobre
Os filmes de cobre foram produzidos por eletrodeposição através de corrente
contínua e pulsada. Para o efeito utilizou-se uma fonte de corrente Aim &Thurlby
Thandar Instruments CPX400A (Figura 22a), com amperímetro e voltímetro
incorporados e um modulador de sinal elétrico, BluPulseTM 2 (Figura 22b), construído
num âmbito de um trabalho anterior.

(a)

(b)

Figura 22 - Fonte de corrente contínua (a) e modelador de sinal (b).

Quanto à célula de eletrodeposição, esta consiste num recipiente de
poliestireno para conter o eletrólito, colocada sobre uma base de agitação magnética
regulada sempre com o mesmo nível de intensidade; o ânodo consiste numa chapa
de cobre comercialmente puro (99,5%), com cerca de 3 mm de espessura, que foi
aparafusada a uma das paredes da caixa (Figura 23a); o suporte do cátodo foi feito
em polimetilmetacrilato e possui um sistema que permite fixar fácil e rapidamente
o cátodo (Figura 23b), e ainda garantir um distanciamento constante entre os
elétrodos, de aproximadamente 5 cm, em todas as deposições.
É de referir ainda, que o facto de a caixa ser transparente é vantajoso, pois
permite observar o interior da célula e, assim, acompanhar o crescimento do filme,
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tal como se pode ver na Figura 23c. Para além disso, esta caixa permite depositar
filmes com recurso a um pequeno volume de eletrólito, inferior a 300 mL.

(a)

(b)

(c)

Figura 23 - Célula de eletrodeposição. Recipiente transparente da célula com o ânodo (cobre)
aparafusado a uma das paredes (a), porta-substratos com o substrato montado (b) e célula de
eletrodeposição totalmente montada, já com eletrólito, na qual se consegue observar a área exposta
do substrato através das paredes do recipiente (c).

Relativamente ao cátodo, este consiste num substrato de grafite (≥ 84% C), o
qual foi previamente embebido em resina epóxida e ligado ao circuito elétrico
através de um fio condutor interno e isolado do exterior. Foi aplicada uma máscara
de vinil sobre a superfície do substrato (Figura 24a), com uma espessura de 50 μm e
uma área exposta de aproximadamente 1 cm2, com a forma de provete de tração,
conforme se pode observar na Figura 24b. Esta máscara foi utilizada com o intuito
de evitar a formação de um rebordo lateral nas amostras, formando-se apenas um
rebordo vertical nos cantos da máscara.

(a)

(b)

Figura 24 - Substrato de grafite (cátodo) (a), ao qual foi aplicada uma máscara de vinil com forma
de provete de tração sobre a sua superfície (b).
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Para o processo de eletrodeposição dos filmes utilizou-se um eletrólito
composto por sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 ∙ 5H2O), sem qualquer aditivo,
com uma concentração de 1 M em iões Cu 2+. Adicionou-se, ainda, ácido sulfúrico
(96%) à solução, por forma a ajustar e obter um valor de pH ≈ 1. As deposições
ocorreram todas sob condições semelhantes, sendo que foram realizadas sob pressão
ambiente e temperaturas compreendidas entre os 19 e os 28 ºC.
As densidades de corrente, j, que foram utilizadas no modo contínuo tinham
valores de aproximadamente 5, 10, 20, 50 e 100 mA/cm2, enquanto no modo pulsado
foi utilizada uma densidade de corrente constante de aproximadamente
1 000 mA/cm2, sendo que se variou os tempos de pulso e de relaxação, como se pode
observar na Tabela 2. Os valores foram escolhidos tendo em conta o trabalho
realizado anteriormente. No modo contínuo, utilizou-se valores de densidade de
corrente, em geral, mais baixos que no trabalho anterior, enquanto no modo
pulsado, os valores do tempo de pulso e do tempo de relaxação foram escolhidos por
forma a garantir uma melhor comparação direta entre as microestruturas obtidas, e
assim entender melhor qual o efeito do mesmo ton para toff diferentes, assim como
do mesmo toff para ton diferentes.

Tabela 2 - Parâmetros de eletrodeposição utilizados no modo pulsado. Tempos de pulso, ton, e
tempos de relaxação, toff, e densidade de corrente,j, constante.

j (mA/cm2)

1 000

ton (ms)
toff (ms)

10
333

500

20
1 000

333

500

1 000

No modo contínuo, a intensidade de corrente foi lida através do amperímetro
presente na fonte, sendo que para o modo pulsado, a modulação do sinal foi feita
com o auxílio de um osciloscópio digital Teledyne Lecroy Waveace 101 (Figura 25).
E na Figura 26 é possível observar a montagem completa dos componentes utilizados
para a deposição dos filmes, nos modos contínuo (à esquerda) e pulsado (à direita).
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Figura 25 - Osciloscópio digital Teledyne Lecroy Waveace 101.

Figura 26 - Montagem de todos os componentes durante uma deposição em modo contínuo (à
esquerdo da fonte) e no modo pulsado (à direita da fonte).

Por forma a obter espessuras de filme entre os 25 e os 55 μm, os tempos de
deposição variaram entre 20 minutos, para uma densidade de corrente contínua de
100 mA/cm2, e 3 horas e 30 minutos, para a densidade de corrente contínua mais
baixa, a 5 mA/cm2.
Antes de se proceder à deposição do cobre no substrato, a superfície do
mesmo foi desbastada e polida recorrendo a lixas de 1 000 e 4 000 mesh, lavada com
água corrente e etanol, e seca com ar comprimido. Posteriormente à deposição, os
filmes formados foram polidos mais uma vez em lixas de 1 000 e 4 000 mesh, por
forma a homogeneizar a espessura dos filmes e obter a espessura desejada, de entre
25 a 55 μm; foram ainda lavados em água corrente e secos com ar comprimido,
sendo, de seguida, destacados do substrato com recurso a uma lâmina e armazenados
a uma temperatura de aproximadamente 5 ºC durante todas as etapas de produção,
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preparação e caracterização, com vista a evitar quaisquer modificações
microestruturais que pudessem ocorrer à temperatura ambiente.

3.2. Caracterização da microestrutura
A caracterização microestrutural consistiu na observação da microestrutura
da secção transversal, assim como na análise qualitativa do tamanho de grão dos
filmes produzidos sobre as diferentes condições de deposição, através de
microscopia ótica. Para isso foram produzidos filmes com tempos de deposição entre
1 a 5 horas, com densidades de corrente entre 100 e 5 mA/cm2, respetivamente, no
modo contínuo, e entre 1 hora e 30 minutos e 4 horas, no modo pulsado, com uma
densidade de corrente fixa de 1 000 mA/cm2 e ton de 10 e 20 ms, e toff entre 333 e
1000 ms, respetivamente.
Os filmes foram cortados a meio com uma tesoura, sendo posteriormente
montados a frio em resina epóxi e orientados na vertical, como mostra a Figura 27.
As amostras foram polidas em lixas de 1 000 e 4 000 mesh, seguido de um
acabamento num pano com suspensão de sílica coloidal (50 nm) coadjuvado por um
reagente de ataque químico composto por amónia (25 mL), peróxido de hidrogénio
(15 mL) e água destilada (25 mL). Esta mistura demonstra eficácia em produzir um
acabamento brilhante e sem riscos, devido à sinergia entre o polimento mecânico,
pela sílica, e o polimento químico, pelos reagentes.

Figura 27 - Montagem dos filmes para observação da secção transversal em microscopia ótica.
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3.3. Caracterização da resistência mecânica
A caracterização das propriedades mecânicas consistiu na realização de
ensaios de tração e compreendeu a determinação da tensão limite convencional de
proporcionalidade a 0,2% (Rp0,2), a tensão de rotura à tração (Rm) e na extensão total
na força máxima (Agt).
Após a deposição dos provetes, nos trâmites anteriormente mencionados no
capítulo 3.1., foram obtidas amostras com a superfície polida, como pode ser
observado na Figura 28, assim como as suas dimensões, em que o L0, que é a distância
entre marcas da zona útil do provete, tem cerca de 6 mm.

Figura 28 – Provete destacado e respetivas dimensões.

Os ensaios de tração foram realizados numa máquina de ensaios de tração
uniaxial, Shimadzu EZ-LX 500 (Figura 29), com recurso a uma célula de carga de 500
N e a uma velocidade de 0,5 mm/min. Em simultâneo, foi também utilizado um
extensómetro vídeo, por forma a medir a distância inicial entre as marcas no
provete, assim como o seu deslocamento durante os ensaios. Após a obtenção das
curvas de tensão-deformação, foi possível obter os valores de Rp0,2, conforme o
procedimento indicado pela Norma ASTM E 345-93 (2013).
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Figura 29 - Máquina de ensaios de tração uniaxial, Shimadzu EZ-LX 500, com extensómetro vídeo
incorporado.

Por último, é de salientar que a espessura muito reduzida dos provetes
mostrou-se um obstáculo constante no manuseamento e amarração dos filmes na
máquina de tração, pois, por serem bastante finos, arqueiam com facilidade. Por
forma a evitar o escorregamento, ou até mesmo a rotura dos filmes nas cabeças de
amarração da máquina, envolveu-se as cabeças dos provetes com fita-cola metálica,
como se pode observar na Figura 30, a qual funcionou como enchimento nas amarras.

Figura 30 - Provete de tração, cujas extremidades foram envoltas em fita-cola de prata para evitar
o escorregamento do provete durante o ensaio de tração.
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4. Apresentação e discussão dos resultados
Os resultados serão apresentados e discutidos iniciando com a caracterização
da microestrutura dos filmes produzidos, seguindo-se a caracterização mecânica.
A análise qualitativa do tamanho de grão foi o aspeto principal no que à análise
microestrutural diz respeito. Quanto à caracterização mecânica, determinou-se a
tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% (Rp0,2), a tensão de rotura à
tração (Rm) e a extensão total na força máxima (Agt), através de ensaios de tração.

4.1. Análise microestrutural
Na Figura 31 apresentam-se as imagens, obtidas por microscopia ótica, da
microestrutura da secção transversal dos filmes produzidos por corrente contínua,
com densidades de corrente entre 5 (Figura 31a) e 100 mA/cm2 (Figura 31e). Na
Figura 32 é possível observar-se o refinamento gradual da microestrutura à medida
que a densidade de corrente aumenta, sendo possível notar numa clara distinção
entre o tamanho de grão dos filmes produzidos com 5 e 10 mA/cm 2 (os dois filmes
de cima) e as restantes densidades de corrente.
A observação da microestrutura da secção transversal dos filmes após
deposição revela uma microestrutura de crescimento colunar, como é possível
observar nas imagens obtidas por microscopia ótica da Figura 31a. As imagens
mostram um tamanho de grão menor junto à interface substrato-filme relativamente
ao tamanho de grão em zonas mais afastadas desta interface, o qual se torna mais
grosseiro e colunar.
As imagens mostram uma diminuição do tamanho médio de grão à medida que
a densidade de corrente aumenta. Isto deve-se ao facto de densidades de corrente
maiores expressarem taxas efetivas de deposição do cobre na superfície do substrato
também maiores. Para a mesma distância à interface entre o filme e o substrato,
taxas de deposição superiores produzem microestruturas mais finas relativamente às
produzidas com taxas menores. Isto resulta do fenómeno de difusão atómica à
superfície dos cristais formados, em que, caso haja tempo suficiente, os átomos irão
difundir-se pela superfície do cristal até atingir um nível de baixa energia na rede
cristalina já formada. Contudo, se não houver tempo suficiente, ao invés de os
átomos serem incorporados na rede cristalina já existente, haverá a nucleação de
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um novo grão. Pelo que, taxas de deposição elevadas alteram o equilíbrio nucleaçãocrescimento dos grãos, promovendo mais a nucleação de novos grãos em prejuízo do
crescimento dos já existentes, o que se traduz numa microestrutura com tamanho
de

(a)

grão

mais
2

5 mA/cm

reduzido.

(b)

10 mA/cm

(d)

50 mA/cm

2

Interface filme-substrato

(c)

20 mA/cm

(e)

100 mA/cm

2

2

2

Figura 31 - Imagens da microscopia ótica da secção transversal de filmes produzidos por corrente
contínua, com densidades de corrente, j, de 5 (a), 10 (b), 20 (c), 50 (d) e 100 mA/cm 2 (e).
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j (mA/cm2)
Figura 32 - Imagens da microscopia ótica da secção transversal de filmes produzidos por corrente
contínua, com densidades de corrente, j, entre 5 mA/cm2 (em cima) e 100 mA/cm2 (em baixo).

Na Figura 33 apresentam-se as imagens, obtidas por microscopia ótica, da
microestrutura da secção transversal dos filmes produzidos por corrente pulsada,
com densidades de corrente fixa de 1 000 mA/cm2. As Figuras 33a a 33c traduzem a
microestrutura de filmes produzidos com ton de 10 ms e toff de 333, 500 e 1000 ms,
respetivamente. Já nas Figuras 33d a 33f é possível observar a microestrutura de
filmes produzidos com ton de 20 ms e toff de 333, 500 e 1 000 ms, respetivamente.
Tal como nas amostras obtidas por corrente pulsada, a observação da microestrutura
da secção transversal dos filmes após deposição revela uma microestrutura de
crescimento colunar, como é possível observar nas imagens obtidas por microscopia
ótica da Figura 32.
As imagens mostram uma diminuição do tamanho de grão com o aumento do
tempo de relaxação, para o mesmo tempo de pulso, e para a mesma espessura, isto
é, a mesma distância à interface filme-substrato. O equilíbrio nucleação-crescimento
dos grãos descrito anteriormente depende no caso do modo pulsado quer do tempo
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de pulso, quer do tempo de relaxação. Neste caso, fixando o tempo de pulso, e
variando apenas o tempo de relaxação, entre 333 e 1 000 ms, um maior tempo de
relaxação promoverá a difusão atómica e de agregados atómicos através da
superfície do filme e a incorporação dos átomos numa posição de menor energia nos
grãos já existentes, resultando no seu crescimento em detrimento da nucleação de
novos grãos. Contudo, a observação microestrutural destes filmes contraria o
mecanismo descrito anteriormente, conforme reportado num trabalho anterior [18],
não sendo encontrada uma justificação alternativa plausível para as diferenças de
tamanho de grão observadas
Quando comparados os filmes produzidos com ton de 10 e 20 ms é possível
observar que o tamanho de grão é inferior quando se aplica um tempo de pulso mais
longo, pois, tal como acontece no modo contínuo, um aumento de tempo em que se
procede à difusão dos átomos na superfície do filme durante a deposição, resulta na
nucleação de novos grãos em detrimento do crescimento dos já existentes e, por
conseguinte, numa microestrutura mais fina.
Deste modo, para a mesma densidade de corrente (1 000 mA/cm2), o aumento
do tempo de pulso de 10 ms para 20 ms leva a um aumento da taxa de deposição,
promovendo, desta forma, mais a nucleação do que o crescimento do grão, o que
explica um tamanho médio de grão mais pequeno para os filmes produzidos com um
ton de 20 ms relativamente aos produzidos com ton de 10 ms.
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ton = 20 ms

ton = 10 ms
toff = 333 ms

(d)

toff = 333 ms

(b)

toff = 500 ms

(e)

toff = 500 ms

(c)

toff = 1 000 ms

(f)

toff = 1 000 ms

(a)

Interface filme-substrato

Figura 33 - Imagens da microscopia ótica da secção transversal de filmes produzidos por corrente
pulsada a 1 000 mA/cm2, para tempos de pulso, ton, de 10 ms e tempos de relaxação, toff, de 333 (a),
500 (b) e 1 000 ms (c); assim como para ton de 20 ms e toff de 333 (d), 500 (e) e 1 000 (f).
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Comparando as microestruturas obtidas entre os dois modos de deposição, é
possível observar que o tamanho médio de grão que se verifica nos filmes produzidos
por corrente pulsada é bastante superior ao dos filmes produzidos por corrente
contínua, exceto para j = 5 e 10 mA/cm2, em corrente contínua.

4.2. Ensaios de tração
Os resultados dos ensaios de tração dos filmes produzidos por corrente
contínua e pulsada encontram-se apresentados na Tabela 3, nomeadamente os
valores da tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2% (Rp0,2), da tensão
de rotura à tração (Rm) e da extensão total na força máxima (Agt). Nas Figuras 34 e 35
encontram-se exemplos de curvas de tensão-deformação obtidas a partir dos ensaios
realizados no modo contínuo e pulsado, respetivamente, para melhor visualização
do tipo de curva observada para cada condição.

Tabela 3 - Resultados dos ensaios de tração dos filmes produzidos por corrente contínua e pulsada;
tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%, R p0,2, tensão de rotura à tração, Rm, e
extensão total na força máxima, Agt, para as diferentes condições de deposição.
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Figura 34 - Exemplos de curvas de tensão-deformação obtidas para provetes produzidos por corrente
contínua. As curvas estão seriadas segundo a Tabela 3, no que diz respeito à densidade de corrente
utilizada.

Figura 35 - Exemplos de curvas de tensão-deformação obtidas para provetes produzidos por corrente
pulsada. As curvas estão seriadas segundo a Tabela 3, no que diz respeito aos tempos de pulso e de
relaxação utilizados.
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Os filmes produzidos por corrente contínua apresentam um aumento da tensão
limite convencional de proporcionalidade a 0,2% de 14 para 26 MPa e da tensão de
rotura à tração de 102 para 198 MPa, com o aumento da densidade de corrente com
que os provetes foram produzidos. Os valores de tensão obtidos ficam, porventura,
aquém do esperado e do verificado na bibliografia [52].
Adicionalmente, este aumento de resistência mecânica não segue uma
tendência, isto é, não é possível observar uma variação significativa nos valores
obtidos para as propriedades estudadas. Para as densidades de corrente intermédias
(j = 10 e 50 mA/cm2), foram obtidos valores de Rp0,2 e Rm diferentes do que seria
expectável. No caso dos provetes produzidos para uma densidade de corrente
contínua de 10 mA/cm2, o valor médio de Rp0,2 é superior ao obtido nos filmes
produzidos com j = 20 mA/cm2 e j = 50 mA/cm2. Já o valor médio de Rm é superior
ao valor obtido para filmes produzidos com j = 20 mA/cm2 e praticamente igual os
provetes produzidos com j = 100 mA/cm2, que é o máximo valor de densidade de
corrente utilizado no modo contínuo. Em geral, os valores de Rp0,2 e Rm e Agt, para
j = 10 mA/cm2, são quase idênticos aos obtidos com a densidade de corrente máxima
de 100 mA/cm2, o que não se coaduna com a microestrutura observada, em que o
tamanho de grão é inferior para densidade de corrente máxima, sendo por isso
expectável a obtenção de valores superiores para a densidade de corrente mais
elevada.
Relativamente aos filmes produzidos com uma densidade de corrente de
50 mA/cm2, os valores médios de Rm e Agt são, em ambos os casos, os mais elevados
dentro das condições de deposição testadas para o modo contínuo. Isto é contrário
ao que se supunha, visto que à diminuição de grão está associado um aumento da
resistência mecânica aliada a uma diminuição da ductilidade. Esta falta de coerência
pode ser explicada pela existência de um rebordo remanescente, que, de certa
forma, possa ter influenciado as medições da espessura dos provetes, o que alteraria
os valores registados.
O aumento da resistência mecânica não é, contudo, acompanhada por uma
redução da ductilidade, como seria de esperar, pois os valores obtidos relativamente
à extensão total na força máxima aumentam de 14,2 para 16,0%. Estes valores,
apesar de relativamente baixos para o cobre, não são, contudo, tão díspares entre
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si como seria de antever tendo em conta a diminuição do tamanho de grão, e
consequente endurecimento previsível, entre os valores mínimo e máximo de
densidade de corrente aplicada durante a produção dos filmes.
Quanto aos filmes produzidos por corrente pulsada com ton fixo de 10 ms e
diferentes toff apresentam uma diminuição da tensão limite convencional de
proporcionalidade a 0,2% de 19 para 12 MPa e da tensão de rotura à tração de
141 para 88 MPa, quando o tempo de relaxação aumenta, ou seja, para tamanhos de
grão menores. Quanto à extensão total na força máxima, também se verifica uma
diminuição de 13,3 para 10,0%, com o aumento do tempo de relaxação.
Neste caso, seria de esperar uma diminuição da ductilidade, mas não era
expectável uma diminuição da resistência mecânica com a diminuição do tamanho
de grão verificada. Todavia, os valores obtidos podem resultar da existência de uma
elevada densidade de defeitos cristalinos, nomeadamente de maclas, que
contribuem para o endurecimento observado, devido a um efeito de recristalização
que

serve

de

mecanismo

formador

de

maclas,

como

observado

na

bibliografia [24, 56, 57].
Nos filmes com ton fixo de 20 ms e diferentes toff verifica-se um contraste
significativo relativamente aos filmes produzidos com ton de 10 ms. Neste caso, a
tensão convencional de proporcionalidade a 0,2% aumenta de 23 para 39 MPa e a
tensão de rotura à tração aumenta de 175 para 270 MPa, com o aumento do tempo
de relaxação, ou seja, acompanha a diminuição do tamanho de grão verificada. Já a
extensão total na força máxima diminui de 16,4 para 13,1%, com a diminuição do
tamanho de grão. Os valores obtidos enquadram-se dentro do que era esperado, pois
a ductilidade tende a diminuir com a diminuição do tamanho de grão, sendo que o
inverso é verdade para a resistência mecânica.
É importante referir que os valores obtidos no modo pulsado têm tendências
de crescimento diferentes. Para o mesmo tempo de pulso, não há, em ambos os
casos, uma evolução constante dos valores de Rp0,2, Rm e Agt, isto é, os valores de
Rp0,2 e de Rm deviam aumentar com o aumento do tempo de relaxação, enquanto os
valores de Agt deviam diminuir, devido à diminuição do tamanho de grão verificada
para tempos de relaxação maiores. Desta discrepância observada entre os
diferentes toff, surgiu a necessidade de comparar os valores registados para os dois
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tempos de pulso para os filmes produzidos no modo pulsado, para avaliar melhor a
diferença de condições de deposição.
A Tabela 4 sintetiza os valores verificados na Tabela 3, e permite uma
comparação direta entre o modo contínuo e o modo pulsado (neste caso
diferenciados pelo tempo de pulso), assim como uma comparação direta do efeito
do tempo de pulso nos filmes produzidos por corrente pulsada, através do cálculo da
média de todos valores obtidos nos ensaios efetuados para cada uma das condições.
Na Figura 36 encontra-se uma representação gráfica dos mesmos valores, para
melhor análise das tendências observadas.

Tabela 4 – Valores médios obtidos para o modo contínuo e pulsado, sendo que no caso do modo
pulsado agrupou-se os resultados tendo em conta o tempo de pulso.

Figura 36 - Médias dos resultados dos ensaios de tração dos filmes produzidos por corrente contínua
e pulsada (ton de 10 e 20 ms); tensão limite convencional de proporcionalidade a 0,2%, R p0,2, tensão
de rotura à tração, Rm, e extensão total na força máxima, A gt, com os respetivos desvios-padrão,
para as diferentes condições de deposição.
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Os filmes produzidos por corrente contínua apresentam valores superiores de
Rm e de Agt, cerca de 158 MPa e 15,8% respetivamente, aos registados para os filmes
produzidos por corrente pulsada com tempo de pulso de 10 ms (127 MPa e 12,0%
respetivamente), e inferiores aos obtidos para os filmes produzidos por corrente
contínua com tempo de pulso de 20 ms (Rm = 203 MPa e Agt = 16,3%). Já os valores
de Rp0,2 são idênticos entre o modo contínuo e o modo pulsado com ton de 10 ms,
cerca de 20 MPa, e são ligeiramente inferiores aos do modo pulsado com ton de 20 ms,
cerca de 27 MPa.
Em geral, é possível observar uma tendência nos resultados obtidos, na medida
em que os valores obtidos para os filmes produzidos por corrente pulsada com tempo
de pulso de 10 ms são em média mais baixos que os verificados nas outras duas
condições. Já os filmes produzidos por corrente pulsada, mas com tempo de pulso
de 20 ms apresentam os valores médios mais elevados de todas as condições
ensaiadas. Isto pode dever-se às diferenças no tamanho de grão, assim como na
quantidade de fronteiras de macla presentes nos filmes produzidos nas diferentes
condições.
O modo contínuo produz grãos de tamanho inferior relativamente ao modo
pulsado, pelo que seria de esperar uma ductilidade inferior à do modo pulsado.
Contudo, os valores registados são superiores aos dos filmes produzidos por corrente
pulsada com ton de 10 ms. A superior ductilidade dos filmes produzidos por corrente
contínua pode estar relacionada com dois fatores. O primeiro diz respeito à possível
presença de fronteiras de macla nas amostras produzidas por corrente pulsada, sendo
que estas funcionam como obstáculos à movimentação de deslocações, o que resulta
numa menor ductilidade dos filmes. Mais, o facto de o tamanho de grão ser bastante
superior pode resultar em poucos sistemas de escorregamento ativos para o
escorregamento de deslocações, pelo que o material pode ceder. Contudo, a esta
diminuição da ductilidade verifica-se também uma diminuição de Rp0,2 e Rm, o que
não se coaduna com efeito endurecedor esperado das fronteiras de macla. Posto isto,
a quantidade de maclas que geralmente se forma nos filmes produzidos por corrente
pulsada relativamente aos produzidos por corrente contínua, pode não ser
suficientemente elevada para se refletir num endurecimento que contraste com o
endurecimento causado pelas fronteiras de grão que carateriza os filmes produzidos
no modo contínuo.
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Mais, quando comparados os valores médios de Rp0,2 e Rm entre os dois modos,
verifica-se que os valores diferem bastante. Comparando os valores obtidos para os
filmes produzidos por corrente pulsada com tempos de pulso diferentes, é possível
observar que os valores médios da tensão limite convencional de proporcionalidade
a 0,2%, da tensão de rotura à tração e da extensão total na força máxima dos
provetes produzidos com ton de 20 ms são superiores aos valores médios obtidos nos
provetes sujeitos a ton de 10 ms, o que se pode explicar com o mecanismo de
refinamento de grão que se intensifica com o aumento do tempo de pulso. Neste
caso, o equilíbrio nucleação-crescimento dos grãos, que é dependente do tempo de
pulso, dura 10 ms ou 20 ms, período após o qual se segue uma relaxação de 1 segundo
que promove o crescimento dos grãos. Deste modo, para a mesma densidade de
corrente (1 000 mA/cm2), o aumento do tempo de pulso de 10 ms para 20 ms leva a
um desvio no equilíbrio nucleação-crescimento, promovendo, desta forma, mais a
nucleação do que o crescimento do grão, o que explica os valores mais elevados de
Rp0,2 e Rm para os filmes produzidos com um ton de 20 ms em relação aos produzidos
com ton de 10 ms.
Contudo, este refinamento do grão causado pelo aumento do tempo de pulso
não explica o porquê de os valores de Agt serem também superiores para ton de 20 ms.
Os valores obtidos podem resultar de uma possível maior densidade de maclas nos
filmes produzidos com ton de 20 ms, o que se traduz num aumento da ductilidade.
Não é, todavia, possível relacionar o número de maclas presentes na microestrutura,
com a ductilidade obtida, a partir dos resultados para ambas as condições.
Por fim, é de referir um aspeto bastante importante e que pode ter
influenciado os resultados obtidos, nomeadamente a morfologia talhada que
caracteriza os rebordos dos provetes produzidos em modo pulsado, conforme se
observa na Figura 37. Quando os filmes produzidos neste modo são sujeitos a
solicitação mecânica de tração, estes rebordos atuam como focos de concentração
de tensões, provocando uma nucleação precoce de fissuras, que conduzem à rotura
do provete. Adicionalmente, esta morfologia angular constitui um fator de incerteza
relativamente à determinação da área de secção dos provetes produzidos para os
ensaios de tração. Apesar de ter sido feito o polimento dos provetes anteriormente
aos ensaios, é possível que algum deste rebordo tenha permanecido mesmo após a
sua remoção. Para além de criar tensões, cria também um fator de incerteza nos
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resultados obtidos, pois faz com que a secção do provete que é tracionada não seja
uniforme.

(a)

(b)

Figura 37 - Imagem obtida por microscopia ótica do rebordo da zona útil dos provetes de tração
produzidos por corrente pulsada (a) e contínua (b). É possível observar que os provetes produzidos
no modo pulsado possuem um rebordo mais grosseiro e angular relativamente aos produzidos no
modo contínuo.

Outro aspeto que condicionou os resultados deve-se à espessura dos filmes,
que para as mesmas condições de deposição variaram entre 25 e os 55 μm, pelo que
quando se compara a microestrutura entre eles, é preciso ressalvar o facto de até
25 μm de distância ao substrato, a microestrutura ser similar, e a partir dessa
distância as colunas crescem ainda mais, isto é, as colunas tendem a ter um aspeto
mais grosseiro à medida que a distância à interface filme-substrato aumenta. Isto
influencia diretamente os ensaios de tração, pois a secção a ser tracionada
corresponde, em alguns casos, a uma microestrutura mais grosseira, o que resulta
em valores de Rp0,2 e Rm mais baixos e Agt mais elevados do que nos filmes de
espessura mais fina, e aumentando a incerteza dos resultados para as mesmas
condições de deposição.
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5. Conclusões
Os filmes de cobre produzidos por eletrodeposição, quer no modo contínuo,
quer no modo pulsado, possuem uma microestrutura com grãos colunares, que
crescem conforme o filme se torna mais espesso. A coluna cresce ao longo da
espessura do filme, ou seja, aumenta com a distância à interface entre o filme e o
substrato. Além disso, este aumento verifica-se de forma mais proeminente nos
filmes produzidos por corrente pulsada do que no produzidos por corrente contínua,
exceto nos filmes produzidos com densidades de corrente de 5 e 10 mA/cm2.
O tamanho de grão é afetado pela densidade de corrente utilizada, diminuindo
com o aumento da mesma, junto à superfície do substrato. Assim sendo, no modo
contínuo verifica-se que o tamanho de grão diminui significativamente quando a
densidade de corrente aumenta de 5 para 100 mA/cm2.
Já no modo pulsado, com a mesma densidade de corrente de 1 000 mA/cm2,
verifica-se que o tamanho de grão também é afetado pelos tempos de pulso e de
relaxação. Um aumento do tempo de pulso (de 10 para 20 ms) e do tempo de
relaxação (de 333 para 1 000 ms) resultam numa diminuição do tamanho de grão.
A caracterização mecânica realizada através de ensaios de tração possibilitou
a comparação das propriedades mecânicas entre os filmes produzidos no modo
contínuo e no modo pulsado. Os valores obtidos para a tensão limite convencional de
proporcionalidade a 0,2% variam entre 14 e 26 MPa, para os filmes produzidos por
corrente contínua, e entre 19 e 12 MPa, para os filmes produzidos por corrente
pulsada com ton de 10 ms e toff de 333 e 1 000 ms, respetivamente, e entre
23 e 39 MPa, para os filmes produzidos por corrente pulsada com ton de 20 ms e
toff de 333 e 1 000 ms, respetivamente; enquanto os valores de tensão de rotura à
tração variam entre 102 e 198 MPa, para os filmes da corrente contínua, e entre
141 e 88 MPa, para os filmes produzidos por corrente pulsada com ton de 10 ms e
toff de 333 e 1 000 ms, respetivamente, e entre 185 e 270 MPa, para os filmes
produzidos por corrente pulsada com ton de 20 ms e toff de 333 e 1 000 ms,
respetivamente.
Quanto à ductilidade dos provetes ensaiados, esta foi avaliada a partir da
extensão total na força máxima, sendo que os valores obtidos variaram entre

46

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

14,2 e 17,4%, para os filmes da corrente contínua, e entre e entre 13,3 e 10,0% para
os filmes produzidos por corrente pulsada com ton de 10 ms e toff de 333 e 1 000 ms,
respetivamente, e entre 16,4 e 13,1%, para os filmes produzidos por corrente pulsada
com ton de 20 ms e toff de 333 e 1 000 ms, respetivamente.
Contudo, não se verifica uma relação entre o aumento dos valores de Rp0,2 e Rm
(e diminuição de Agt) e o aumento da densidade de corrente, no modo contínuo. No
modo pulsado, para a mesma densidade de corrente, também não se verifica esta
relação entre o aumento dos valores de Rp0,2 e Rm (e diminuição de Agt) e o aumento
do tempo de relaxação para o mesmo tempo de pulso, embora haja essa mesma
correlação quando se aumenta o tempo de pulso, e se mantém o tempo de relaxação.
O mecanismo responsável pelo refinamento de grão observado com o aumento
do tempo de pulso não é aplicável para descrever o efeito da diminuição do tempo
de relaxação na microestrutura. Outros mecanismos estarão na origem deste efeito.
O uso da máscara reduziu o rebordo podendo, no entanto, não ter sido
suficiente para evitar a sua influência nos ensaios de tração.
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6. Sugestões de trabalho futuro
A análise microestrutural deste trabalho consistiu na análise qualitativa do
tamanho de grão, por forma a perceber qual a sua relação com os parâmetros de
deposição selecionados, pelo que apenas de procedeu à sua análise através de
microscopia ótica da secção transversal dos filmes produzidos.
Posto isto, por forma a obter mais informação e mais detlhada, sugere-se a
realização de um estudo da microestrutura através uma análise por EBSD e TEM
(e.g. tamanho de grão e espessura das fronteiras de macla), por forma correlacionar
melhor a microestrutura obtida com as diferentes combinações utilizadas de
densidade de corrente aplicada, e os tempos de pulso e de relaxação, no caso dos
filmes produzidos por corrente pulsada.
Também se sugere implementar um método que permita aumentar a
homogeneidade da área de secção útil dos provetes formados, diminuindo o rebordo
dos provetes, e, por conseguinte, permitindo uma medição mais precisa das
dimensões dos mesmos.
Sugere-se ainda a implementação de um método que permita reduzir a
variação de espessuras entre os provetes ensaiados, por forma a permitir uma
medição mais precisa das dimensões dos mesmos.

48

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

Bibliografia
[1]

R. Lewington, “Flowing Copper. Semiconductor Manufacturing & Design,”
2012.

[Online].

Disponível

em:

http://semimd.com/applied/tag/interconnects/. [28-Jul-2016].
[2]

S. E. Thompson and S. Parthasarathy, “Moore’s law: the future of Si
microelectronics,” Mater. today, vol. 9, no. 6, pp. 20–25, 2006.

[3]

IBM, “Copper Interconnects: The Evolution of Micro Processors.” [Online].
Disponível

em:

http://www-

03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/copperchip/. [28-Jul-2016].
[4]

A. Pratt, “Overview of the use of copper interconnects in the semiconductor
industry.,”

Advanced

Energy.

[Online].

Disponível

em:

http://www.advancedenergy.com/upload/File/White_Papers/SLELECTROPLATING-270-01.pdf. [31-Jul-2016].
[5]

M. Datta, “Electrochemical processing technologies in chip fabrication:
challenges and opportunities,” Electrochim. Acta, vol. 48, no. 20, pp. 2975–
2985, 2003.

[6]

Y. Ji, T. Zhong, Z. Li, X. Wang, D. Luo, Y. Xia, and Z. Liu, “Grain structure and
crystallographic orientation in Cu damascene lines,” Microelectron. Eng., vol.
71, no. 2, pp. 182–189, 2004.

[7]

B. Li, T. D. Sullivan, T. C. Lee, and D. Badami, “Reliability challenges for
copper interconnects,” Microelectron. Reliab., vol. 44, no. 3, pp. 365–380,
2004.

[8]

Y. L. Cheng, Y. L. Wang, H. C. Chen, and J. H. Lin, “Effect of inter-level
dielectrics on electromigration in damascene copper interconnect,” Thin Solid
Films, vol. 494, no. 1, pp. 315–319, 2006.

[9]

C.-N. Liao, K.-C. Chen, W.-W. Wu, L.-J. Chen, and K. N. Tu, “In-situ
transmission electron microscopy study of nanotwinned copper under
electromigration,” in 2010 3rd International Nanoelectronics Conference
(INEC), 2010, pp. 254–255.

49

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

[10] K. J. Ganesh, S. Rajasekhara, J. P. Zhou, and P. J. Ferreira, “Texture and
stress analysis of 120nm copper interconnects,” Scr. Mater., vol. 62, no. 11,
pp. 843–846, 2010.
[11] J. Zhang, J. Y. Zhang, G. Liu, Y. Zhao, and J. Sun, “Competition between
dislocation nucleation and void formation as the stress relaxation mechanism
in passivated Cu interconnects,” Thin Solid Films, vol. 517, no. 9, pp. 2936–
2940, 2009.
[12] R. Vayrette, C. Rivero, B. Gros, S. Blayac, and K. Inal, “Residual stress
estimation in damascene copper interconnects using embedded sensors,”
Microelectron. Eng., vol. 87, no. 3, pp. 412–415, 2010.
[13] B. Li, C. Christiansen, D. Badami, and C.-C. Yang, “Electromigration challenges
for advanced on-chip Cu interconnects,” Microelectron. Reliab., vol. 54, no.
4, pp. 712–724, 2014.
[14] M. Paunovic, M. and Schlesinger, Fundamentals of Deposition, Primeira e. EUA,
1998.
[15] D. Grujicic and B. Pesic, “Reaction and nucleation mechanisms of copper
electrodeposition

from

ammoniacal

solutions

on

vitreous

carbon,”

Electrochim. Acta, vol. 50, no. 22, pp. 4426–4443, 2005.
[16] M. R. Majidi, K. Asadpour-Zeynali, and B. Hafezi, “Reaction and nucleation
mechanisms of copper electrodeposition on disposable pencil graphite
electrode,” Electrochim. Acta, vol. 54, no. 3, pp. 1119–1126, 2009.
[17] [Online].

Disponível

http://www.scielo.org.za/img/revistas/sajie/v25n2/15f07.jpg.

em:
[28-Jul-

2016].
[18] R. Santos, “Estabilidade Térmica de Materiais Nanoestruturados,”, Tese de
Doutoramento, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014.
[19] D. C. Bufford, Y. M. Wang, Y. Liu, and L. Lu, “Synthesis and microstructure of
electrodeposited and sputtered nanotwinned face-centered-cubic metals,”
MRS Bull., vol. 41, no. 04, pp. 286–291, 2016.

50

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

[20] B. O. F. Technology, “Electrochemical Synthesis of Copper Films : Nucleation
and Growth Analysis Electrochemical Synthesis of Copper Films : Nucleation
and Growth Analysis,” 2011.
[21] D. Grujicic and B. Pesic, “Electrodeposition of copper: The nucleation
mechanisms,” Electrochim. Acta, vol. 47, no. 18, pp. 2901–2912, 2002.
[22] M.

Lapedus,

“What Will Replace

Dual Damascene?,”

Semiconductor

Engineering, 2013. [Online]. Disponível: http://semiengineering.com/whatwill-replace-dual-damascene. [Acedido em: 31-Jul-2016].
[23] [Online].

Disponível

http://rvq.sbq.org.br/public/journals/2/cover_article_438_pt_BR.png.

em:
[28-

Jul-2016].
[24] G.-T. Lui, D. Chen, and J.-C. Kuo, “EBSD characterization of twinned copper
using pulsed electrodeposition,” J. Phys. D. Appl. Phys., vol. 42, no. 21, p.
215410, 2009.
[25] A. Ibañez and E. Fatás, “Mechanical and structural properties of
electrodeposited copper and their relation with the electrodeposition
parameters,” Surf. Coatings Technol., vol. 191, no. 1, pp. 7–16, 2005.
[26] M. Hasegawa, M. Mieszala, Y. Zhang, R. Erni, J. Michler, and L. Philippe,
“Orientation-controlled nanotwinned copper prepared by electrodeposition,”
Electrochim. Acta, vol. 178, pp. 458–467, 2015.
[27] L. Lu, Y. Shen, X. Chen, L. Qian, and K. Lu, “Ultrahigh Strength and High
Electrical Conductivity in Copper,” vol. 304, no. April, pp. 422–427, 2004.
[28] G. Wang, G. Li, L. Zhao, J. Lian, Z. Jiang, and Q. Jiang, “The origin of the
ultrahigh strength and good ductility in nanotwinned copper,” Mater. Sci. Eng.
A, vol. 527, no. 16–17, pp. 4270–4274, 2010.
[29] A. M. Rashidi and A. Amadeh, “Effect of electroplating parameters on
microstructure of nanocrystalline nickel coatings,” J. Mater. Sci. Technol., vol.
26, no. 1, pp. 82–86, 2010.

51

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

[30] A. M. Rashidi and A. Amadeh, “The effect of current density on the grain size
of electrodeposited nanocrystalline nickel coatings,” Surf. Coatings Technol.,
vol. 202, no. 16, pp. 3772–3776, 2008.
[31] K. Saber, C. C. Koch, and P. S. Fedkiw, “Pulse current electrodeposition of
nanocrystalline zinc,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 341, no. 1–2, pp. 174–181, 2003.
[32] C. C. Hu and C. M. Wu, “Effects of deposition modes on the microstructure of
copper deposits from an acidic sulfate bath,” Surf. Coatings Technol., vol. 176,
no. 1, pp. 75–83, 2003.
[33] S. Gu, X. P. Wang, Y. Z. Wei, and B. Z. Fang, “Mechanism for nucleation and
growth of electrochemical deposition of palladium(II) on a platinum electrode
in hydrochloric acid solution,” Sci. China Chem., vol. 57, no. 5, pp. 755–762,
2014.
[34] F. Spaepen, “Interfaces and stresses in thin films,” Acta Mater., vol. 48, no.
1, pp. 31–42, 2000.
[35] D. Xu, V. Sriram, V. Ozolins, J. M. Yang, K. N. Tu, G. R. Stafford, C.
Beauchamp, I. Zienert, H. Geisler, P. Hofmann, and E. Zschech, “Nanotwin
formation and its physical properties and effect on reliability of copper
interconnects,” Microelectron. Eng., vol. 85, no. 10, pp. 2155–2158, 2008.
[36] R. T. Ott, J. Geng, M. F. Besser, M. J. Kramer, Y. M. Wang, E. S. Park, R. Lesar,
and A. H. King, “Optimization of strength and ductility in nanotwinned ultrafine grained Ag: Twin density and grain orientations,” Acta Mater., vol. 96, pp.
378–389, 2015.
[37] B. N. Materials, “Outline of Research: Background.” [Online]. Disponível em:
http://www.bnm.mtl.kyoto-u.ac.jp/outline/background_e.html.

[31-Jul-

2016].
[38] Penn Engineering; Bonnell Group, “Solar cell (grain boundaries in p-doped
silicon).”

[Online].

Disponível

em:

http://www.seas.upenn.edu/~bonnell/research/archives/Interface_Transpor
t_02_polycrysts.html. [31-Jul-2016].

52

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

[39] R. a. Masumura, P. M. Hazzledine, and C. S. Pande, “Yield stress of fine grained
materials,” Acta Mater., vol. 46, no. 13, pp. 4527–4534, 1998.
[40] [Online].

Disponível

em:

http://academic.uprm.edu/pcaceres/Courses/MechMet/MET-3A.pdf. [28-Jul2016].
[41] W. D. Callister Jr and D. G. Rethwisch, WD; RETHWISCH, DG, Oitava Edi. John
Wiley & Sons, 2010.
[42] R. E. Smallman and R. J. Bishop, Modern physical metallurgy and materials
engineering. Butterworth-Heinemann, 1999.
[43] G. Saada, “Hall-Petch revisited,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 400–401, no. 1–2
SUPPL., pp. 146–149, 2005.
[44] M. Hakamada, Y. Nakamoto, H. Matsumoto, H. Iwasaki, Y. Chen, H. Kusuda,
and M. Mabuchi, “Relationship between hardness and grain size in
electrodeposited copper films,” Mater. Sci. Eng. A, vol. 457, no. 1–2, pp. 120–
126, 2007.
[45] K. E. Aifantis and A. A. Konstantinidis, “Hall-Petch revisited at the nanoscale,”
Mater. Sci. Eng. B Solid-State Mater. Adv. Technol., vol. 163, no. 3, pp. 139–
144, 2009.
[46] K. Lu, L. Lu, and S. Suresh, “Strengthening materials by engineering coherent
internal boundaries at the nanoscale,” Science (80-. )., vol. 324, no. 5925, pp.
349–352, 2009.
[47] [Online].

Disponível

em:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Dislocation_
pileup.svg/200px-Dislocation_pileup.svg.png. [31-Jul-2016].
[48] D. J. Dunstan and A. J. Bushby, “Grain size dependence of the strength of
metals: The Hall-Petch effect does not scale as the inverse square root of grain
size,” Int. J. Plast., vol. 53, pp. 56–65, 2014.
[49] [Online].

Disponível

em:

http://www.nature.com/article-

assets/npg/natrevmats/2016/natrevmats201619/images_hires/relative/natre
vmats201619-i1.jpg. [28-Jul-2016].
53

CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE FILMES DE COBRE PRODUZIDOS POR ELETRODEPOSIÇÃO

[50] M. Dao and L. Lu, “Strength , strain-rate sensitivity and ductility of copper
with nanoscale twins,” vol. 54, pp. 5421–5432, 2006.
[51] Y. M. Wang, F. Sansoz, T. LaGrange, R. T. Ott, J. Marian, T. W. Barbee Jr, and
A. V Hamza, “Defective twin boundaries in nanotwinned metals,” Nat. Mater.,
vol. 12, no. 8, pp. 697–702, 2013.
[52] L. Lu, “Nano-sized twins induce high rate sensitivity of flow stress in pure
copper,” vol. 53, pp. 2169–2179, 2005.
[53] Z. S. You, L. Lu, and K. Lu, “Tensile behavior of columnar grained Cu with
preferentially oriented nanoscale twins,” vol. 59, pp. 6927–6937, 2011.
[54] B. Z. Cui, K. Han, Y. Xin, D. R. Waryoba, and A. L. Mbaruku, “Highly textured
and twinned Cu films fabricated by pulsed electrodeposition,” Acta Mater.,
vol. 55, no. 13, pp. 4429–4438, 2007.
[55] C. Xie, Q. H. Fang, L. X. Li, J. K. Chen, Y. W. Liu, and Y. N. Wang, “The impact
of twin lamella thickness distribution on strength and endurance limit in
nanotwinned copper,” Mech. Mater., vol. 84, pp. 91–99, 2015.
[56] M. T. Pérez-Prado and J. J. Vlassak, “Microstructural evolution in electroplated
Cu thin films,” Scr. Mater., vol. 47, no. 12, pp. 817–823, 2002.
[57] S. Lagrange, S. H. Brongersma, M. Judelewicz, A. Saerens, I. Vervoort, E.
Richard, R. Palmans, and K. Maex, “Self-annealing characterization of
electroplated copper films,” Microelectron. Eng., vol. 50, no. 1–4, pp. 449–
457, 2000.

54

