
I 

 

 

 

 

 

 

Neisy Amparo Escobar Forhan 

 

 

 

 

 

 

Fabricação de novas heteroestruturas a partir de estruturas SOI 

obtidas pela técnica “Smart-Cut” 
 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola Politécnica 

da  Universidade  de  São  Paulo para  

obtenção  do   título  de   Doutor   em  

Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2006 



II 

 

 

 

 

 

 

Neisy Amparo Escobar Forhan 

 

 

 

 

 

 

Fabricação de novas heteroestruturas a partir de estruturas SOI 

obtidas pela técnica “Smart-Cut” 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola Politécnica 
da  Universidade  de  São  Paulo  para 
obtenção   do  título   de   Doutor   em 
Engenharia. 

 

 

Área de Concentração: 

Engenharia Elétrica-Microeletrônica 

 

Orientadora: 

Profra. Dra. Inés Pereyra 

 

 

São Paulo 

2006 



III 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À orientadora, Dra. Inés Pareira, pelas discussões sobre o trabalho, pelas sugestões, pelo 

apoio e pela frase do Perón. 

À Dra. Márcia C. A. Fantini e ao Dr. Patrick B. Verdonck, pelas sugestões dadas no 

exame de qualificação e durante o desenvolvimento deste trabalho. 

A meus colegas do Grupo de Novos Materiais do LME pela grande colaboração.  

À equipe técnica das Salas Limpas do LME, pela cooperação. 

À equipe do departamento de manutenção e oficina do LME, pelo apoio oferecido. 

Aos membros da equipe das Salas Limpas do LSI, que me permitiram o uso dos 

equipamentos. 

Aos colegas da CCS-UNICAM, pela ajuda e cooperação; por me permitir usar seus 

equipamentos. 

Aos Drs Ricardo Zanatta e Cristina T. M. Ribeiro pela colaboração no uso do Raman. 

Ao Dr Fernando C. Zawislak pela ajuda com as implantações e discussões sobre o 

trabalho. 

Ao colega José A. R. Porto pelas medidas de DRX. 

À equipe do departamento de RH, pelo apoio em trâmites burocráticos, necessários. 

Às instituições CAPES e FAPESP (Proc. No 01/09404-0), pelo respaldo financeiro ao 

nosso projeto e equipe de pesquisa. 

Aos amigos e familiares pela cobrança, preocupação e paciência. 

A todos que direta ou indiretamente, colaboraram na execução deste trabalho. 

 



IV 

 

 

Resumo 
 

Esta pesquisa engloba o estudo e desenvolvimento de novas heteroestruturas 

semicondutoras, tomando como base as estruturas SOI (Silicon-On-Insulator - silício 

sobre isolante) obtidas pela técnica Smart Cut, estudadas nestes últimos anos no 

Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (EPUSP). Esta técnica combina a solda direta para a união 

de lâminas e a implantação iônica (I/I) de íons leves para a separação de camadas 

especificadas. São essenciais na preparação destas estruturas SOI, processos de I/I, 

limpeza e ativação das superfícies das lâminas e recozimentos em fornos a temperaturas 

moderadas. 

Estudamos também, diferentes métodos para a obtenção de novas heteroestruturas, 

basicamente combinando as técnicas de fabricação da estrutura SOI e os métodos de 

formação do carbeto de silício (SiC), que chamaremos de heteroestruturas SiCOI 

(Silicon Carbide-On-Insulator). O método usado para a formação do SiC depende, em 

cada caso, das características desejadas para o filme que, ao mesmo tempo, estão 

relacionadas com a aplicação à qual estará destinado. Analisamos três métodos de 

obtenção do material SiC com características específicas diferentes. 

A metodologia proposta aborda as seguintes tarefas: 

Tarefa 1: Obtenção de estruturas SOI pelo método convencional utilizado em trabalhos 

anteriores e melhoramento das características superficiais da estrutura resultante. 

Tarefa 2: partindo de uma lâmina de Si previamente coberta por uma camada isolante, 

fabricar a heteroestrutura SiC/isolante/Si, onde a camada de SiC é crescida pelo método 

de deposição química de vapor assistida por plasma (PECVD). O filme obtido por 

deposição PECVD é amorfo e portanto são necessárias etapas de cristalização 

posteriores ao crescimento. 

Tarefa 3: partindo de uma estrutura SOI, fabricar a heteroestrutura SiC/SiO2/Si, onde a 

camada de SiC é obtida por implantação de íons de carbono (C+) na camada ativa de Si 

da estrutura SOI para sua transformação em SiC. 

Tarefa 4: partindo de uma estrutura SOI, fabricar a heteroestrutura SiC/SiO2/Si, onde a 

camada de SiC é obtida por conversão direta da camada ativa de Si da estrutura SOI em 

SiC como resultado da carbonização do Si usando exposição a ambiente de 

hidrocarbonetos. 
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Como resultado deste trabalho foram obtidas estruturas SOI Smart Cut com valor médio 

de rugosidade superficial dentro dos valores esperados segundo a bibliografia 

consultada. Durante o desenvolvimento de heteroestruturas SiC/isolante/Si obtidas 

utilizando a técnica de PECVD obtivemos filmes com boas características estruturais. 

Os recozimentos feitos em ambiente de N2 aparentemente trazem resultados 

satisfatórios, conduzindo à completa cristalização dos filmes. Nas análises feitas para a 

fabricação de heteroestruturas SiC/isolante/Si utilizando I/I de carbono confirma-se a 

formação de c-SiC depois de realizado o recozimento térmico. 
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Abstract 
 

In this work we study new semiconductors heterostructures, based on SOI (Silicon-On-

Insulator) structures obtained by "Smart-Cut" process, that were studied in the last years 

at Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (EPUSP). This technique combines high-dose hydrogen ion 

implantation (I/I) and direct wafer bonding. To produce SOI structures some processes 

are essential: I/I process, cleaning and activation of the surfaces, and conventional 

thermal treatments at moderated temperatures. 

We also investigate different methods to obtain new heterostructures, basically 

combining SOI  technologies and silicon carbide (SiC) growth processes, which will be 

called as SiCOI (Silicon Carbide-On-Insulator) heterostructures.  

The utilized methods to obtain the SiC are related, in each case, with the desired film’s 

characteristics, which at the same time are associated with the final application. We 

analyze three methods to obtain SiC material with specific different characteristics. 

The proposed methodology approaches the following tasks:  

Task 1: Fabrication of SOI structures by the conventional technology previously used 

by us, and the improvement of superficial characteristic of the final structure.  

Task 2: Fabrication of SiC/insulator/Si heterostructures from Si substrate previously 

covered with an insulator capping layer, where the SiC layer is deposited by plasma 

enhanced chemical vapor deposition (PECVD). The PECVD film is amorphous and 

therefore, a thermal annealing step is necessary for crystallization. 

Task 3: Fabrication of SiC/SiO2/Si heterostructures from SOI structure, where the SiC 

layer is synthesized through a high dose carbon implantation into the thin silicon 

overlayer of a SOI wafer. 

Task 4: Fabrication of SiC/SiO2/Si heterostructures from SOI structure, where the SiC 

layer is achieved by direct carbonization conversion of the silicon overlayer of a SOI 

wafer  

In this work we have obtained Smart Cut SOI structures with surface roughness similar 

to the previous reported. We also obtained SiC/insulator/Si heterostructures with good 

structural characteristics using PECVD technique. The investigated N2 thermal 

annealing appears to be suitable for the crystallization of all the amorphous films 
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deposited by PECVD. We have shown the possibility of using carbon ion implantation 

and subsequent thermal annealing to form c-SiC for SiC/insulator/Si heterostructures. 
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1 Capítulo 1: Introdução Teórica 
 

Neste trabalho de pesquisa discutimos o desenvolvimento de novas heteroestruturas 

semicondutoras, tomando como base estruturas SOI obtidas pela técnica Smart-Cut, e 

diferentes métodos de obtenção do SiC. 

Descreveremos a seguir, de maneira sucinta, a tecnologia de obtenção de estruturas 

SOI, em particular a de Smar-Cut, pesquisada no nosso departamento durante trabalhos 

anteriores [1]. Ademais, incluímos a descrição das principais técnicas utilizadas para a 

obtenção do SiC, assim como os aspectos teóricos relacionados às características deste 

material. 

 

1.1 Introdução às estruturas SOI 

 

Com a constante redução das dimensões na microeletrônica, diversos efeitos 

parasitários, característicos dos dispositivos fabricados em lâminas convencionais de 

silício (Si), tornam-se cada vez mais críticos, fazendo-se necessária a utilização de 

novos recursos tecnológicos. Grandes desafios apresentam-se na procura de materiais 

para a fabricação de dispositivos que permitam a operação estável, tanto em condições 

favoráveis como adversas, principalmente quanto à operação confiável em 

extremamente baixas (<0oC) e altas temperaturas (>250oC), imunidade à radiação 

ionizante transiente ou permanente, imunidade aos efeitos de partículas altamente 

energéticas e que satisfaçam as necessidades de alta freqüência de operação (da ordem 

dos GHz), baixo consumo de potência (da ordem dos mW para tensão de alimentação 

~1V) e elevado ganho, com rendimentos aceitáveis. 

Há alguns anos, vem sendo proposta a utilização de uma nova estrutura, denominada 

SOI, como alternativa eficiente, confiável, estável e de custos de produção razoáveis, 

para aplicações em circuitos desta natureza, abarcando desde aplicações comerciais na 

área de eletrônica portátil e telefonia celular, até aplicações espaciais; cada uma delas 

com exigências específicas [2]. 

Uma estrutura SOI, como sugere o nome, consiste de um substrato de suporte mecânico, 

formado por uma lâmina de Si, coberto por uma camada de óxido de Si (SiO2), dito 

óxido enterrado, que é, por sua vez, coberta por um filme fino de Si cristalino onde são 
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efetivamente fabricados os dispositivos de microeletrônica, por isso denominado 

camada de dispositivos, camada ativa ou, simplesmente, filme superior. 

Dispositivos em SOI despertam grande interesse prático pois apresentam vantagens tais 

como: operação em altas e baixas temperaturas [1,2], maior imunidade às radiações 

ionizantes e partículas cósmicas [3], imunidade ao efeito de tiristor parasitário (Latch-

Up) no qual os transistores bipolares parasitários são ativados, chegando a destruir 

Circuitos Integrados (CI’s) em CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 

[4], baixo consumo de potência, alta freqüência de operação, mesmo com baixas 

tensões de alimentação, processos de fabricação compatíveis com os processos já 

existentes para CI’s, entre outras [2,5,6,7]. Alguns exemplos práticos destas 

características dos dispositivos SOI são descritos em [1]. 

 

1.1.1 Tecnologias de obtenção de estruturas SOI 

 

Existiam primeiramente apenas duas tecnologias de produção comercial de estruturas 

SOI: SIMOX (Separation by IMplantation of Oxygen) [8,9,10,11] e Bonded Wafers [6], 

em particular BESOI (Bond and Etch back SOI [12]). Em meados de 1995, a SOITEC 

francesa propôs o uso da I/I de hidrogênio (H) como forma de “clivar” uma fina camada 

superficial de Si do restante da lâmina seguida de união com outra lâmina não 

implantada utilizando as técnicas de Bonded Wafers e a batizou inicialmente como 

Smart-Cut SOI [13,14,15,16,17,18], e é hoje comercializada pela SOITEC francesa com 

o nome UNIBOND®. 

A tecnologia Smart-Cut, beneficia-se da capacidade de produção de camadas cristalinas 

de alta qualidade, típica da técnica BESOI, ao combinar a solda direta para a união de 

lâminas e, ao mesmo tempo, reduz custos utilizando a implantação de íons leves para 

promover a separação da camada ativa de silício do restante do substrato. O processo de 

separação em duas partes da lâmina de Si implantada será referido por nós doravante 

como de “clivagem”, uma vez que a separação se dá, preferencialmente, ao longo dos 

planos (001). São essenciais, na tecnologia Smart-Cut, processos de I/I, limpeza e 

ativação das superfícies das lâminas e recozimentos em fornos a temperaturas 

moderadas (~1100°C). 

Quando comparamos as tecnologias mais usadas para a produção de estruturas SOI 

teremos que a tecnologia SIMOX dominou por longo tempo o mercado de lâminas SOI, 
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mas atualmente está perdendo espaço pois seu processo de obtenção exige o emprego 

de implantadores iônicos especiais e de fornos de altíssimas temperaturas (~1300oC) 

[9]. Lâminas produzidas com esta tecnologia possuem, geralmente, camadas ativas com 

altas densidades de deslocamentos, gerados principalmente por causa da presença de 

precipitados de oxigênio, decorrentes do processo de formação do óxido enterrado, 

ademais da formação de defeitos pin holes no óxido enterrado e a interdependência 

entre as espessuras do óxido enterrado e da camada ativa [9]. A qualidade dos filmes 

pode ser parcialmente melhorada através do uso de múltiplas implantações iônicas 

intercaladas por recozimentos, bem como do uso de filmes finos de óxido enterrado 

[10]. 

Na tecnologia BESOI [12], um par de lâminas de Si oxidado é soldada face-a-face 

através de forças de van der Waals, submetidas a um recozimento a temperaturas 

relativamente altas (até 1100°C) para fortalecer as ligações químicas, seguido de 

afinamento de um dos lados por polimento mecânico e decapagem química. Trata-se de 

uma tecnologia mais barata em comparação à SIMOX e que produz filmes e interfaces 

de melhor qualidade, comparáveis à qualidade de lâminas de Si convencionais. No 

entanto, além do desperdício de material que encarece o processo, já que uma das 

lâminas é consumida durante o afinamento, a principal dificuldade da tecnologia está 

associada à obtenção de camadas ativas com espessuras e homogeneidade compatíveis 

com processos em ULSI (Ultra Large Scale Integration). 

 

1.1.2 Vantagens da tecnologia Smart Cut 

 

Um dos grandes benefícios da tecnologia Smart-Cut é a sua flexibilidade no que se 

refere à espessura do óxido enterrado e da camada ativa de Si. O óxido enterrado é 

termicamente crescido e sua espessura pode ser ajustada com relativa facilidade. A 

camada ativa de Si é obtida pelo processo de clivagem da lâmina ao redor da 

profundidade da concentração máxima dos íons de hidrogênio (H+) implantados, ou 

seja, do alcance projetado para os íons, Rp. A espessura da estrutura SOI (espessura da 

camada ativa de Si) está diretamente relacionada com a energia dos íons através de uma 

relação entre Rp e a energia de implantação, com fraca dependência da dose utilizada. A 

energia dos íons é bastante precisa e facilmente controlável e, portanto, a espessura da 

camada ativa após a clivagem será inerentemente homogênea [13,17]. 
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A utilização de doses médias e íons leves no processo de I/I minimiza deslocamentos 

atômicos, permitindo a recristalização completa da camada ativa e, conseqüentemente, 

uma qualidade potencialmente superior às obtidas em lâminas SIMOX. 

As interfaces Si/SiO2, por sua vez, por ser o óxido enterrado obtido por processo 

térmico, tendem, teoricamente, a apresentar baixa densidade de estados interfaciais, 

comparativamente à que se observa em lâminas SIMOX. 

Por outro lado, as etapas básicas dos processos Smart-Cut podem ser desenvolvidas em 

equipamentos convencionais, normalmente utilizados na fabricação de CI’s. A 

implantação pode ser feita em equipamentos destinados à realização de dopagens para 

fonte-dreno e polisilício. Os tratamentos térmicos podem ser feitos em tubos de fornos 

convencionais; as limpezas em salas limpas convencionais ou equipamentos de limpeza 

designados para tecnologia ULSI. A etapa final de polimento poderia ser feita nos 

mesmos equipamentos utilizados para o polimento final de lâminas de Si bulk ou 

polimentos químico-mecânicos de multicamadas dielétricas. 

 

1.1.3 Pesquisas precedentes de nosso departamento sobre processo de 

obtenção de estruturas SOI 

 

Descrevemos a seguir, de forma breve, o processo de obtenção de estruturas SOI 

pesquisado em nosso departamento, similar ao praticado hoje em dia em outros centros 

de pesquisa do mundo, e ilustramos suas principais etapas na figura 1.1. 
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Figura 1.1. Principais etapas da tecnologia Smart-Cut para a obtenção de estruturas SOI. 

 

O processo inicia-se com duas lâminas de Si, normalmente tipo p, orientação 

cristalográfica (100) e de alta resistividade, sendo pelo menos uma delas coberta por 

uma camada dielétrica, usualmente SiO2 crescido termicamente. Este óxido constituirá 

o óxido enterrado da estrutura SOI. A lâmina suporte serve como contraforte e dá 

volume à estrutura SOI. 

A lâmina que dará origem à camada superficial de Si, ou camada ativa, passa por uma 

implantação de H+, ou moléculas H2
+, através do óxido térmico. A dose típica de 

implantação situa-se em torno de 5,5 1016H+/cm2. Na profundidade definida pelo 

alcance projetado dos íons implantados, RP, formam-se microcavidades. 

Como resultado da implantação de H+ criam-se defeitos no material pelo rompimento 

das ligações Si-Si e defeitos planares denominados platelets [19,20,21]. Os átomos de H 

implantados segregam-se nestes defeitos, interagindo quimicamente com os de Si das 
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ligações rompidas e, desta forma, passiva-os, formando ligações Si-H. Note-se que, não 

fosse a presença dos defeitos cristalinos que armadilham os átomos de hidrogênio, ele 

escaparia quase que totalmente do material devido ao seu alto coeficiente de difusão em 

Si, mesmo à temperatura ambiente. 

Após a implantação, ambas as lâminas passam por etapas de limpeza e ativação das 

superfícies para remover partículas e para torná-las hidrófilas e, em seguida, são 

soldadas à temperatura ambiente. Esta adesão ocorre através de forças de van der 

Waals. 

Uma vez formados os pares soldados, procede-se o recozimento térmico em duas 

etapas. Durante a primeira etapa, em um processo térmico rápido (Rapid Thermal 

Processing – RTP), partindo-se de seu valor ambiente, incrementa-se a temperatura a 

uma taxa de aproximadamente 2,5°C/s até que se observe a clivagem quando se atinge 

valores de temperatura entre 500°C e 600°C. A segunda etapa térmica consiste em um 

recozimento da estrutura SOI formada a altas temperaturas (~1100oC) para o 

fortalecimento das ligações químicas covalentes e para a remoção de defeitos 

cristalinos. 

Durante a primeira etapa de recozimento térmico, os átomos de H armadilhados 

desprendem-se dos defeitos cristalinos e difundem-se em um processo contínuo, 

formando microcavidades próximas à região do pico de implantação, ou de seu alcance 

projetado, Rp, cada vez mais preenchidas com moléculas de H2. Na medida em que se 

aumenta a temperatura aumenta-se também o fluxo de H para o interior das cavidades 

que, juntamente com a maior agitação de moléculas H2, desenvolve uma alta pressão do 

gás dentro das cavidades de tal maneira que se promove o rompimento de novas 

ligações Si-Si nas suas bordas, fazendo com que as cavidades cresçam e se expandam. 

A dinâmica de crescimento, no entanto, dependerá das condições da lâmina implantada 

e do processo térmico. A taxa de aquecimento, por exemplo, tem papel crucial no 

controle do transporte de difusão de massa, nucleação e formação das cavidades e no 

aumento da pressão que gera a expansão das cavidades [20]. 

Deste modo, a clivagem acontece com a união, ou coalescência das cavidades 

lateralmente durante tratamento térmico, formando uma "cavidade" contínua em torno 

do alcance projetado da implantação e separando, ou clivando, o substrato original em 

dois. 
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A figura 1.2 ilustra esquematicamente duas possibilidades de crescimento das cavidades 

internas. No caso em que a lâmina implantada esteja soldada a outra lâmina de suporte, 

as microcavidades crescem ao longo do plano (001), paralelo à superfície da lâmina. 

Este crescimento permite que as microcavidades coalesçam, promovendo a clivagem 

interna da lâmina. Por outro lado, quando a lâmina implantada não possui nenhuma 

outra lâmina de suporte soldada a ela, a falta de um suporte mecânico faz com que as 

microcavidades não cresçam apenas lateralmente, o que provoca a formação de bolhas 

na superfície, que, dependendo do tempo e da temperatura do recozimento, poderão 

estourar em um processo de esfoliação superficial (situação real representada na figura 

1.3). 

 

(a) (b)
 

Figura 1.2. (a) crescimento das cavidades no caso da lâmina possuir uma lâmina de 

suporte (b) crescimento das cavidades para o caso sem lâmina de suporte. 

 

5μm 

 
 

Figura 1.3. Imagem obtida por microscopia ótica representativa de uma lâmina 

implantada com íons de H+ recozida antes da solda, nela as microcavidades não crescem 

apenas lateralmente, ocorrendo também a formação de bolhas e bolhas estouradas na 

superfície [1]. 
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A figura 1.4 mostra uma situação real de uma estrutura SOI Smart-Cut [1], com a 

presença de algumas cavidades remanescentes que se formaram longe o suficiente da 

interface onde ocorreu a clivagem interna, como pode notar-se estas cavidades se 

estendem lateralmente ao longo de planos (001) por até 25nm, paralelas à superfície da 

estrutura. Análises tradicionais com o microscópio eletrônico de transmissão (MET), 

em que se passa de uma condição abaixo do foco para uma acima do foco e se verifica a 

variação no contraste das franjas de Fresnel confirmaram se tratar de cavidades. 

 
a) 

b) 
  20nm 

cavidades 

SiO2-enterrado 

Si-camada ativa 

 
 

Figura 1.4. Micrografias obtidas por microscopia eletrônica de transmissão 

evidenciando a presença de cavidades internas como as que induziram a clivagem para 

a formação da estrutura SOI Smart-Cut . A micrografia b) representa uma ampliação da 

região contida dentro do retângulo na micrografia a) [1]. 

 

Uma vez acontecida a clivagem, o restante da lâmina poderá ser reutilizado em um 

processo SOI subseqüente, utilizando-o como lâmina de suporte após efetuar-se um 

polimento químico-mecânico de sua superfície. 
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A estrutura SOI Smart-Cut após a etapa de coalescência das microcavidades apresenta 

uma superfície muito rugosa. Estas microcavidades contribuem substancialmente para a 

rugosidade superficial da camada de Si após a clivagem, que se reportam na ordem de 

até 12,0nm RMS (root mean square) [20,22]. 

É bem conhecido, que todas as estruturas SOI apresentam uma elevada rugosidade 

superficial típica entre valores de 3-15Å (0,3-1,5nm) para áreas de 1x1μm2, varridas no 

microscópio de força atômica (MFA), reportadas em [23] até valores de 12,0nm, 

reportados em [22]. Nas estruturas SIMOX a rugosidade deve-se ao sputtering da 

superfície pela elevada dose e energia dos íons de oxigênio implantados e pela 

eliminação do Si durante o recozimento a temperaturas tão elevadas. No caso das 

estruturas BESOI a rugosidade estará determinada pela morfologia da interface etchstop 

e pela cinética do etch (corrosão química), nas estruturas obtidas pelo processo Smart-

Cut, a rugosidade será o resultado da morfologia da superfície clivada. Para o 

melhoramento da rugosidade superficial, tem-se empregado com bastante freqüência 

polimentos químico-mecânicos, mas existem provas de que estes degradam a 

uniformidade da espessura das estruturas. Dentre as várias propostas de redução da 

rugosidade superficial sem o emprego de polimento químico-mecânico, a que tem 

produzido resultados mais satisfatórios é o recozimento a temperaturas elevadas 

(~1100°C) por dezenas de minutos em ambiente de hidrogênio [24]. Os experimentos 

realizados por Maszara et al [23], em medidas de perda de uniformidade da espessura 

da lâmina SOI, demonstram que para obter um polimento ótimo da superfície pelo 

processo de polimento químico-mecânico têm de ser removidos entre 600-700Å de Si, 

enquanto o recozimento em ambiente de hidrogênio (H2) remove apenas ~100Å. Isto 

não seria significativo na planarização de superfícies de Si (bulk), mas este problema 

torna-se crítico para a fabricação de dispositivos em substratos SOI, particularmente em 

aplicações CMOS fully depleted. O processo de planarização por recozimento em 

ambiente de hidrogênio, não só reduz a rugosidade superficial mas também diminui a 

densidade de micro defeitos superficiais (SMD ou Surface Micro Defects) [25]. 

O mecanismo físico da planarização por recozimento em ambiente de hidrogênio inclui 

a decapagem através da reação do H com átomos superficiais de Si, formando espécies 

voláteis SiH2 ou SiH4, além da difusão superficial de Si [24]. Caso o processo de 

planarização seja governado pela decapagem do Si, um tratamento similar com plasma 

de H, realizável em reatores PECVD, poderá produzir resultados semelhantes, ainda que 
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a temperaturas sensivelmente inferiores. O emprego de baixas temperaturas é altamente 

desejável, por exemplo, na fabricação de CI’s tridimensionais, com algumas camadas de 

dispositivos ativos, utilizando tecnologias SOI. 

A diminuição da rugosidade superficial da lâmina SOI obtida em nosso departamento a 

valores RMS de algumas unidades de Ångstrons, mediante a planarização da superfície 

durante recozimentos a temperaturas elevadas em ambiente de hidrogênio, tem por 

objetivo neste trabalho aprimorar as estruturas SOI já obtidas em nossos laboratórios. 

Outros aspectos importantes incluídos nesta pesquisa são o SiC e os materiais utilizados 

como camadas isolantes, utilizados aqui para o desenvolvimento de novas 

heteroestruturas semicondutoras, tomando como base às estruturas SOI obtidas pela 

técnica Smart-Cut, descrevemos a seguir aspetos relacionados a estes materiais. 

 

1.2 O Carbeto de Silício 

 

Como comentado anteriormente, a necessidade de procura de novos materiais 

semicondutores é um fato que se vem constatando há alguns anos. Estes devem ser 

materiais que possam ser utilizados para a fabricação de dispositivos que requerem alta 

dureza e resistência à corrosão química, capacidade de trabalho sob condições adversas, 

operando em situações extremas em termos de temperatura, velocidade, potência e 

radiação [26]. Também neste contexto, o carbeto de silício, especialmente o carbeto de 

silício cristalino (c-SiC), aparece como um material com características que permitem 

sua aplicação na fabricação de dispositivos semicondutores, tanto micro-eletro-

mecânicos quanto microeletrônicos. Porém, as altas temperaturas necessárias e o 

elevado custo para a obtenção do c-SiC limitam seu uso e sua compatibilidade com as 

tecnologias existentes atualmente. Desta maneira, tem-se dado muita atenção [27] à 

obtenção do carbeto de silício amorfo hidrogenado (a-Si1-xCx:H), que pode ser obtido a 

baixas temperaturas e com custos reduzidos, preservando as principais características do 

c-SiC. 

Para facilitar a compreensão da terminologia utilizada nos tópicos relacionados ao SiC 

descrevemos a seguir as principais características de um material cristalino e de um 

material amorfo. 
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1.2.1 Semicondutores cristalinos e amorfos 

 

Em termos estruturais, em um semicondutor cristalino existe uma grande periodicidade 

nas posições relativas entre os átomos, com as orientações das ligações se repetindo 

regularmente, apresentando uma extensa estrutura periódica, ou seja, uma ordem de 

longo alcance. Embora não exista uma teoria definitiva para sistemas desordenados, 

sabe-se que as estruturas eletrônicas desses materiais também apresentam fatores 

universais. Exceto pelos modelos do gás perfeito e da liga de átomos em posições 

aleatórias, nenhum material é perfeitamente desordenado. Em todos os casos existe no 

mínimo uma ordem de curto alcance a ser considerada, e em semicondutores amorfos 

esta pode se manter mesmo para uma distância da ordem de algumas separações 

interatômicas [28]. 

No caso dos semicondutores amorfos, os átomos se ligam de maneira “aleatória”. 

Porém, os átomos ligados com seus primeiros vizinhos não apresentam irregularidades 

muito significativas, devido à sua natureza química que faz com que cada átomo deva 

completar suas ligações segundo sua valência química, com comprimentos e ângulos de 

ligações característicos. Partindo deste princípio, cada átomo liga-se aos seus primeiros 

vizinhos (até o quarto) de forma muito similar, constituindo uma ordem de curto 

alcance, porém à medida que nos afastamos, a distância entre o átomo de referência e 

seus vizinhos seguintes varia, perdendo-se esta regularidade aparente devido à variação 

no ângulo das ligações e desta maneira se perder totalmente a ordem [28]. 

Esta perda da ordem de longo alcance tem uma influência importante sobre as 

propriedades do material amorfo, como a mobilidade, tempos de vida e livre caminho 

médio de portadores (distância na qual a coerência de fase das funções de onda se 

mantém). Todavia, permanece uma estrutura de bandas de energia como conseqüência 

da ordem de curto alcance, ou seja, da distância interatômica e dos ângulos das ligações, 

e não apenas da periodicidade dos potenciais atômicos [28]. 

As bandas de energia em um semicondutor cristalino sem defeitos apresentam bordas 

muito bem definidas e são formadas exclusivamente por estados estendidos com total 

coerência de fase e livre caminho médio infinito. A inclusão de uma baixa densidade de 

defeitos pontuais nessa rede faz com que, devido à perfeita simetria cristalina, sejam 

criados estados localizados de energia muito bem definida no gap (banda proibida) de 

energia [28]. 
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Por outro lado, um semicondutor amorfo possui uma estrutura de bandas de energia 

cujas bordas não estão bem definidas apresentando as chamadas caudas de estados 

localizados, que são uma distribuição contínua de estados permitidos localizados no gap 

relacionadas com as flutuações dos átomos. Estes estados permitidos chamados de 

caudas das bandas de condução e de valência, estão constituídos por estados originados 

pela desordem nas ligações atômicas. As bandas são, então, formadas por estados 

“estendidos”, agora, com um caminho livre médio finito, devido à simetria de curto 

alcance, e estados localizados, situados principalmente nas caudas das bandas. Também 

encontramos, no meio do gap, uma alta densidade de estados “profundos”, provenientes 

principalmente de ligações incompletas (dangling bonds) e impurezas [28]. 

Apesar de também existirem defeitos pontuais nos materiais amorfos, como vacâncias, 

ligações incompletas, etc, estes não mais resultam em estados localizados de energia 

bem definida, pois ao contrário do que acontece nos cristais, um único tipo de defeito 

pode apresentar infinitas configurações de sua vizinhança, acarretando um contínuo de 

estados localizados com uma certa largura em torno de uma dada energia. 

Este tipo de estados localizados não pode ser o responsável direto pelas caudas das 

bandas [29,30]. Na realidade, as caudas são provavelmente conseqüência de flutuações 

do potencial existentes na rede, como por exemplo a presença de um aglomerado de um 

dos elementos constituintes da liga amorfa, uma região de maior ou menor densidade 

eletrônica, etc. Todos esses fatores contribuem para a formação de regiões de maior ou 

menor potencial, resultando no aparecimento de estados localizados. 

Também com relação aos semicondutores amorfos, alguns modelos sugerem que a 

cauda da banda de valência pode se cruzar com a cauda da banda de condução. Esta 

região entre as bandas de valência e condução é chamada de pseudo-gap de energia: um 

contínuo de estados localizados apresentando uma densidade de estados pelo menos três 

ordens de grandeza inferior à densidade de estados das bandas de valência ou de 

condução, o que é suficiente para propiciar ao material um comportamento com 

características similares ao de um semicondutor cristalino. 

Em semicondutores cristalinos, a diferença em energia entre o topo da banda de 

valência e o fundo da banda de condução, ou gap de energia, é um parâmetro físico 

fundamental que pode ser medido precisamente. Quando se trata de semicondutores 

amorfos, um parâmetro também útil é o conhecido como gap óptico [28], uma medida 

aproximada da largura do pseudo-gap de energia. Apesar de não ter exatamente o 
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mesmo significado físico do gap de um semicondutor cristalino, esta medida permite a 

realização de comparações entre diferentes amostras com um erro relativo 

excepcionalmente pequeno (~1%), tendo em vista a simplicidade da medida, todavia o 

erro absoluto da medida é bem maior que isso, e pode facilmente variar entre 10 e 20 % 

para medidas analisadas utilizando-se diferentes procedimentos. 

Sintetizando, as propriedades dos semicondutores amorfos são determinadas pelos dois 

tipos de estados de energias disponíveis para os elétrons: estados estendidos, nas bandas 

de energia, e estados localizados, no interior do gap. A ordem de curto alcance controla 

as propriedades relacionadas à estrutura de bandas, como índice de refração, gap óptico 

e condutividade térmica. Porém, o grande número de defeitos encontrados em alguns 

materiais amorfos, não permite controlar eficientemente suas propriedades elétricas 

através da incorporação intencional de impurezas dopantes, como é o caso dos 

semicondutores cristalinos, tornando-se impossível a formação de regiões tipo P ou N. 

Uma forma de diminuir as concentrações de defeitos no gap é introduzir H no material, 

daí a importância dos materiais amorfos hidrogenados, e de técnicas como a PECVD, 

onde o H é introduzido naturalmente. Neste caso o efeito do H é passivar as ligações 

incompletas [27,28]. 

 

1.2.2 Métodos de obtenção do SiC 

 

São vários os métodos que podem ser utilizados no crescimento e/ou deposição de 

filmes finos de carbeto de silício amorfo (a-Si1-xCx), mas entre todos, a técnica de 

PECVD é vista como a mais adequada, devido à baixa temperatura utilizada durante o 

processo de deposição, que possibilita a incorporação do H no material, passivando as 

ligações incompletas e diminuindo a densidade de defeitos no filme, bem como a alta 

homogeneidade do filme, que pode ser obtida em grandes áreas de deposição.  

Além da técnica de PECVD, outras técnicas podem ser utilizadas para a preparação de 

ligas amorfas e cristalinas de carbono-silício, entre elas encontram-se a deposição 

química de vapor (Chemical Vapor Deposition - CVD) e sputtering [31], CVD 

fotoinduzida [32], deposição física de vapor assistida por laser (Laser-Assisted Physical 

Vapor Deposition) [33] e CVD por ressonância ciclotron de elétrons (Electron 

Ciclotron Ressonance CVD, ECR-CVD) [34]. A técnica de CVD tem uma importância 

secundária na deposição de ligas amorfas hidrogenadas, posto que nela se utilizam altas 
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temperaturas de deposição, o que impede a presença de H nas ligas formadas. Porém é 

uma técnica muito utilizada na deposição de materiais cristalinos. A técnica de 

sputtering é uma técnica muito versátil e permite a deposição, em atmosfera de argônio 

ou na presença de gás reativo, de filmes hidrogenados e não hidrogenados, além de 

possibilitar o crescimento de filmes policristalinos e monocristalinos de SiC, todavia 

para a obtenção do c-SiC também utiliza altas temperaturas [31]. Outras técnicas como 

a implantação iônica de carbono em Si e a carbonização de superfícies de Si são 

também utilizadas  para a obtenção de SiC, porém ainda não têm sido muito exploradas. 

Descrevemos a seguir alguns aspectos teóricos relacionados às técnicas de obtenção de 

SiC, em estado amorfo ou cristalino, que foram objeto de estudo desta pesquisa. 

1.2.2.1 Deposição por PECVD 

 

Grande parte dos trabalhos publicados sobre a-Si1-xCx:H obtidos pela técnica de 

PECVD concerne à caracterização estrutural, composicional, assim como a análise de 

propriedades ópticas e elétricas. As diferentes pesquisas envolvem testes dos diferentes 

parâmetros de deposição, tipos de gases e relação entre eles, temperaturas, pressão, etc.  

Em [35] são estudadas as propriedades optoeletrônicas de amostras deste material 

dopadas ou não, obtidas da mistura CH4 e SiH4 variando a relação (CH4/CH4 + SiH4), 

antes e depois de submetidas à cristalização utilizando um laser de ArF. Reporta-se a 

emissão na região do azul nas medidas de fotoluminescência a temperatura ambiente 

para as amostras cristalizadas não dopadas e com conteúdo de carbono de 35 at% , esta 

emissão é atribuída a algum tipo de SiC poroso formado durante a cristalização por 

laser. Investiga-se também a influência de átomos dopantes e conteúdo de carbono nas 

propriedades elétricas. Como conclusão é colocado que a concentração de dopantes tem 

fundamental importância nas propriedades elétricas de transporte, independente do tipo 

de dopante e da concentração de carbono (até 30 at%) no carbeto de silício 

microcristalino (μc-SiC). 

Conjuntamente foi publicado um trabalho [36] que investiga filmes de a-SiC:H 

depositados em um sistema de UHV (ultrahigh vacuum) com e sem diluição de H2 na 

mistura dos gases CH4 e SiH4, 4W de potência, e substrato mantido a uma temperatura 

de 180oC. Como resultado mostra-se que os filmes crescidos com diluição de H2 

apresentam uma menor densidade de defeitos, uma maior incorporação de C e um 
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menor conteúdo de H, para a mesma composição de Si/C, que onde não foi utilizada a 

diluição de H2. Ambos filmes, onde foi utilizada diluição ou não, são degradados sob 

iluminação, esta degradação começa a saturar depois de 60h de exposição. Os filmes 

onde foi utilizada a diluição mesmo depois de uma exposição prolongada a iluminação 

exibem melhores propriedades fotoelétricas que os filmes onde não foi utilizada a 

diluição.  

Um outro trabalho destes autores [37] reporta a deposição e caracterização de a-Si1-

xCx:H obtido pela mistura de C2H2 + SiH4 com e sem diluição em H2, utilizado um 

sistema de UHV, 4W de potência, e substrato mantido a uma temperatura de 200oC. 

Conclui-se que o emprego do gás C2H2 como fonte de C permite a obtenção de filmes 

com baixa quantidade de defeitos e que esta possui vantagens com relação a outras 

fontes como o CH4 e o C2H4 especificamente na região da razão C/(C+Si) maior que 

0,4, no que se refere à mais fácil incorporação de C, à maior taxa de deposição e a um 

melhor controle das propriedades optoeletrônicas do filme com o aumento no conteúdo 

de C. Mostra-se também como resultado da caracterização por absorção de 

infravermelho que o emprego deste gás permite obter filmes com alta densidade de 

ligações Si-C e baixa densidade de defeitos. Ademais coloca se que a diluição em H2 

para essas condições de deposição não melhora as características do filme e não 

influencia a incorporação de C. Porém, para uma razão C/(C+Si) maior que 0,4 o 

conteúdo de H no filme aumenta, diminui a taxa de deposição, e os filmes produzindo 

apresentam maior densidade de defeitos, são mais desordenados e ricos em clusters de 

C sp2. 

L. F. Marsal et al. em [38] discutem as propriedades elétricas (características das 

medidas de corrente-voltagem) de junções a-Si1-xCx/c-Si, onde o a-Si1-xCx:H é 

depositado em um sistema PECVD , com a mistura de CH4 e SiH4, 31mW/cm2 e a 

temperatura do substrato de 350oC. Os resultados mostram que existe um aumento nos 

estados localizados ao aproximar-se à borda da banda de condução. 

Em [39] são explicitados experimentos de deposição de a-Si1-xCx:H (com 0<x<1) 

usando a mistura de SiH4 e C8H10 (em lugar de CH4) em um sistema PECVD 

convencional variando a relação entre esses gases e obtendo-se um aumento monótono 

do valor do gap com o aumento da relação entre C8H10 e SiH4 até um valor máximo de 

3,5eV. Foi utilizada uma potência de 15W e uma temperatura de substrato de 200oC. 

Medidas de fotoluminescência revelam um deslocamento na linha azul  com o aumento 
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do valor do gap e um aumento na intensidade da emissão, resultados que diferem dos 

anteriormente reportados na literatura. 

Estudos sobre absorção óptica e luminescência são expostos em [40]. Para as 

deposições de a-Si1-xCx:H é usada a mistura de SiH4 e CH4 com diluição de H2 em um 

sistema PECVD utilizando 4W de potência e temperatura de substrato de 200-310oC. 

Aqui foi observado que a fotoluminescência e a distribuição de tempo de vida dos 

portadores depende da forma da cauda dos estados localizados. As análises são 

realizadas utilizando o modelo de desordem estática (static disorder). Para o caso das 

amostras ricas em C (0,5<x<1) as propriedades radiativas não podem ser preditas por 

este modelo devido à presença de clusters de C. 

I. Pereyra e co-autores mostram em [27] a obtenção de a-Si1-xCx:H PECVD nas 

condições de plasma faminto por silano (silane starving plasma regime), um caso 

especial do regime de baixa densidade de potência, com composição próxima da 

estequiométrica e ordem química semelhante à do c-SiC. Neste trabalho são 

investigados o aumento na potência de RF (radiofreqüência) e a diluição em H2 da 

mistura gasosa de SiH4 e CH4, com substrato mantido a 300oC. Expõe-se que a técnica 

de PECVD resulta viável na obtenção de filmes com um controle do conteúdo de C e do 

valor do gap ótico. O aumento no valor do gap ótico e do conteúdo de C é desejável 

para várias aplicações. Porém, para filmes com elevada concentração de C (x~0,5) 

geralmente acontece uma diminuição no valor do gap ótico, dificultando a obtenção de 

valores entre 2,5 e 3eV. A diminuição no valor do gap ótico está relacionada à 

existência de ligações C-C do tipo G (sp2) em lugar de ligações C-C do tipo D (sp3). O 

emprego do regime de baixa potência nas condições de plasma faminto, com valores de 

fluxo de SiH4 muito baixo, permite a obtenção de filmes com a razão C/Si maior que 

0,5 (até 0,7),  com ligações C-C majoritariamente de tipo sp3, valores de gap ótico tão 

altos quanto 3,7eV e elevada resistividade elétrica; sendo possível também a obtenção 

de filmes próximos da estequiometria e com tendência à ordem química do c-SiC. 

Outros trabalhos pesquisam o efeito de recozimentos em filmes amorfos depositados 

por PECVD [41]. Aqui é estudada  a estrutura policristalina do SiC depositado por 

PECVD, depois de realizado um recozimento térmico em temperaturas entre 950 e 

1250oC. Depois do recozimento observa-se a transição do estado amorfo para 

policristalino nas análises de absorção de infravermelho, o aumento da temperatura de 

recozimento leva a um aumento no tamanho dos grãos cristalinos conjuntamente com a 
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maior uniformidade na distribuição de tamanho de grão. Medidas de microscopia 

eletrônica de transmissão revelam que a cristalização ocorre de maneira homogênea no 

filme com orientação preferencial cúbica. 

Em um trabalho posterior também é estudado o efeito do recozimento [42]. Neste caso 

foi utilizado um sistema PECVD de eletrodos retangulares. O substrato, mantido a uma 

temperatura de 250oC, é colocado no eletrodo superior de forma invertida como fim de 

evitar a deposição de partículas. A potência utilizada foi de 100W, relação de SiH4/CH4 

de 1, e diluição de H2 de 90sccm. Os recozimentos foram realizados em fornos com 

atmosfera de Ar durante 3h a temperaturas de 300 a 900oC. É concluído que os 

processos de recozimento conduzem ao rearranjo estrutural do filme e à extração dos 

átomos de hidrogênio das ligações CHn e SiHn. A perda do hidrogênio das ligações 

com Si e C é a responsável pelo decréscimo no valor do gap ótico para os recozimentos 

a temperaturas entre 300 e 600oC. Os recozimentos a 700oC resultam em uma 

diminuição considerável da densidade de ligações Si-H e C-H. O recozimento feito a 

900oC permite a cristalização do filme na fase cúbica. Comenta-se também o aumento 

na rugosidade (valor de RMS) de até seis vezes para o filme cristalizado a 900oC 

quando comparado com o filme amorfo como depositado. 

Estudos mais recentes mostram testes de variação na potência, alta diluição em H2 na 

mistura dos gases e temperaturas de substrato mais elevadas (400oC); com o fim de 

depositar filmes microcristalinos em regime de baixa potência [42]. Para as deposições 

foi usada a relação (CH4/CH4 + SiH4) de 0,5, variada a potência de 5 a 150W, mantendo 

constantes a temperatura do substrato a 400oC e a diluição em H2, a relação (H2/CH4 + 

SiH4) de 250. Aparentemente a potência de RF controla a transição do estado 

microcristalino para amorfo. O aumento da potência de 5 para 35W conduz a uma 

mudança na microestrutura cristalina da forma de coluna de cristais de Si para cristais 

homogeneamente dispersos numa matriz amorfa, aumentando também o conteúdo de 

carbono no filme. As amostras μc-Si1-xCx:H com conteúdo de carbono x>0,074 

apresentam fotoluminescência no visível à temperatura ambiente. 

1.2.2.2 Técnica de implantação de íons de C+ em Si 

 

Anteriormente falamos a respeito do interesse atual nas diferentes aplicações do c-SiC, 

também comentamos a respeito das técnicas comumente utilizadas para o crescimento 
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epitaxial de c-SiC em substratos de Si. As elevadas temperaturas utilizadas nestas 

técnicas (~1300-1400oC), CVD por exemplo, conduzem à incorporação indesejável de 

impurezas dopantes, que podem ser as responsáveis pela condução elétrica residual tipo 

n observada nos filmes crescidos por esta técnica [44]. Pode-se dizer que a maioria das 

técnicas comumente empregadas para o crescimento do c-SiC conduz à presença 

inevitável de contaminantes no material, o que se deve às elevadas temperaturas usadas 

durante o crescimento ou às condições em que este se realiza [45]. 

Uma outra dificuldade dos filmes crescidos sobre substrato de silício, por CVD ou 

técnicas com princípios semelhantes, é a presença de uma grande quantidade de 

cavidades no Si, estas cavidades estão associadas à migração do Si do substrato até a 

superfície onde reagem para formar as ilhas de SiC [46]. 

Um método alternativo de obtenção de filmes de c-SiC consiste na implantação de íons 

C+ em substrato de Si. Muitas pesquisas vêm sendo realizadas neste tema a partir da 

primeira observação de formação de ligações Si-C utilizando este método [47]. Na 

continuação descrevemos alguns aspectos de importância destacados nestas pesquisas. 

Entre as várias investigações relacionadas com este tema, alguns grupos vêm 

pesquisando a implantação de doses elevadas em alta temperatura, que resultam na 

formação de cristalitos de SiC orientados epitaxialmente com a matriz do substrato, 

crescidos durante o processo de implantação. Outras pesquisas utilizam doses 

moderadas, temperaturas mais baixas e até mesmo temperatura ambiente, neste último 

caso para o restabelecimento das propriedades do material usado como substrato, assim 

como para a cristalização do SiC formado deverão ser empregados recozimentos 

térmicos a temperaturas entre 800oC e 1200oC por tempos variados. 

Nas pesquisas realizadas com implantações de doses elevadas e altas temperaturas de 

implantação, Martin et al. em [48], descrevem implantações feitas a temperaturas entre 

800 e 900oC em uma seqüência de três implantações com energias de 180, 130 e 90keV 

e dose de 9,6 1017, 3,6 1017 e 6,0 1017C+/cm2, selecionadas de maneira a obter um perfil 

o mais plano possível, largo e com concentração de carbono próxima da estequiometria. 

A análise de absorção de infravermelho nas amostras mostra uma banda de absorção 

centrada em ~795cm-1, esta banda é característica do SiC cristalino (nas formas cúbica 

e hexagonal), produzida pela absorção TO-fónon (transversal optical phonon) no SiC; o 

que confirma a formação de SiC cristalino durante o processo de implantação a altas 

temperaturas. A análise de DRX mostrou dois picos indexados como dos planos (200) e 
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(400) do c-SiC, ou seja, cúbico para 2θ de aproximadamente 41o e 89o, respectivamente. 

Outras análises como espectroscopia Auger e microscopia eletrônica de transmissão 

confirmam a formação de boas ligações SiC perto da superfície, destacando-se três 

regiões ricas em c-SiC em profundidade associadas às diferentes energias de 

implantação utilizadas. Abaixo destas regiões aparece uma região com alto conteúdo de 

defeitos e deslocamentos no Si. Confirma-se também, a formação não de uma camada 

contínua mas sim composta de pequenos cristalitos (~7nm) de SiC orientados próximos 

da epitaxia com relação à matriz do substrato. A maior desordem estrutural no Si 

associado a este processo de obtenção de c-SiC aponta-se como a presença de cristais 

geminados (twins). 

Nejim et al. em [49], utilizam doses de 2,0 1017C+/cm2 até 1,0 1018C+/cm2, energias de 

200keV e temperaturas de implantação entre 850 e 950oC; obtendo melhores 

características, quanto à menor quantidade de defeitos, para as implantações a 

temperaturas de 950oC. Observa-se também, na análise por microscopia eletrônica de 

transmissão, uma camada com elevada densidade de precipitados de c-SiC com 

morfologia dendrítica perfeitamente alinhados com o substrato; dentro destes 

precipitados foram observados defeitos, tratando-se majoritariamente de 

microgeminações. Acima dela, tem-se uma perfeita camada de Si sem deslocamentos 

ou defeitos de outro tipo; somente na superfície desta observam-se contaminação, 

principalmente carbono e bombardeamento de metais (sputtered), procedentes dos 

componentes da câmara. Isto poderia ser corrigido, cobrindo a amostra antes da 

implantação com uma camada de SiO2. Nas implantações realizadas a 850oC, os 

precipitados apresentam uma morfologia similar à anterior e estão, também, 

perfeitamente alinhados com o Si da matriz, mas apresentam tamanho menor e a 

interface da camada enterrada de SiC com a de Si não está bem definida. É evidente 

nesta análise a presença de falhas de empilhamento (stacking faults) decorrentes da 

formação dos precipitados. Neste trabalho se especula que os átomos intersticiais de Si, 

gerados durante o bombardeamento a elevadas temperaturas, reagem com os átomos de 

carbono implantados formando o c-SiC em 48% do espaço livre disponível por unidade 

de célula. Conseqüentemente cada átomo de Si é substituído por uma molécula de c-

SiC, isto é, uma unidade de célula de Si produz duas unidades de células de c-SiC o que 

resulta no aumento do volume em 3,25%, conduzindo a um desajuste na rede cristalina 

entre o Si e o c-SiC, evidentes nos deslocamentos presentes. 
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Nas pesquisas que utilizam doses moderadas, temperatura ambiente ou baixa, Serre et 

al. em [50], realizam a caracterização espectroscópica de amostras implantadas a 

temperatura ambiente e a 500oC com doses entre 1,0 1017C+/cm2 e 1,0 1018C+/cm2, onde 

algumas das amostras implantadas à temperatura ambiente foram previamente cobertas 

por uma camada de SiO2. Esta camada tem o propósito de reduzir a contaminação, o 

efeito de canalização e o bombardeamento (sputtering) da superfície, efeitos 

decorrentes do processo de implantação. De acordo com este trabalho a implantação à 

temperatura ambiente leva à formação de uma camada superficial amorfa rica em 

carbono ademais da formação de uma camada implantada enterrada na profundidade do 

alcance projetado pelos íons. Esta camada, explica-se para o caso das amostras cobertas 

pela camada de SiO2, pode ter sido formada pela migração do carbono através da 

superfície. No caso das amostras implantadas a 500oC não é observada a camada amorfa 

rica em carbono, e a camada enterrada é formada por precipitados cristalinos de c-SiC 

alinhados com o Si do substrato. A concentração de c-SiC na camada enterrada é maior 

para o caso das amostras implantadas a 500oC. As amostras implantadas à temperatura 

ambiente foram posteriormente recozidas em atmosfera de nitrogênio (N2) a uma 

temperatura de 900 e 1150oC durante 10h. 

As análises de absorção, em [50], de radiação infravermelha, mostram a presença do 

pico de absorção relativo a ligação Si-C. No caso da implantada a temperatura ambiente 

(dose 1,0 1018C+/cm2) aparece uma banda larga centrada a ~700cm-1 relacionada com a 

presença da camada de SiC amorfa, esta banda se transforma em um pico definido com 

número de onda maior (entre 800 e 820cm-1) depois dos recozimentos térmicos, 

próximo aos reportados para SiC cristalino, o que indica a cristalização do SiC durante 

os recozimentos. Nas amostras implantadas a temperaturas de 500oC o pico aparece em 

785cm-1, muito similar com os picos das amostras recozidas, o que sugere a formação 

de SiC cristalino mesmo depois da implantação. Depois de recozidas, o pico destas 

amostras sofre uma ligeira modificação na forma, afinando e se deslocando a um 

número de onda de 798cm-1 (de TO-phonon do c-SiC), o que indica a melhora das 

características cristalinas depois dos recozimentos. Para o caso das amostras 

implantadas com a menor dose o comportamento é o mesmo, mas o pico depois do 

recozimento a 1150oC aparece em 822cm-1, isto é atribuído à formação de precipitados 

de SiC na matriz de Si em lugar de uma camada contínua de SiC. As medidas de 

RAMAN mostram a presença de ligações C-C e Si-Si nas implantadas a temperatura 
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ambiente, o que confirma a amorfização da amostra nestas condições, desaparecendo 

após o recozimento. A concentração de ligações C-C para as amostras cobertas com 

SiO2 é maior, isto corrobora a hipótese de que o carbono migra através da superfície, no 

caso da amostra estar coberta por uma camada de óxido o carbono não migrará, 

acumulando-se na interface SiO2/Si, formando a camada amorfa rica em carbono. 

Um outro estudo de implantação a temperatura ambiente foi realizado por Calcagno et 

al. em [45]. Amostras de Si e SOS (Silicon on Sapphire- silício sobre safira) foram 

submetidas a implantações múltiplas com energias de 5, 15 e 30keV e doses de 5,0 

1016-3,0 1017C+/cm2 e posteriormente recozidas em vácuo a temperaturas entre 400oC e 

1000oC. As análises de absorção de infravermelho, mostram uma banda com máximo 

em 750cm-1 para a amostra como implantada indicando a presença de uma vibração 

fraca Si-C (modo stretching), sem apresentar mudanças significativas para recozimentos 

a temperaturas inferiores a 850oC. A 900oC ocorre um deslocamento para 795cm-1 e a 

banda se define melhor, indicando a formação de c-SiC. Mostra-se também, como a 

intensidade do pico de absorção aumenta linearmente com o aumento da concentração 

de carbono na amostra, atingindo o seu valor máximo na composição estequiométrica, e 

para concentrações superiores se observa uma saturação. Isto denota que até a 

composição estequiométrica todos os átomos de carbono se ligam a átomos de Si. 

Concentrações mais elevadas de carbono, isto é, acima da estequiometria, fazem 

aparecer ligações C-C em uma banda entre 1000 e 2000cm-1 nas análises feitas por 

Raman, que se divide em duas sub-bandas (máximos em 1355 e 1575cm-1) após o 

recozimento térmico. O aparecimento destas sub-bandas após recozimento térmico é 

interpretado como a formação de agrupamentos (clusters) de carbono (2,5nm) em uma 

matriz de carbono puro a qual está cercada por SiC cristalino. Estes resultados 

correlacionados com as medidas de gap óptico mostram que o decréscimo no valor do 

gap óptico, a elevadas concentrações de carbono, está relacionado com a formação de 

agrupamentos (clusters) tipo G e/ou com o tamanho destes agrupamentos. 

Preckwinkel et al. em [51], implantam doses de 5,0 a 12,0 1017 C+/cm2 a temperaturas 

entre 330 e 440oC e após a implantação usam recozimentos a 1250oC em ambiente de 

argônio. Análises feitas por DRX mostram a formação de c-SiC epitaxial para 

implantação de doses elevadas, acompanhadas do surgimento de estresse e tensões. Um 

aspecto importante que se destaca é o aparecimento de uma região amorfa no centro da 

camada enterrada de c-SiC para a dose de 1,2 1018C+/cm2, o que ocorre pela 
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coalescência das regiões estendidas de c-SiC produto do conteúdo de carbono acima da 

estequiometria. Também, refere-se ao relaxamento das tensões para dose perto da 

estequiometria. 

Um outro trabalho de Nejim et a al. [52], tem por objetivo a completa conversão da 

camada ativa de uma estrutura SOI SIMOX em c-SiC utilizando a implantação iônica 

de carbono a uma temperatura de 1030oC, energias de 100keV e dose de 2,5 1017C+/cm2 

ou 0,5 1017C+/cm2, a camada ativa da estrutura foi inicialmente coberta por uma camada 

de SiO2 (145nm). Neste caso se reporta que na camada ativa da estrutura formam-se 

precipitados de SiC cristalinos com diâmetro aproximado de 50nm e orientados com o 

substrato, preferencialmente nucleando-se nos defeitos existentes (principalmente 

deslocamentos). Destacam-se duas regiões junto às interfaces Si/SiO2, do óxido que 

cobre a camada ativa e do óxido enterrado, que formam uma camada de SiC 

epitaxialmente orientada com o substrato, estas camadas são formadas por pequenos 

grãos de SiC com diâmetro principal de 14nm, alguns de maior tamanho na região de 

interface com o óxido enterrado, tudo isso para a dose de 2,5 1017 C+/cm2. Para a 

amostra implantada com a menor dose (0,5 1017C+/cm2), formam-se também as regiões 

mencionadas e observam-se precipitados epitaxiais de SiC no meio da camada ativa 

com diâmetro principal de 40nm e densidade de 2,0 107cm-2, e morfologia dendítrica 

como as obtidas em trabalhos anteriores para temperaturas de implantação de 950oC. 

Neste caso não se observam defeitos lineares nem planares como stacking faults ou 

deslocamentos. 

Uma análise mais teórica, neste mesmo trabalho citado acima, realiza-se em cima dos 

resultados das simulações feitas para a implantação em este tipo de estruturas. 

Evidentemente, durante o processo alguns íons serão implantados no óxido da 

superfície e no óxido enterrado e a maior quantidade de íons (para a energia utilizada) 

será implantada na camada ativa de Si. Estes carbonos não permanecem no óxido nem 

no Si, migram para as interfaces Si/SiO2; as forças que governam esta difusão, 

assumem-se como o forte potencial químico, para substituir as ligações incompletas 

(dangling) e ligações tensionadas (strained) de Si-O na interface por ligações mais 

fortes Si-C. Uma conclusão importante deste trabalho de Nejim et a al. [52] é o fato de 

ter-se observado que o Si na vizinhança da interface Si/SiO2 é livre de cavidades, estas 

cavidades são observadas no substrato de Si onde a camada de SiC foi crescida 

epitaxialmente pela técnica CVD. Isto se deve à difusão do carbono para a interface 
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com o fim de formar o SiC, este mecanismo de afinidade química deve-se à presença de 

uma alta densidade de ligações incompletas (dangling) e ligações tensionadas (strained) 

de Si-O nas vizinhanças da interface. 

Trabalhos posteriores [46], destacam as vantagens mais importantes em relação a este 

método de obtenção de camadas de SiC: baixas doses de implantação levam à formação 

de uma camada contínua epitaxial de c-SiC na interface SiO2/Si a temperaturas 

específicas, a tais temperaturas o SiO2 enterrado da estrutura SOI é suavizado, 

permitindo-se o relaxamento do estresse associado às mudanças na constante de rede. A 

camada c-SiC obtida desta forma não conduz à formação de cavidades no Si, as quais 

são freqüentemente observadas nos filmes de Si onde foi crescida, epitaxialmente, uma 

camada de c-SiC. Estas cavidades estão associadas à migração do Si do substrato até a 

superfície onde se formam as ilhas de SiC, afirma-se. As características do filme 

cristalino de SiC obtido por implantação permitirão que ele possa ser usado como 

semente para processos de epitaxia de SiC por CVD. 

Por outro lado, a síntese de uma camada enterrada de c-SiC providencia um caminho 

para a formação de estruturas SOI. O c-SiC é um semicondutor de gap largo com 

elevada resistividade (>105Ωcm) que formará uma camada enterrada semi-isolante, 

permitindo a eliminação do efeito latch-up, efeitos de corpo flutuante em dispositivos 

CMOS de pequenas dimensões. O SiC é também, um material de elevada tolerância às 

radiações por sua alta condutividade térmica (0,4W/cmK), mesmo quando comparado 

com o SiO2 (0,014W/cmK). Devido à elevada condutividade térmica, uma camada 

semi-isolante de c-SiC enterrada permitirá uma dissipação de calor mais rápida, o que 

garante uma melhor estabilidade dos dispositivos. Neste estudo, as amostras foram 

implantadas a 0,2 1018C+/cm2 e 1,0 1018C+/cm2, 200keV e 950oC, subseqüentemente 

recozidas a 1250oC por 6h em atmosfera de argônio. As análises, como em casos 

anteriores, mostram os precipitados de SiC (principalmente de 45nm de diâmetro e até 

200nm) perfeitamente alinhados com a matriz de Si e a mesma morfologia antes citada. 

A elevada temperatura utilizada para o recozimento conduz a eliminação dos defeitos 

como os stacking faults, relaxamento da rede e a uma melhor definição da interface 

SiC/Si. 

Serre et al. em trabalhos posteriores [53] mostram a obtenção de heteroestruturas 

SiC/SiO2/Si, obtidas pela tecnologia Bond and etch-back, bem conhecida na produção 

de estruturas SOI como BESOI, e que foi abordada no meu trabalho de mestrado [1]. A 
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camada enterrada de SiC é obtida por múltiplas implantações a elevadas temperaturas e 

recozimentos térmicos, processos semelhantes aos usados pelos mesmos autores em 

trabalhos anteriormente citados. 

Outros trabalhos, referentes à formação de heteroestruturas SiC em SOI, estudam as 

implantações de carbono em filmes de Si amorfo ou policristalino em SiO2, estruturas 

micromecânicas de testes são usadas para a análise das tensões residuais nos materiais 

obtidos [54]. 

Dentro desta descrição vale a pena destacar que nos últimos anos tem havido um grande 

interesse nas nanoestruturas semicondutoras devido a suas propriedades elétricas e 

óticas, marcadamente diferentes das propriedades dos materiais volumétricos (bulk). 

Estas diferenças estão relacionadas aos efeitos de confinamento quântico da excitação 

das nanopartículas, o que conduz a uma abertura drástica do gap óptico e um 

melhoramento na recombinação radiativa e nos efeitos de interface [55,56]. 

Neste contexto, o SiC recebe especial atenção devido ao alto gap óptico que possui que 

permite a emissão próxima das altas energias e como conseqüência, incrementando o 

potencial de aplicação em dispositivos opto-eletrônicos, fundamentalmente nos 

dispositivos eletroluminescentes. As propriedades deste material estarão determinadas 

pelo tamanho dos cristais e pela suas estruturas. Ademais da boa estabilidade térmica e 

resistência mecânica, este material é versátil no que se refere a sua estrutura 

(apresentando mais de 170 politipos), comportamento eletrônico (gap óptico variável de 

2,4 a 3,3eV) assim como sua resposta fotoluminescente [55,56]. 

Outras propriedades físicas e químicas, discutidas anteriormente, junto a estes 

parâmetros intrínsecos modulados pelo tamanho e estrutura dos nanocristais, quando 

associado a uma matriz apropriada abre novas e promissoras potencialidades nas 

aplicações deste material. 

A técnica de implantação iônica é também um método amplamente utilizado na 

modificação de superfícies. Este processo pode conduzir a formação de novas fases e 

modificar as propriedades do material na região próxima da superfície [57]. Esta é uma 

poderosa técnica empregada na fabricação de componentes semicondutores 

nanocristalinos, quando a implantação é seguida de um recozimento térmico que 

garanta a formação dos cristais [55]. 
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1.2.2.3 Processo de carbonização de Si 

 

Uma outra técnica para o crescimento de SiC em Si é o processo de carbonização, que 

utiliza a reação de hidrocarbonetos com a superfície do Si. Esta técnica tem sido 

também muito pesquisada pela sua grande importância não somente do ponto de vista 

científico senão também pelas várias aplicações tecnológicas. Existem inúmeros estudos 

relacionados com este tema, incluindo fundamentalmente estudos de diferentes fontes 

de carbono e processos a temperaturas variadas. Por tais motivos, em nossa pesquisa 

também incluímos este tema. Porém, por não obtermos resultados muito relevantes 

apresentamos somente um anexo (Anexo 1) resumindo a parte experimental da pesquisa 

realizada relacionada a esta técnica. 

Entre os trabalhos encontrados na literatura, que envolvem assuntos relacionados à 

técnica de carbonização, alguns autores discutem em [58] a formação de um filme 

ultrafino (<10nm), contínuo e monocristalino de SiC durante o processo de 

carbonização utilizando altos fluxos de C3H8, porém empregando altíssimas 

temperaturas. Para isto é utilizado um processo térmico rápido CVD (RTCVD) a 

pressão atmosférica em duas etapas: uma de limpeza in situ em HCl/H2 a 1200oC por 

2min seguido da etapa de carbonização a 1300oC por 90s, utilizando um fluxo de 

29sccm de C3H8 diluído 5% em H2 e 0,9lpm de H2 como gás de arraste. Neste trabalho 

é discutida a forte dependência que existe na espessura do filme e suas características 

cristalinas com a concentração do gás que contém o carbono na corrente de gás. 

Também em [26] são expostos experimentos semelhantes. A formação do SiC em uma 

estrutura SOI durante a carbonização do Si da camada ativa da estrutura é atingida 

utilizando 9sccm de C3H8 e as mesmas condições de pressão, temperatura, diluição, e 

gás carregador de [58] em um processo RTCVD, mas com uma limpeza in situ prévia 

de 1min com um fluxo de 1,9lpm de H2 com temperatura entre 900 e 1000oC. 

Já em [59] é feito um estudo das primeiras etapas do crescimento de SiC cúbico durante 

a carbonização em um sistema MBE (molecular beam epitaxy) para diferentes 

temperaturas do substrato e diferentes fluxos. Como fonte de carbono é empregado 

grafite puro em diferentes taxas de sublimação, e temperaturas de substrato entre 650 e 

950oC, obtendo-se aproximadamente 20 camadas de SiC cúbico. Deste estudo concluiu-

se que a formação do SiC ocorre às temperaturas tão baixas quanto 650oC. 

Primeiramente crescem ilhas de SiC acarretando a formação de defeitos, estas ilhas 
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aumentam o tamanho até formar um filme contínuo durante a difusão superficial do Si 

que contorna as ilhas, resultando em um filme policristalino devido à presença dos 

defeitos. 

Um trabalho posterior [60], utilizando também um sistema MBE e sublimação de 

carbono (grafite como fonte) mostra que pode ser obtido com esta técnica SiC cúbico, e 

que o limite de temperatura para a conversão do Si em SiC é de 600-650oC, considerado 

como o valor mínimo reportado. Inicialmente a temperaturas inferiores a 600oC 

independente da taxa de carbonos que atingem a superfície cresce uma camada de 

carbono amorfo. A temperaturas do substrato superiores a 600oC e baixas taxas de 

sublimação do carbono, a superfície do Si não será coberta por nenhuma camada, porém 

para taxas de sublimação intermediárias ou altas e temperaturas do substrato entre 600 e 

800oC se formam núcleos epitaxiais de SiC (ilhas). Para temperaturas superiores se 

formará uma estrutura policristalina contendo defeitos. Na primeira etapa de formação 

dos cristais epitaxiais o Si que está em volta será fortemente deformado, em uma etapa 

intermediária do crescimento estes cristais ou ilhas coalescem formando uma camada 

descontínua de SiC que progressivamente se transforma em uma camada contínua de 

superfície rugosa. Para as análises de absorção de IV, explica-se, nas temperaturas entre 

600 e 700oC, o sinal referente ao pico de absorção do SiC é muito fraco o que impede 

verificar, utilizando apenas esta técnica, a presença do SiC. 

Em [61] é descrita a exposição de Si ao gás C2H4 à temperatura do substrato de 700oC 

durante 5, 10, 15 e 25min com fluxos diferentes de 1500L, 3000L, 4500L e 7500L 

respectivamente. Em uma etapa inicial, descreve-se, as moléculas de C2H4 reagem com 

o Si da superfície e são adsorvidos molecularmente. Quando a superfície é aquecida a 

400oC uma parte das moléculas são eliminadas e outras se descompõem em H, CH e 

CH2. Quando a superfície é aquecida a 500oC somente ficam na superfície os átomos de 

C e H. Os átomos de H são eliminados à temperatura de aproximadamente 600oC. Nos 

experimentos são examinadas temperaturas superiores a 550oC, a esta temperatura 

somente os átomos de C permanecem na superfície e ao reagir com o Si da superfície 

ocorre a carbonização do mesmo e por tanto forman-se ilhas de microcristais de SiC, 

que progressivamente se transformam em um filme com poros entre os grãos cristalinos 

através dos quais migrará o Si até a superfície e consecutivamente formar-se-á um filme 

contínuo. Neste trabalho são citadas algumas das pesquisas relacionadas com a 

carbonização do Si utilizando como gás hidrocarboneto o C2H2 e C2H4 e temperaturas 
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do substrato entre 800 e 1100oC, analisando-se a dependência, na etapa inicial do 

crescimento, da espessura do SiC com a temperatura utilizada e a morfologia e 

composição do filme com a cinética de difusão do Si através dos poros que possui o 

filme de SiC e da fonte de C. 

Outras pesquisas utilizam como fonte de C o C60 à temperatura de 800oC, neste caso em 

[62] explica-se o crescimento de um filme que consiste em uma mistura de diferentes 

politipos em diferentes orientações, o cúbico que cresce epitaxialmente com o substrato 

de Si e também se reportam pares de SiC cúbico, hexagonal e romboédrico. A presença 

de defeitos e sua localização são também analisadas. 

Em [63] também se utiliza C60 como fonte de C mas as temperaturas testadas são entre 

900 e 1150oC. Os resultados apresentados são semelhantes aos descritos com relação à 

cinética de crescimento do filme. Inicialmente se deposita uma monocamada de C60, ao 

aumentar a temperatura do porta-subtrato à 500oC por 5min não se notam modificações 

significativas, o que indica que a interação entre as moléculas de C60 e os átomos de Si 

não é mais forte que as forças fracas de Van der Waals. Modificações superficiais 

somente são perceptíveis após recozer as amostra a 900oC. 

 

1.2.3 Aplicações do SiC 

 

Atualmente, existem inúmeras aplicações de semicondutores amorfos a base de silício 

(a-Si1-xAx:H; A = Ge, N, C, O, etc.), em dispositivos opto-eletrônicos [64,65]. Isto se 

deve à possibilidade de controlar-se o gap óptico do material, variando-se a 

concentração x [66,67]. As ligas de a-Si1-xCx:H têm sido utilizadas especificamente, 

para aplicações onde são necessários materiais de baixa condutividade e alto gap óptico; 

alguns exemplos são as janelas (window layer) em células solares de silício amorfo, e 

camadas isolantes em transistores de filmes finos (Thin Film Transistors - TFTs) a base 

de silício amorfo hidrogenado (a-Si:H) [35,38,67]. 

Este material é também muito interessante no recobrimento e proteção de superfícies, 

devido à grande dureza que apresenta, que se situa entre a do silício cristalino (c-Si) (12 

GPa) e a do c-SiC (22 GPa), a resistência a corrosões químicas e facilidade para se 

depositar uma camada uniforme do material sobre grandes áreas utilizando-se o 

processo de PECVD. 



28 

 

 

Recentemente, foram também desenvolvidas ligas amorfas de carbono-silício úteis na 

fabricação de dispositivos emissores de luz [32]. Inicialmente conseguiu-se fotoemissão 

na região do azul [68], e depois o controle do comprimento de onda de emissão por 

praticamente todo o espectro visível [69]. Em particular, filmes finos de a-Si1-xCx:H, 

crescidos por CVD fotoinduzida e PECVD, são utilizados na confecção de diodos 

emissores de luz [32,70] (Thin-film Light-Emitting Diodes, TFLEDs), e também são 

possíveis as aplicações na fabricação de mostradores (displays) coloridos [68,69]. 

As propriedades fotoemissoras do a-Si1-xCx:H são atribuídas à presença de aglomerados 

específicos que contém ligações C-C do tipo G (graphite) [68,69], todavia, a presença 

de uma grande quantidade dessas ligações em materiais voltados para a confecção de 

dispositivos de muito alto gap (> 3 eV) é indesejável. Uma característica da deposição 

de ligas de a-Si1-xCx:H com alto conteúdo de carbono é a formação de aglomerados de 

carbono do tipo G com o aumento da concentração de carbono na fase sólida [31,71], o 

que acarreta a redução do gap óptico do material. Assim, as características do material, 

obtidas em dependência das características da deposição, estarão definidas pela 

aplicação à qual o material estará destinado. 

 

1.3 Heteroestruturas SiCOI 

 

A deposição de materiais como o SiC em um substrato de Si coberto por uma camada 

isolante aumenta significativamente o número de aplicações. A heteroestrutura de 

circuitos híbridos possibilitará a combinação das capacidades da tecnologia do SiC: 

micromecânicas (alta dureza e resistência à corrosão química), opto-eletrônicas, 

capacidade de trabalho sob condições adversas, operando em situações extremas em 

termos de temperatura, velocidade, potência e radiação [26], com as propriedades 

micro-eletro-mecânicas e de alta densidade de integração alcançadas com a tecnologia 

de Si. Ademais, permitirá a integração da parte eletrônica de processamento com os 

dispositivos, como é o caso dos sensores, dispositivos emissores de luz, etc. As 

aplicações mais emergentes no mercado concentram-se na fabricação de sensores com 

lógica integrada (Smart Sensor), circuitos de potência com lógica integrada (Smart 

Power), sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS), que combinam lógica digital com 

sinais analógicos (Mixed signal), circuitos opto-eletrônicos, guias de ondas, entre outros 

[72]. 
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Atualmente, em numerosos setores da indústria, principalmente automobilística e 

aeronáutica, existe uma importante necessidade de sensores capazes de funcionar a altas 

temperaturas (300-800oC) dentro de um ambiente hostil (líquido de freio, gases de 

escapamento, chamas, etc.). Por razões de ordem econômica e também tecnológica, 

estes sensores não são fabricados por métodos convencionais, onde as camadas ativas 

de SiC são depositadas por epitaxia CVD em um substrato de carbeto de silício 

hexagonal (H-SiC). Eles são produzidos como resultados de um procedimento misto, de 

tipo SiC/Si [73,74]. 

A heteroepitaxia do c-SiC sobre substrato de silício (c-SiC/Si) foi iniciada por Nishino, 

nos anos 80 na NASA [74]. Por causa das elevadas temperaturas da epitaxia (1360oC), 

do forte desajuste dos parâmetros de rede (20%) e da grande diferença dos coeficientes 

de dilatação térmica (8%), que existe entre os dois materiais, observa-se sempre um 

conjunto regular de deslocações localizadas na interface SiC/Si. Este conjunto de 

deslocações absorve eficazmente a maior parte das tensões residuais, mas resta ainda 

uma quantidade não desprezível localizada no substrato de silício e/ou na camada fina 

de SiC. Uma solução alternativa é portanto, depositar o SiC em um substrato mais 

facilmente deformável (substratos multicamadas). Em [75] é estudado o c-SiC 

depositado em lâminas SOI-SIMOX de duas diferentes origens. Em ambos casos, 

observou-se, através de simples difração de raios X (DRX), uma diminuição das tensões 

residuais. Este resultado foi confirmado por micro-espectroscopia Raman e a 

morfologia, relativamente satisfatória, dos acúmulos de tensões, foi finalmente 

monitorada por microscopia eletrônica de transmissão. Este trabalho conclui, que 

mesmo faltando muitos problemas a serem resolvidos, o SiC/SOI mostrou-se um 

candidato interessante para numerosas aplicações. 

 

1.3.1 Camadas isolantes utilizadas para a fabricação de heteroestruturas SiCOI 

 

Levando em consideração o discutido nos parágrafos anteriores, neste trabalho 

estudamos a deposição de a-Si1-xCx:H por PECVD em substratos de Si, cobertos por 

uma camada relativamente fina de isolante, sabidamente mais deformável que o Si, o 

que poderia permitir um melhor acoplamento dos materiais durante os recozimentos 

térmicos a elevadas temperaturas, para a cristalização do a-Si1-xCx:H. Isto pode levar a 

melhores características com relação às tensões residuais, estresse, interfaces, etc. Neste 
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caso, estudamos como isolante o SiO2 térmico, o oxinitreto de silício (SiOxNy) e o 

nitreto de silício (Si3N4), estes últimos obtidos pela técnica de PECVD, com 

processamentos compatíveis com as tecnologias convencionais de CI’s. 

A indústria microeletrônica convencional utiliza como material dielétrico o SiO2, 

devido à sua afinidade com a tecnologia de silício, comportando-se como um ótimo 

dielétrico e mostrando-se eficiente como barreira na difusão de impurezas, ademais das 

boas características de interface com o silício. O SiO2 é comumente obtido por oxidação 

térmica do silício utilizando como espécies oxidantes o oxigênio (O2) ou água (H2O) a 

temperaturas relativamente altas (750-1100oC) [76]. No entanto, o nível de integração 

de circuitos integrados tem aumentado e os circuitos têm-se tornado cada vez mais 

rápidos, basicamente porque as dimensões dos componentes têm sido reduzidas. A 

época atual convive com dimensões nanométricas e densidade superior a centenas de 

milhões de dispositivos integrados em um único chip, rumo aos limites possíveis das 

tecnologias baseadas em Si monocristalino. Quando as dimensões dos dispositivos 

aproximarem-se de 0,05μm, melhorias significativas em desempenho somente virão à 

custa do emprego de novos materiais. Isto também atinge as tecnologias de dielétricos, 

pois as altas temperaturas envolvidas no crescimento do SiO2 convencional, 

implicariam em dificuldades de difusão lateral de dopantes, estresse térmico no 

substrato; além de que o substrato pode estar formado por estruturas onde alguns 

processos para a obtenção do dispositivo já tenham sido realizados. Outra dificuldade 

aparece para espessuras muito finas de SiO2, como as requeridas na microeletrônica 

atual; motivando, assim, a procura de novos materiais com maior constante dielétrica, 

que permitam o emprego de espessuras maiores em isolantes de porta [76,77]. 

O SiOxNy e o Si3N4, apresentam-se como alternativas de dielétricos obtidos a baixas 

temperaturas, pois podem ser depositados pela técnica PECVD. 

O SiOxNy é um material bastante utilizado em dispositivos microeletrônicos, como por 

exemplo os dispositivos TFTs (Thin Film Transistors), isto se deve às características 

que ele apresenta de menor tensão mecânica (podendo variar de tensivo a compressivo) 

e de menor densidade de cargas armadilhadas na interface quando comparado com o 

Si3N4 [78,79]. 

O SiOxNy (constante dielétrica entre 3,9 e 7,0 dependendo da concentração de 

nitrogênio e oxigênio no filme) é um material que pode ser obtido utilizando os mesmos 

gases precursores utilizados na obtenção de SiO2 pela técnica PECVD, há indícios de 
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que o nitrogênio contido no filme funciona como passivador de estados de interface; 

além disso, a sua tecnologia é compatível com os processos de fabricação de CI’s e 

dispositivos semicondutores em Si. Outra vantagem importante é o fato de funcionar 

como uma barreira eficiente para a difusão de boro (B) [76,80,81]. As propriedades 

elétricas, mecânicas e ópticas dos filmes de SiOxNy e Si3N4 estarão determinadas em 

função da sua composição química, o que permitirá sua aplicação em diferentes ramos, 

em aplicações ópticas: membranas, filtros de índice de refração variável e guias de 

onda; outras aplicações aparecem no ramo dos sensores e microestruturas [82,83,84]. 

Uma vantagem importante destes materiais é a possibilidade de se obter um índice de 

refração variável entre 1,45 (do SiO2) e ~2 (do Si3N4), controlando-se a concentração de 

nitrogênio nos filmes. Este controle existirá também sobre propriedades como constante 

dielétrica e gap óptico. O fato destes materiais serem depositados mediante processos a 

baixas temperaturas sobre Si com elevada taxa de deposição e baixas tensões 

mecânicas, permitirá a integração de partes ópticas fabricadas neles e parte eletrônica de 

processamento comumente fabricado em Si; além disto, podem ser obtidos como 

materiais de elevada resistência à corrosão química [76,82,85,86]. 
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2 Capítulo 2: Principais técnicas de caracterização utilizadas 
 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo são apresentados, de maneira sucinta, os fundamentos teóricos das 

principais técnicas utilizadas para a análise e caracterização dos materiais obtidos ao 

longo deste trabalho, assim como os equipamentos utilizados. Iniciamos descrevendo a 

técnica empregada com maior freqüência, a espectroscopia por transformada rápida de 

Fourier da absorção de radiação infravermelha (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy - FTIR). Em seguida, a perfilometria, a elipsometria, a difração de raios 

X,  e a espectroscopia Raman. 

 

2.1.1 Espectroscopia de absorção de radiação infravermelha por transformada 

rápida de Fourier. 

 

A espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica analítica importante para o 

esclarecimento da estrutura molecular de compostos orgânicos e inorgânicos. Permite 

desde a identificação de compostos orgânicos até o registro de espectros no 

infravermelho de cristais simples [87,88]. 

Considerando todas as moléculas como átomos unidos por ligações químicas, se 

incidimos sobre ela uma determinada radiação, ocorre uma mudança em seu estado 

vibracional. A freqüência ou comprimento de onda de radiação, necessária para mudar o 

estado vibracional da molécula está geralmente compreendida na região de 

infravermelho (0,77μm a ~ 1000μm). Durante o movimento vibracional da molécula 

provocado, por exemplo, por uma radiação infravermelha, a distribuição de cargas sofre 

uma mudança periódica e, em geral, o momento dipolar muda também periodicamente. 

As vibrações moleculares relacionadas com a mudança no momento dipolar são 

chamadas de infravermelho ativo, enquanto que vibrações para as quais a distribuição 

de carga muda e não altera o momento dipolar surgido, são chamadas de infravermelho 

inativo. 
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Quando a freqüência de radiação incidindo sobre a molécula coincide com a freqüência 

de vibração natural desta, ocorrerá uma transição de um estado vibracional a um outro 

estado vibracional. Se esta mudança é acompanhada da variação no momento dipolar 

linear e portanto na energia da molécula, a vibração provavelmente será infravermelho 

ativo e uma banda de absorção associada com esta transição será vista no espectro de 

infravermelho. A intensidade desta absorção dependerá do número de ligações que 

efetuam a transição, enquanto a freqüência de absorção, dependerá da energia envolvida 

na transição [87]. 

As bandas no espectro infravermelho podem ser relacionadas tanto com a vibração 

longitudinal (estiramento ou stretching) como com a vibração angular (deformação ou 

bending) de uma ligação química particular. É importante destacar que as freqüências 

das vibrações não dependem somente da natureza das ligações particulares entre dois 

átomos, mas também das próprias moléculas e de suas vizinhanças. Muitas bandas de 

absorção no infravermelho são devidas a vibrações acopladas, isto é, vibrações que 

envolvem mais de um tipo de movimento ocorrendo na mesma freqüência [87]. 

Em primeira aproximação, pode-se pensar que grupos de freqüências de absorção 

podem estar relacionados aos movimentos dos átomos individuais que compõem a 

molécula. Assume-se que a parte isolada da molécula, com determinada ligação 

química, pode vibrar independentemente do restante. Este conceito é conhecido com o 

nome de “grupo”. Se tivermos um movimento complexo de átomos, este pode ser 

considerado como uma agregação de um pequeno número de movimentos básicos, os 

quais são definidos como vibrações fundamentais da molécula, como ilustradas na 

figura 2.1 [87, 88]. 

A técnica de medição em um espectrômetro infravermelho comum consiste na 

utilização de um monocromador para selecionar cada comprimento de onda de luz. Um 

sistema de grades, filtros e fendas separam a luz em diferentes freqüências e cada uma 

destas regiões (Δν) do espectro de energia é incidida sobre a amostra. 

Subseqüentemente temos um detector cuja resposta será um espectro com picos 

invertidos que correspondem às freqüências absorvidas pela amostra e picos normais 

correspondentes às freqüências transmitidas. No caso de um espectrômetro de 

infravermelho por transformada de Fourier, a luz não é separada em freqüências 

individuais, mas é modulada por um interferômetro. Todas as freqüências incidem na 

amostra ao mesmo tempo e a resposta para todas as freqüências é detectada 
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simultaneamente. É usado um computador para a manipulação matemática necessária 

dos resultados (utilizando transformada rápida de Fourier) para obter o espectro de 

absorção na região do infravermelho da amostra medida [87]. 

 

 



35 

 

 

“bending”

 
Figura 2.1. Representação esquemática dos diferentes tipos de vibrações fundamentais 

das ligações químicas: stretching e bending [88]. 
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Ao longo de todo nosso trabalho utilizamos o espectrômetro da Bio Rad, modelo FTS 

40 existente no laboratório de nosso departamento. Este equipamento tem capacidade de 

medir o espectro de absorção de uma amostra na faixa de 400cm-1 até 4000cm-1 com 

resolução de até 2cm-1.  

 

2.1.2 Perfilometria 

 

O perfilômetro é um instrumento eletro-mecânico utilizado para medir o perfil das 

superfícies de materiais sólidos, principalmente degraus decorrentes de variações de 

espessura, através do movimento horizontal de uma agulha sobre a superfície do 

material. Esta agulha está acoplada mecanicamente ao núcleo de um transformador 

diferencial linearmente variável (Linear Variable Differential Transformer, LVDT). O 

alto grau de precisão do equipamento permite que a agulha caminhe sobre a superfície 

da amostra detectando variações ou defeitos na superfície do material que causam 

translações verticais na agulha, e conseqüentemente, mudanças na posição do núcleo do 

LVDT. Estas mudanças no LVDT produzem um sinal elétrico proporcional ao 

deslocamento vertical da agulha. O sinal correspondente ao percurso da agulha sobre a 

superfície é armazenado e posteriormente visualizado em um monitor de vídeo, 

facilitando a definição das características superficiais da amostra e a medida da 

espessura de degraus existentes [86]. 

Para as medidas das espessuras neste trabalho, utilizamos o perfilômetro Alpha Step 500 

– Tencor de nosso laboratório, que permite medir espessuras de degraus até 5000nm 

com uma margem de erro estimada em 10nm. A agulha utilizada é de diamante com 

diâmetro de 12,5μm. Para garantir sua máxima precisão, o equipamento opera em uma 

área livre de vibrações excessivas, montado sobre uma mesa de isolamento vibratório 

que evita que fontes externas de ruídos afetem a medida. 

A definição do degrau nos filmes depositados por PECVD, foi feita utilizando máscaras 

mecânicas que evitam a deposição em uma região específica do substrato. Em algumas 

de nossas amostras o degrau foi definido após a deposição, utilizando a corrosão por 

plasma, com o fim de comparar os resultados. Em outros casos, para medidas de 

espessura de óxidos crescidos termicamente, usamos a corrosão úmida com uma 

solução de ácido fluorídrico (HF). 
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2.1.3 Elipsometria 

 

A análise a partir do elipsômetro, está baseada nos princípios físicos da óptica. Este 

instrumento, mede as mudanças no estado de polarização de feixes colimados de luz 

monocromáticas, devidas à reflexão em uma superfície. A medida envolve a incidência 

de um feixe de luz monocromática colimado, elipticamente polarizado, sobre uma 

amostra constituída de um filme e o substrato que o suporta, e a posterior determinação 

do estado de polarização do feixe refletido. A análise dos parâmetros ópticos, obtidos a 

partir da diferença entre os estados de polarização dos feixes incidente e refletido, nos 

permite determinar o valor do índice de refração e a espessura do filme [86]. 

Esta técnica apresenta certas vantagens quando comparada com outros métodos de 

determinação de espessuras e de índices de refração. Permite a determinação do índice 

de refração de filmes finos com espessuras desconhecidas, e não requer condições 

especiais como ambientes de salas limpas. Ademais, permite ajustar convenientemente 

o ângulo de incidência do feixe sobre a amostra. 

No equipamento, uma fonte de luz colimada, monocromática, não polarizada ou 

polarizada circularmente, é direcionada à superfície da amostra. O feixe de luz colimado 

passa através do polarizador e do compensador, que são montados ao longo do eixo de 

incidência. Na amostra o feixe é refletido e passa seguidamente pelo analisador 

entrando depois no fotodetector. O polarizador tem como função converter 

convenientemente, a luz primária não polarizada em uma luz linearmente polarizada. O 

compensador de um quarto de onda converte a luz linearmente polarizada, proveniente 

do polarizador, em uma luz elipticamente polarizada. Esta luz incidirá sobre a amostra 

com o ângulo de incidência escolhido [86]. 

As propriedades ópticas da amostra mudam o estado de polarização da luz incidente. O 

feixe de luz refletido passa ao fotodetector, através de um prisma analisador e um filtro 

de banda limitada. A posição do prisma analisador para o qual se obtém a condição nula 

ou mínima, do feixe refletido no fotodetector, produzirá uma corrente de saída 

proporcional ao ângulo de fase das componentes de polarização do feixe. O 

equipamento realiza uma análise numérica deste parâmetro, e determina o valor do 

índice de refração e da espessura do filme [86]. 

Em nossos experimentos foi utilizado um elipsômetro da Rudolph Research 

Corporation, modelo Auto EL IV NIR-3/4D/SS1 do Laboratório de Sistemas Integráveis 
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da USP (LSI-USP). Este equipamento possui resolução e precisão máxima para a 

medida de espessura na faixa de 3 a 10% para óxido de silício sobre Si. Na medida do 

índice de refração, o erro é de 0,005 para condições ótimas de medida, dependendo 

também da espessura da amostra. 

As medidas foram feitas selecionando o comprimento de onda do feixe incidente (λ) e o 

ângulo de incidência, de acordo com o filme específico, levando em consideração o tipo 

de substrato. 

 

2.1.4 Difração de Raios X 

 

A difração de raios X é uma técnica usada de maneira comum para a análise da 

estrutura cristalina dos materiais, determinando-se se o filme é cristalino, amorfo com 

presença de cristalitos, e politipos cristalinos existentes em uma matriz amorfa ou 

cristalina [89]. 

O principio desta técnica está baseado na interferência construtiva ou destrutiva de um 

feixe de raios X com o material em análise, uma vez que o comprimento de onda do 

raio (~1Å) tem a mesma ordem de grandeza das distâncias interatômicas [89]. 

A figura 2.2 mostra o processo de difração em planos cristalinos, segundo a Lei de 

Bragg: 

 

 

 

 

    2d senθ = nλ 

d = distância interplanar 

θ = ângulo de incidência 

n = ordem de difração 

λ = comprimento de onda incidente 

 

Figura 2.2. Esquema de processo de difração de raios X em um cristal [90]. 
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Para o caso de um material policristalino, é possível calcular o tamanho médio do 

cristalito em cada direção, utilizando a fórmula de Scherrer [89]: 

Dhkl = 0,89 λ / βhkl cos θhkl 

 

onde: λ = comprimento de onda incidente, 

    βhkl = largura à média altura da reflexão, 

      θhkl = ângulo de Bragg da reflexão, 

     hkl = índice de Miller da reflexão 

 

A faixa de detecção para o tamanho dos cristalitos, estabelecida para a DRX 

convencional encontra-se entre 10Å e 1000 Å. 

A distinção entre um material cristalino e um amorfo poderá ser feita na análise do 

difratograma, a intensidade espalhada por um material cristalino é quase nula em todo o 

espectro, exceto em certos ângulos, onde ocorrem picos intensos e finos, determinados 

pela Lei de Bragg. Os materiais amorfos possuem estruturas características por uma 

quase total ausência de periodicidade, e uma tendência apenas à ordem local, vista no 

empacotamento atômico preferencial a uma certa distância típica; o resultado é um 

difratograma mostrando somente um ou dois máximos alargados. Quanto menor for o 

tamanho do grão cristalino mais larga será a reflexão. O limite de transição entre um 

material cristalino e amorfo é um assunto controverso. A diferença entre um material 

cristalino e um amorfo está na dimensão da ordem de longo alcance, ou seja, no 

tamanho do cristalito. Considera-se, como é comumente definido pela literatura, um 

material nanocristalino aquele que possui um empacotamento entre 5 e 50 planos 

cristalinos (d~[2,2,5]Å), portanto, um tamanho de grão entre 10 Å e 100 Å. Para 

tamanho de grão maior que 100 Å, considera-se que o material é microcristalino [90]. 

Em um equipamento de DRX, o feixe de raios X, que incide sobre a amostra, é 

normalmente obtido do bombardeamento de um alvo, de cobre (Cu) por exemplo, com 

os elétrons procedentes de um filamento aquecido por corrente. Os raios X sairão do 

alvo em várias direções, escolhe-se uma direção preferencial com um colimador que 

permitirá a saída em um ângulo específico. 

Para a análise de nossas amostras utilizamos o equipamento de DRX do Laboratório de 

Cristalografia do Instituto de Física da USP (LCr-IFUSP), URD-6, marca Zeiss Jena, 
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com geometria θ-2θ (amostra-detector), e potência do filamento de 0,8kW 

(40KV/20mA). Também utilizamos o equipamento URD-6 (Universal X-Ray 

Difractometer) fabricado por Freiberger Präzisionsmechanik GmbH do LSI-USP com a 

mesma configuração e potência de 1,2kW (40KV/30mA). 

Ambos equipamentos utilizam radiação Kα do Cu, com λ=1,5418Å. Os resultados 

foram elaborados consultando e comparando com os resultados encontrados na 

literatura e com as fichas associadas à biblioteca de cada equipamento, que apresentam 

os valores esperados para cada material, de acordo com medidas já realizadas e 

cadastrados no sistema internacional de padrões de pó (JCPDS). 

 

2.1.5 Espectroscopia Raman. Efeito Raman 

 

Quando a luz ou radiação eletromagnética monocromática incide sobre a matéria, ela 

pode ser espalhada de forma elástica ou inelástica [91]. Quando o espalhamento é 

elástico, a luz incidente é refletida com a mesma energia (fenômeno Rayleigh). No 

espalhamento inelástico há interação da luz com a matéria e nesta interação observam-

se dois fenômenos distintos: o espalhamento ou efeito Raman e a fotoluminescência. 

No caso do espalhamento Raman [91], a luz incidente que interage com a amostra, sofre 

uma pequena variação de energia ΔEm na emissão da luz espalhada, da ordem de alguns 

meV, que pode ser positiva ou negativa. Já no caso da fotoluminescência essa diferença 

na emissão pode ser muito maior. 

O processo de espalhamento Raman é esquematizado na Figura 2.3 para o caso de uma 

molécula genérica. Nesta figura apresentam-se os níveis vibracionais da molécula, 

indicados pelo conjunto de linhas paralelas, onde a linha mais espessa representa o nível 

(ε0) a uma dada temperatura. Para os três casos apresentados nesta figura há a incidência 

da luz (laser), com energia hν0.Nos processos 1 (Stokes) e 2 (Rayleigh), no momento da 

incidência da luz, a molécula se encontra no nível (ε0) e, no processo do caso 3 (anti-

Stokes), a molécula encontra-se no nível (ε2). Nos casos 1 e 3, a incidência da luz 

promove um dos elétrons da molécula para um estado excitado e, no subseqüente 

processo de recombinação do elétron a molécula encontra-se em um outro nível 

diferente do inicial, resultando na emissão de um fóton com energia diferente da do 

fóton incidente (hν0). Observam-se então para estes dois casos, as seguintes situações: 
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(hν1=hν0±Δε). No processo do caso 2, com a incidência da luz (laser), a molécula 

encontra-se no nível (ε0), ocorre a emissão de um fóton com energia (hν0) igual ao 

incidente porque o elétron passou para um estado excitado e, ao se recombinar, a 

molécula encontra-se no mesmo nível vibracional (ε0). Neste caso, ocorreu a emissão 

denominada Rayleigh. 

 

 
Figura 2.3. Processos de interação da luz com a matéria. 

 

Esta variação da energia nas emissões observadas tanto para o caso 1 como para o caso 

3, conforme já mencionado anteriormente, é sempre muito pequena em relação à 

energia incidente e é independente da energia da fonte de excitação, já que esta 

diferença depende dos níveis vibracionais da molécula ou do sólido (característica das 

ligações no sistema). Assim, a análise destas diferenças de energia provê informação 

sobre as ligações químicas presentes no sistema. 

Os processos 1 e 3 chamados de Stokes e anti-Stokes constituem o efeito Raman. Com 

isso, o que se observa no espalhamento Raman é a emissão de luz segundo a interação 

que ocorreu com a matéria, e corresponde à interação da luz com os níveis vibracionais 
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da molécula. É realizada a análise espectral da luz espalhada com a separação em 

diferentes componentes em energia que foram geradas na interação, e que será 

remontada em um espectro Raman. A separação em energia ou comprimento de onda 

das diversas interações com as moléculas torna possível distinguir, no caso de um gás, a 

energia de vibração molecular característica. No caso de materiais sólidos, compostos 

por várias ligações moleculares, é possível distinguir as diversas vibrações envolvidas 

nas ligações presentes. Portanto, a técnica de espectroscopia Raman permite a análise de 

materiais no estado gasoso, líquido ou sólido. 



43 

 

 

 

3 Capítulo 3: Obtenção de estruturas SOI 
 

3.1 Experimentos para obtenção de estruturas SOI 

 

Para dar início ao processo de fabricação da estrutura SOI, 10 lâminas de 2 polegadas, 

tipo p/B/CZ, orientação cristalina (100), diâmetro de 50,8mm, espessura 300μm e 

resistividade 13-16Ωcm, foram oxidadas por oxidação térmica, a uma temperatura de 

1100oC durante 2h, resultando em uma camada de óxido de silício de 200nm. Destas 10 

lâminas, 5 foram implantadas no implantador EATON, modelo 420 do Centro de 

Componentes Semicondutores da UNICAMP (CCS-UNICAMP), com íons de 

hidrogênio através do óxido; a dose usada durante a implantação foi de 5,5 1016H+/cm2, 

que havia sido definida em trabalhos anteriores [1], como a dose mais baixa necessária 

para promover a clivagem interna da lâmina implantada. A escolha desta dose visa 

principalmente a determinação do valor aproximado necessário à formação de 

cavidades internas após a primeira etapa de tratamento térmico, referidas comumente 

como “bolhas”. O nome de bolhas deve-se a seu aspecto visível em um microscópio 

ótico (MO) ao observar a superfície de uma lâmina implantada simples não soldada 

após esta primeira etapa de tratamento térmico. O surgimento destas havia sido 

correlacionado com a clivagem interna do processo “Smart-Cut” de fabricação de 

lâminas SOI, sendo o tempo necessário à formação das bolhas superficiais em lâminas 

simples não soldadas estimado em aproximadamente 1/10 do necessário para promover 

a clivagem interna em lâminas soldadas com uma lâmina não implantada [1,19,92]. 

Duas das lâminas foram implantadas com energia de 40keV e três com energia de 

60keV. O objetivo de utilizar duas energias diferentes, foi o de obter estruturas SOI com 

camadas ativas de diferente espessura. Estes valores de energias respondem a 

simulações realizadas prévias à implantação utilizando o simulador pelo método de 

Monte Carlo SRIM2000-10, os resultados destas simulações são mostrados a seguir 

(figura 3.1 e figura 3.2). Definindo um alcance projetado para os íons de 4808Å para 

energia de 40keV e 6237Å para 60keV. 
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Figura 3.1. Resultados da simulação pelo método de Monte Carlo (SRIM2000-10) para 

a implantação de íons de H+ a 40keV em uma lâmina de Si coberta por 200nm de SiO2. 

 

   
 

Figura 3.2. Resultados da simulação pelo método de Monte Carlo (SRIM2000-10) para 

a implantação de íons de H+ a 60keV em uma lâmina de Si coberta por 200nm de SiO2. 

 

O processo de fabricação de estruturas SOI foi continuado com a limpeza e ativação da 

superfície e solda a temperatura ambiente, feitas em nossos laboratórios. Para tais 

processos utilizamos as condições ótimas determinadas em trabalhos anteriores, cujo 

fim foi determinar a limpeza que garanta uma superfície suficientemente livre de 

partículas e hidrófila, rica em grupos hidroxilas (OH−), desejável em bons processos de 

solda [1]. 
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Em geral, duas lâminas de Si (hidrófilas ou hidrófobas) se soldarão à temperatura 

ambiente quando justapostas e esta união espontânea é atribuída às forças de atração 

interatômicas e intermoleculares entre as duas superfícies. Para garantir uma boa solda 

devem ser satisfeitas as seguintes condições: (a) superfícies complementares, de 

preferência suficientemente planas; (b) rugosidade superficial inferior a 0,5nm e (c) 

superfície perfeitamente limpa, livre de partículas e contaminantes orgânicos [93,94]. 

Lâminas comerciais de Si, em geral, garantem planaridade e rugosidade superficial 

satisfatórias para que a solda direta possa ocorrer de forma plena, em toda a área 

superficial do par de lâminas. Resta, portanto, garantir o quesito (c), de limpeza de 

lâminas, o que será feito com um processo apropriado em salas limpas. 

Quando se trata de processos de solda direta, onde uma das lâminas passa por uma etapa 

de implantação iônica, caso típico de soldas para processos Smart-Cut, requer-se 

condições específicas de limpeza antes da realização da solda, pois a etapa de 

implantação modifica a superfície do óxido, introduzindo contaminantes. Outro 

problema pelo qual a implantação é responsável é a perda do estado hidrófilo da 

superfície. Esta mudança deve-se à presença de contaminantes orgânicos na superfície, 

identificados como hidrocarbonetos [22]. Outros autores acreditam que o H implantado 

possa romper as ligações entre átomos de Si e reagir com ele, formando terminações 

hidrogenadas na superfície com ligações superficiais passivadas [19]. A concentração 

anormal e elevada de H superficial, normalmente observada, pode ser atribuída à adição 

de armadilhas por defeitos superficiais induzidos pela implantação. Para recuperar-se o 

estado hidrófilo da superfície da lâmina implantada é necessário que se realize uma 

imersão em água de-ionizada (DI), por um período de mais de 15 horas a temperatura 

ambiente [19]. 

As lâminas implantadas foram submersas em água DI por aproximadamente 24 h para 

recuperar a característica hidrófila da superfície. Seguidamente, as lâminas passaram 

pelo processo de limpeza que combina um banho feito em uma solução contendo ácido 

sulfúrico {H2O2:H2SO4, (1:2)}, 10 min para desengordurar as lâminas; seguido de 

banho em água DI por 10 min e o processo RCA convencional, amplamente usado na 

remoção de partículas superficiais na indústria microeletrônica. 

Como já foi comentado anteriormente, há necessidade do recozimento a altas 

temperaturas para o fortalecimento da solda, isto constitui uma limitação para o uso da 

tecnologia de solda direta em algumas aplicações. Um método desenvolvido para a 
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solda direta de duas lâminas a temperatura ambiente é a solda em plasma de oxigênio. A 

solda entre lâminas cujas superfícies foram ativadas em plasma de oxigênio tem energia 

de ligação superior às não tratadas desta maneira, mantidas as outras condições iguais, 

tal que, em algumas aplicações, pode-se dispensar os tratamentos térmicos posteriores 

[95,96]. 

Na etapa de clivagem do processo Smart-Cut, é sumamente importante a presença da 

lâmina suporte para que a clivagem aconteça com sucesso. Logicamente a solda tem de 

ser o suficientemente forte para evitar o crescimento vertical das microcavidades e, 

conseqüentemente, a descolagem da camada ativa ao tentarmos promover a clivagem 

interna. Processos que envolvam a exposição das lâminas por um curto período de 

tempo a um plasma de oxigênio de baixa potência, ativaram as superfícies das lâminas, 

tornando-as hidrófilas e, ao mesmo tempo, promovendo uma limpeza física das 

superfícies e reduzindo a possível contaminação decorrente dos processos de limpeza 

química semi-expostos ao meio ambiente. 

Farrens et al [95] atestam que um óxido de espessura de 1 a 1,5nm é crescido na 

superfície durante o processo de ativação por plasma de oxigênio, para uma exposição 

de 5 a 10s a 100W de potência, 6sccm de fluxo de gás e uma pressão de 15mTorr. 

Atribuem o crescimento do óxido à presença de radicais livres de O2,  presentes no 

plasma e indicam a presença de uma superfície carregada que produz um campo elétrico 

através da camada de óxido crescida o qual aumenta significativamente a mobilidade 

atômica das espécies reativas na interface. Incorporando este efeito de campo ao 

modelo do mecanismo de solda, para a atração inicial, modelo de atração de van der 

Waals e modelo da cinética da reação interfacial do óxido, mostram como estas cargas 

resultam em um potencial atrativo entre as superfícies das lâminas envolvidas na solda, 

isto para um sistema de duas camadas, mas facilmente extensível a sistemas 

multicamadas. 

Tomando em consideração o acima exposto, realizamos a ativação das superfícies das 

lâminas destinadas à solda mediante a exposição a um plasma de oxigênio; deste modo 

as lâminas foram colocadas em um plasma produzido em um reator de plasma de RF, 

operando em modo RIE (Reactive Ion Etcher), com o eletrodo inferior alimentado por 

RF e o restante da câmara aterrado, segundo as seguintes características: O2 de pureza 

99,99 %, fluxo de 6 sccm, pressão do plasma 80 mtorr, potência de 100W e tempo de 

exposição de 15s. Ao retirar as lâminas do plasma de oxigênio, uma lâmina implantada 
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é justaposta a uma não implantada e são pressionadas no ponto central para a 

propagação da solda espontânea. 

O recozimento em RTP para promover a clivagem da lâmina implantada do par soldado 

foi realizado considerando os resultados de trabalhos anteriores, realizados com o fim 

de determinar do valor aproximado da temperatura e o tempo necessário à clivagem;  e 

como comentado anteriormente, analisando a formação de cavidades internas (ou 

bolhas superficiais), cujo surgimento havia sido correlacionado com a clivagem interna 

do processo Smart-Cut de fabricação de lâminas SOI [1,19,92], sendo que o tempo 

necessário à formação das bolhas foi estimado em aproximadamente 1/10 do necessário 

para promover a clivagem interna. 

Utilizamos então o equipamento Jipelec Jetfirst 150 do laboratório do CCS-UNICAMP, 

e as condições do recozimento foram: fluxo de N2 de 1000sccm, subida de temperatura 

até 600oC em rampa de 5min e permanecendo 1min a 600oC, a descida de temperatura 

até temperatura ambiente acompanhando a mesma rampa da subida. 

Uma vez acontecida a clivagem, e portanto obtida a estrutura SOI, a segunda etapa de 

recozimento térmico, que consiste em um recozimento da estrutura em altas 

temperaturas (1100oC) para o fortalecimento das ligações químicas covalentes e para a 

remoção de defeitos cristalinos, foi realizado em fornos de recozimento convencionais 

em ambiente de nitrogênio, estes parâmetros também são resultados de trabalhos 

anteriores [1]. 

 

3.1.1 Ensaios para a melhora das características superficiais da estrutura SOI 

resultante 

 

Como foi dito anteriormente, a estrutura SOI após estas etapas apresenta uma superfície 

rugosa inadequada para a fabricação de dispositivos. Para a melhora da rugosidade 

superficial tem-se empregado com bastante freqüência polimentos químico-mecânicos, 

mas recentemente a proposta de recozimentos a temperaturas elevadas em ambiente de 

hidrogênio tem produzido resultados mais satisfatórios. A diminuição da rugosidade 

superficial da lâmina SOI obtida em nosso departamento a valores de RMS de algumas 

unidades de Ångstrons, por médio da planarização da superfície durante recozimentos a 

temperaturas elevadas em ambiente de hidrogênio, foi proposta com o objetivo de 

aprimorar as estruturas SOI já obtidas em nossos laboratórios. 
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Para realizar os experimentos de planarização, começamos com um teste preliminar que 

consistiu no recozimento durante 2h a altas temperaturas (1150oC) em ambiente de H2 

em um forno convencional, que foi adaptado para a atmosfera de H2 em altas 

temperaturas, no CCS-UNICAMP. As primeiras provas foram feitas em amostras de Si 

e amostras de estruturas SOI SIMOX. Como resultado observamos na microscopia 

óptica que as superfícies das amostras foram corroídas, apresentando defeitos com uma 

orientação preferencial como pode ser visto na figura 3.3. 

 

a b 
 

 

Figura 3.3. Imagem de microscopia óptica representativa dos resultados obtidos nas 

amostras recozidas em ambiente de H2 comum, 2h a 1150oC (b) comparado a uma não 

recozida (a). Aumento de 200 vezes. 

 

Como inicialmente usamos H2 da linha comumente utilizada para recozimentos 

convencionais resolvemos fazer um segundo experimento utilizando H2 ultrapuro para o 

qual foi instalada uma nova linha. Porém, os resultados foram semelhantes, mas a 

corrosão superficial ocorreu com maior intensidade, figura 3.4. 
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a  b 
 

Figura 3.4. Imagem de microscopia óptica representativa dos resultados obtidos nas 

amostras recozidas em ambiente de H2 ultrapuro, 2h a 1150oC (b) comparado a uma não 

recozida (a). Aumento de 200 vezes. 

 

Em alguns casos observamos a presença de defeitos (buracos) na superfície figura 3.5, 

um resultado semelhante é apresentado em [24]. 

 

 
 

Figura 3.5. Imagem de microscopia óptica representativa para amostras recozidas em 

ambiente de H2 ultrapuro, 2h a 1150oC. Presença de buracos. Aumento de 200 vezes. 

 

Mais recentemente, contando já com estruturas SOI Smart-Cut obtidas como descrito 

acima, realizamos experimentos diminuindo à metade o tempo do recozimento (1h) e 

mantendo a mesma temperatura (1150oC). Antes da realização destes recozimentos 

foram feitas medidas de rugosidade superficial das amostras SOI por microscopia de 

força atômica do LSI-EPUSP. O valor médio para as 4 amostras medidas da estrutura 

SOI onde a implantação foi feita a 40keV foi de 7,42nm e para as 4 amostras medidas 

da estrutura SOI onde a implantação foi feita a 60keV foi de 7,98nm. A figura 3.6 

mostra imagens de microscopia de força atômica, representativas da rugosidade 

superficial das estruturas SOI obtidas. Ambos valores estão dentro dos valores 
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esperados segundo a bibliografia consultada [1,22,23]. Porém, depois de realizado o 

recozimento não foi possível medir a rugosidade das amostras pois novamente ocorreu a 

corrosão da superfície. Outras análises deverão ser realizadas com o fim de determinar o 

motivo desta corrosão e desta forma adequar o processo para satisfazer o objetivo 

inicial de planarização de superfícies. 

a)   b) 
 

 

Figura 3.6. Imagens de microscopia de força atômica, representativas da rugosidade 

superficial das estruturas SOI obtidas. a) rugosidade de 7,42nm para estruturas 

correspondentes à implantação de 40keV e b) de 7,98nm para 60keV. 

 

Provavelmente será preciso otimizar as condições para obter resultados adequados, 

recozimentos utilizando fornos RTP, como exposto em [25], poderão conduzir a 

melhores resultados.  

O mecanismo físico proposto para a planarização inclui a decapagem através da reação 

de H com átomos superficiais de Si, formando espécies voláteis SiH2 ou SiH4, além da 

difusão superficial de Si [26]. Caso o processo de planarização seja governado pela 

decapagem do Si, acreditava-se que um tratamento similar com plasma de H, facilmente 

realizável nos reatores PECVD de nosso laboratório, poderia produzir bons resultados 

na planarização, ainda que a temperaturas sensivelmente inferiores. Como tínhamos 

comentado, o emprego de baixas temperaturas é altamente desejável, por exemplo, na 

construção de CI’s tridimensionais, com algumas camadas de dispositivos ativos, 

utilizando tecnologias SOI. 

Utilizando a exposição da amostra a um plasma de H, foram realizados outros 

experimentos em amostras de Si e amostras de SOI SIMOX. Duas amostras de cada 

tipo foram colocadas à exposição em um porta-substrato, na modalidade diodo, que em 
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determinados casos foi aquecido a 400oC e em outros mantido à temperatura do plasma. 

A tabela 3.1 resume as características dos experimentos realizados. 

 

Tabela 3.1. Parâmetros da exposição a um plasma de H das amostras Si e SOI SIMOX. 

 

Experimento Potência 

(Watt) 

Tempo de 

exposição 

(min) 

Pressão na 

câmara (mTorr) 

Temperatura do 

porta-substrato 

(oC) 

Experimento 1 300 60 80 400 

Experimento 2 300 90 80 400 

Experimento 3 300 180 80 _ 

 

Em todos os casos depois da exposição, observou-se uma mudança na coloração da 

superfície da amostra, aparentemente escurecida. As medidas de rugosidade superficial, 

realizadas para as amostras SOI SIMOX, mostraram um aumento no valor médio da 

rugosidade: 0,9nm para o experimento 1, 1,4nm para o experimento 2 e 1,6nm para o 

experimento 3. Inicialmente para todos os casos, antes da exposição, a rugosidade era 

entorno de 0,2nm. A figura 3.7 mostra imagens de microscopia de força atômica, 

representativas da rugosidade superficial das amostras SOI SIMOX expostas ao plasma 

de H. Este resultado pode ser interpretado como a ocorrência de corrosão superficial 

durante a exposição ao plasma, cuja intensidade aumenta com o tempo de exposição. 

Apesar de no último experimento, que corresponde ao maior tempo de exposição, não 

ter aquecido o porta-substrato, a rugosidade foi a maior. 
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b) a) c) 
 

 

Figura 3.7. Imagens de microscopia de força atômica, representativas da rugosidade 

superficial das amostras SOI SIMOX expostas a um plasma de H. a) rugosidade de 

~0,9nm para amostras do experimento 1, b) ~1,4nm para o experimento 2 e c) ~1,6nm 

para o experimento 3. 

 

Este processo foi repetido para amostras SOI Smart-Cut, com uma rugosidade inicial 

maior (~7,42nm) para a qual esperávamos melhores resultados, mas a observação no 

MO já permitiu detectar a corrosão da superfície ocorrida durante a exposição, e 

portanto um aumento na rugosidade superficial. Outros experimentos, usando tempos de 

exposição menores, acreditamos que provavelmente conduzam a melhores resultados. 
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4 Capítulo 4: Heroestrutura SiC/isolante/Si; obtida por deposição 

PECVD 
 

4.1 Introdução 

 

Discutimos, neste capítulo, a respeito da fabricação de heteroestruturas SiC/isolante/Si, 

utilizando a técnica de PECVD para a deposição do a-Si1-xCx:H, em substratos de Si 

previamente cobertos por uma camada isolante. Concentrando-nos no crescimento e 

caracterização de filmes finos de a-Si1-xCx:H, a partir de misturas de silano (SiH4), 

metano (CH4) e H2, nas condições de plasma faminto por silano (silane starving plasma 

regime), um caso especial do regime de baixa densidade de potência, utilizando um 

reator PECVD. Amostras depositadas nessas condições possuem uma maior 

concentração de ligações Si-C, ou seja, melhor coordenação entre átomos de Si e C, 

com menor quantidade de ligações C-Hn e Si-H, apresentando um conteúdo de H da 

ordem de 20 at.%, e uma baixa densidade de poros. 

Em trabalhos anteriores, realizados por nosso grupo, foi constatado que monitorando 

alguns parâmetros experimentais durante o crescimento do material a-Si1-xCx:H, obtém-

se um regime de deposição, regime de plasma faminto por silano, através do qual é 

possível obter ligas com baixa condutividade elétrica (<10-14Ω-1cm-1), conteúdo de 

carbono de cerca de 0,7, alto gap óptico (~4eV), poros com tamanhos da ordem de 

nanometros e tendência à ordem química similar à do c-SiC, nos filmes com conteúdo 

de carbono > 0,5. Estas condições de deposição aparentemente favorecem a formação 

de ligações C-C tipo D (Disordered), o que explicaria o aumento do gap óptico do 

material para valores superiores a 3eV [97,100,101]. 

No projeto desenvolvido procuramos aprofundar o estudo da influência de alguns 

parâmetros de deposição nas propriedades químicas, morfológicas e estruturais dos 

filmes depositados, tendo como objetivo fundamental depositar amostras ainda mais 

homogêneas e quimicamente similares ao c-SiC. Desta forma, foram analisadas duas 

temperaturas de deposição (300oC e 400oC), e correlacionadas as propriedades 

químicas, morfológicas, e estruturais dos filmes depositados. 

Em nossos experimentos, os filmes depositados de a-Si1-xCx:H passam posteriormente 

por etapas de recozimento térmico em altas temperaturas (até 1200oC) em fornos 
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convencionais com o objetivo de cristalizar o filme amorfo depositado a baixas 

temperaturas. Programou-se para este fim o uso de uma câmara de vácuo, mas a bomba 

mecânica associada a este equipamento ficou fora de serviço, e por esta razão usamos 

fornos convencionais. Os parâmetros de recozimento, tempo e temperatura, foram 

variados até obter as condições ótimas para o resultado desejado. 

A fabricação de heteroestruturas do tipo SiC/isolante/Si, estuda-se aqui como uma 

variante de material que aproveita as vantagens apresentadas pela estrutura SOI e as 

vantagens do SiC, como proposta na procura de novos materiais para a solução dos 

diversos problemas apresentados na fabricação de dispositivos micro-eletro-mecânicos 

e microeletrônicos, no que se refere à densidade de integração, tamanho e 

funcionamento em ambientes adversos, fundamentalmente. Algumas variantes de 

isolantes são investigadas neste trabalho levando em consideração seu grande interesse 

para aplicações em dispositivos microeletro-mecânicos e dispositivos ópticos. Eles são: 

o SiO2 térmico, o SiOxNy e o Si3N4, estes últimos depositados pela técnica PECVD. 

Neste capítulo, enfatizou-se a análise dos diferentes tipos de ligações químicas 

existentes no material por espectroscopia de absorção de infravermelho por 

transformada de Fourier e estruturais analisando-se os resultados de medidas de DRX 

para os materiais depositados. Utilizamos também, as técnicas de espectroscopia 

Raman, perfilometria, elipsometria e microscopia óptica. 

Devido à importância da técnica de deposição PECVD em nosso trabalho, daremos a 

continuação uma breve explicação do funcionamento do sistema utilizado em nossas 

deposições, as partes que compõem o reator e os subsistemas que controlam os 

parâmetros do processo. 

 

4.1.1 Técnica PECVD. O Reator PECVD 

 

A técnica de deposição PECVD é uma variante da técnica CVD, que permite a 

deposição de filmes sólidos não voláteis sobre um substrato, por meio da reação de 

gases químicos (reagentes) que contenham os constituintes requeridos para a formação 

de um determinado material. A energia necessária para realizar as quebras dos gases 

reagentes é fornecida por um campo elétrico que pode ser contínuo ou alternado, que 

excita os gases iniciando e mantendo uma descarga luminosa dentro da câmara de 

processo. Os elétrons excitados, altamente energéticos, fornecem energia suficiente às 
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moléculas dos gases reagentes, transformando-as em várias espécies ativas, que reagem 

quimicamente resultando na deposição do filme a baixas temperaturas (~300oC). 

A técnica PECVD pode ser classificada, em função do tipo de excitação utilizada, como 

de campo elétrico contínuo ou alternado. Dentro dos procedimentos que utilizam campo 

elétrico alternado existem aqueles que usam baixas freqüências, RF ou microondas. O 

tipo mais utilizado para a deposição de filmes finos amorfos é o de RF. Neste tipo de 

estudo, são utilizados principalmente dois tipos de reatores de RF: o de eletrodos 

internos capacitivamente acoplado, com eletrodos planos e paralelos, e o de eletrodos 

externos indutivamente acoplado. Nos reatores do primeiro tipo, com os quais 

trabalhamos e descreveremos aqui, podem ser obtidas deposições homogêneas sobre 

uma grande área de deposição, desde que os eletrodos sejam colocados 

perpendicularmente ao fluxo de partículas, sendo que esta área útil depende 

basicamente da área dos eletrodos. 

Os substratos utilizados durante o processo de deposição, e sobre os quais são crescidos 

os filmes estudados, podem ser presos, a princípio, a qualquer dos eletrodos de rádio 

freqüência (cátodo ou ânodo) utilizados. Todavia, é sabido [42] que a utilização de um 

porta-substrato posicionado após o cátodo (quando utilizamos grades como eletrodos) 

reduz o fluxo de partículas carregadas sobre o filme em crescimento, diminuindo assim 

a incorporação destas partículas e, conseqüentemente, a quantidade de defeitos no filme, 

além de permitir um melhor controle da temperatura durante o processo de deposição. 

A figura 4.1 mostra uma representação esquemática da câmara de deposição do 

equipamento de PECVD do laboratório de nosso departamento, utilizada no decorrer 

deste trabalho. Esta câmara permite o controle de vários parâmetros de deposição, tais 

como: pressão de deposição, potência de RF, fluxo dos diferentes gases, temperatura do 

porta-substrato, entre outros. 



56 

 

 

  Resistência 

Alto vácuo       Electrodos 

Porta-substrato 

 

Figura 4.1. Representação esquemática do reator PECVD utilizado na deposição. 

 

A câmara de deposição é constituída por um recipiente de forma cúbica de aço 

inoxidável. O sistema de geração de RF é composto por uma fonte modelo RFX-600, 

Advanced Energy Corp., operando na freqüência de 13,56MHz, com uma potência 

máxima permitida de 600W e por um casador de impedância. Este sinal de RF é 

transferido à mistura gasosa através do acoplamento capacitivo composto pelas duas 

grades (eletrodos). O sistema utiliza o método de separação espacial do plasma, sistema 

tipo triodo; no qual os gases são decompostos em uma região afastada do substrato, 

diminuindo o bombardeamento de íons e/ou elétrons sobre o filme que está sendo 

depositado. 

Uma outra característica específica é que o porta-substrato (de cobre) encontra-se acima 

dos eletrodos (figura 4.1), de maneira que não haja depósito de partículas desprendidas 

da câmara nos filmes em crescimento, uma vez que também ocorre deposição de um 

filme nas grades (eletrodos) e paredes internas da câmara, de onde podem desprender-se 

pequenos pedaços de filme durante o processo de deposição. 
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O sistema utilizado para o aquecimento do porta-substrato é do tipo resistivo, 

permitindo uma temperatura máxima de trabalho da ordem de 500 °C. A temperatura é 

monitorada por um termopar tipo K (cromel-alumel) interno ao porta substrato, ligado a 

um sistema eletrônico de controle da temperatura que permite a utilização e 

reprodutibilidade de uma dada temperatura de deposição, quando outros parâmetros 

como tipo de substrato e posição da amostra no porta-substrato são mantidos, com um 

erro do instrumento de 1 °C. 

O reator emprega ainda dois sistemas de bombas de vácuo, um de alto vácuo (bomba 

turbo-molecular), para o processo de limpeza e conservação da câmara em condições 

apropriadas de deposição, e outro de processo (bomba mecânica), utilizado durante as 

deposições. 

A etapa de alto vácuo tem como função garantir que a deposição seja tanto quanto 

possível, isenta de contaminantes prejudiciais às características dos filmes, e é ativada 

horas antes de realizar  a deposição. O sistema de alto vácuo permite atingir pressões 

em torno de 1,0 10-7Torr no interior da câmara de processo. O monitoramento da 

pressão é realizado através de um medidor de ionização do tipo Bayard-Alpert (Ion-

Gauge), capaz de medir entre 1,0 10-3 e 1,0 10-9Torr. 

O sistema de vácuo utilizado durante o processo é composto de uma bomba mecânica 

rotatória de duplo estágio modelo TRIVAC-D65 em série com outra de tipo Roots 

modelo Ruvac-WAU-251-US, ambas de fabricação Leybold-Heraeus. O controle da 

pressão de deposição pode ser feito manualmente através de uma válvula tipo borboleta 

ou com uma válvula automática (throtle valve), controlada por um equipamento de 

fabricação MKS. Para o monitoramento da pressão é usado um medidor de tipo pressão 

absoluta  (sistema capacitivo, Baratron-122A-MKS),  que permite medidas entre 10 e 

10-3Torr. Este medidor é um manômetro cujo funcionamento independe da espécie 

gasosa, e mede a variação da capacitância devido à influência da pressão sobre uma das 

placas do capacitor. 

O sistema de distribuição dos gases consiste em tubos de aço eletropolidos de ¼ de 

polegada de diâmetro, que vão da saída da garrafa até a entrada da câmara de deposição. 

Os controles de fluxo são feitos por válvulas pneumáticas, acionadas por válvulas 

solenóides e nitrogênio a alta pressão, colocadas nas saídas das garrafas e na entrada da 

câmara, onde existem controladores de fluxo de massa (Mass Flow Meters da MKS 

modelo 2258C), com os quais se conseguem verificar as vazões dos gases. O sistema de 
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controle dos fluxos permite ainda, se necessário, o corte instantâneo desses fluxos por 

válvulas pneumáticas. Este procedimento é útil, por exemplo, durante o crescimento de 

multicamadas também utilizadas durante este trabalho, onde a necessidade de cortes 

instantâneos nos fluxos dos gases e seu baixo tempo de permanência na câmara de 

deposição são fatores fundamentais para a existência de uma interface abrupta entre as 

diferentes camadas. 

 

4.2 Experimentos, Resultados e Discussões 

 

4.2.1 Experimento 1: Primeiras deposições e testes de recozimento para 

cristalização dos filmes amorfos depositados. 

 

Durante o desenvolvimento desta etapa inicial estavam sendo realizados, por outros 

integrantes do grupo, trabalhos paralelos centrados no estudo do a-Si1-xCx:H depositado 

por PECVD. Os resultados prévios destes trabalhos constataram que o aumento da 

potência de RF durante o processo de deposição, mantendo seu valor dentro do regime 

de plasma faminto por silano, juntamente com a utilização da diluição da mistura gasosa 

em H2, contribuíam para o crescimento de filmes de a-Si1-xCx:H que apresentam 

melhores propriedades químicas e estruturais. A potência de 100W, comportava-se 

como a mais adequada e valores muito elevados de potência (200 W) deviam ser 

evitados, posto que eles conduziam à formação de ligações C-C sp2 (tipo G) na fase 

sólida, o que acarreta a redução do gap óptico do material. Nas deposições a 200W, 

também foi observado um aumento considerável da quantidade de ligações C-Hn, 

indesejáveis para uma boa ordem estrutural do material [27, 97]. 

Tomando em consideração estes resultados e com a finalidade de nos familiarizar com a 

técnica PECVD, pois os reatores de deposição requerem cuidados especiais por parte do 

operador, considerando o elevado número de parâmetros a serem controlados em cada 

processo; passamos a realizar as primeiras deposições em um substrato de Si tipo 

p/B/CZ, orientação cristalográfica (100), resistividade 8-12Ωcm e espessura entre 280-

350μm, doravante chamado apenas de Si ou substrato de Si. 

As tabelas 4.1 e 4.2 resumem os principais parâmetros utilizados durante a deposição e 

algumas das características dos filmes depositados, respectivamente. 
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Tabela 4.1. Principais parâmetros de deposição do filme de a-Si1-xCx:H. 

 

Amostra SiH4 

(sccm) 

CH4 (sccm) H2 (sccm) RF (W) Temp. (oC) Tempo 

(min) 

36904h100 3,6 32,4 200 100 300 150 

 

Tabela 4.2. Principais características do filme de a-Si1-xCx:H. 

 

Amostra Espess. Å N - índ. de 

refração 

x (at.%) [H] (at.%) Gap (eV) ± 

5% 

Energ. Ativ. 

(eV ± 5%) 

36904h100 4201 2,658 0,52 30 3,1 1,35 

 

O valor da espessura indicado na tabela 4.2 foi medido utilizando o perfilômetro e 

conferido no elipsômetro. Como foi discutido nos capítulos anteriores, para as medidas 

no perfilômetro, durante a deposição do filme foi usada uma máscara mecânica em uma 

das amostras de forma a definir um degrau que indicasse a espessura do filme 

depositado. Para conferir os valores de espessura medidos, foi definido um degrau por 

corrosão por plasma em amostras de cada um dos processos de deposição realizados 

durante todo este trabalho. 

O plasma utilizado para a corrosão foi: 

 

Mistura: 40sccm de CHF3 + 40sccm de O2 

Temperatura: 20oC (a câmara é resfriada para evitar aquecimento excessivo) 

Potência: 100W, 180V 

Pressão: 100mTorr 

Taxa de corrosão: ~200Å/min 

 

A região onde se pretendia conservar o filme foi coberta por uma camada de fotoresiste 

de aproximadamente 2μm de espessura. 

O valor do índice de refração foi medido por elipsometria. Os valores do gap óptico, 

energia de ativação (condutividade elétrica), conteúdo atômico de hidrogênio e 

conteúdo atômico de carbono (x) dos filmes, foram tomados dos resultados obtidos em 

trabalhos realizados por outros integrantes de nosso grupo com o mesmo material aqui 
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utilizado [27,97]. Para isto foram usadas medidas de absorção óptica, condutividade 

elétricas em função da temperatura, retroespalhamento de Rutherford (Rutherford Back-

Scattering – RBS), e espectrometria de recuo frontal (Forward Recoil Spectrometry – 

FRS), respectivamente [27,97]. 

De maneira a verificar a reprodutibilidade dos resultados, as diferentes deposições 

foram realizadas e analisadas mais de uma vez, podemos então garantir a 

reprodutibilidade do conteúdo atômico (x) de filmes distintos crescidos utilizando-se as 

mesmas condições de deposição. 

A seguir mostramos o espectro de absorção de infravermelho obtido para a amostra 

como depositada (figura 4.2). 

  S i-C  

S i-O
C -O  
S i-C H n  

S i-H n  

C -H n  

 
Figura 4.2. Espectro de absorção de IV da amostra 36904h100 como depositada 

utilizando 200sccm de H2. 

 

Na curva acima vemos as bandas de absorção características do a-Si1-xCx:H no 

infravermelho e as ligações químicas as quais elas estão associadas. A presença do 

hidrogênio pode ser aferida as bandas em torno de 2900 (C-Hn), 2100 (Si-Hn) e 1000 

(Si-CHn) cm-1. A banda mais intensa em 791 cm-1, corresponde ao modo stretching de 

vibração da ligação Si-C. 

Os dados de RBS e FRS dos trabalhos paralelos do grupo, demonstram a presença de 

contaminação por oxigênio na composição química de todas as amostras variando de 1 

a 11 at. %. O conteúdo de oxigênio poderia ser demonstrado pela presença do ombro 

em torno de 1000cm-1 no espectro da figura 4.2. Este fato pode indicar que os átomos de 

oxigênio são incorporados durante o processo de crescimento, seja pela contaminação 

da parede interna do reator ou devido a alguma pequena falha de vazamento. 
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Este pico a 1000cm-1 pode ser associado tanto às ligações Si-O, C-O quanto Si-CHn 

[97], inicialmente, acreditamos que este pico indica provavelmente a presença de 

ligações de Si ou C com O, devido a que o modo bending de ligações Si-H3 (~2100cm-

1) e as ligações C-Hn (2900 cm-1) não serem muito intensas. A vibração que se observa 

em torno de 2350cm-1 está relacionado ao dióxido de carbono (CO2) do ambiente em 

que se está medindo. Por outro lado, na região em torno de 1500cm-1 não aparece 

nenhuma banda que poderia estar relacionada a ligações C-C do tipo G (sp2). 

Com o intuito de estudar os efeitos na cristalização dos filmes de a-Si1-xCx:H durante os 

recozimentos em alta temperatura, foram realizados os experimentos resumidos na 

tabela 4.3, que destaca os principais parâmetros dos processos. Todas as amostras foram 

medidas no estado como depositadas e depois de recozidas. 

Normalmente, para processos de cristalização de materiais amorfos são utilizados 

ambientes inertes como é o caso do ambiente de nitrogênio. Porém, em alguns dos 

trabalhos do grupo observou-se que as amostras sofriam oxidação durante os processos 

de recozimento, o conteúdo de oxigênio das amostras foi confirmado mesmo após a 

imersão delas em soluções que eliminariam o óxido superficial. Resultaria interessante, 

considerando a importância das heteroestrururas SiC/SiO2/Si, realizar um estudo na 

tentativa de verificar a possível oxidação do Si na interface SiC/Si; tendo em conta os 

resultados dos trabalhos paralelos poderíamos pensar que devido à existência de poros 

nos filmes como depositados o oxigênio possivelmente migra e oxida o Si na interface 

SiC/Si. Por tal motivo, conhecendo que a oxidação úmida apresenta uma maior 

mobilidade das espécies de oxigênio, experimentamos recozimentos em ambientes de 

vapor de água com tempos variados. A utilização do ambiente de nitrogênio em fluxo 

mínimo e o N2 + 10% de O2, visam também este estudo. 

 

Tabela 4.3. Principais parâmetros dos processos de recozimento. 

 

Ambiente Temper. (oC) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) 

N2  + 10% de O2 1000 15 30 60 

N2 fluxo mín.* 1000 120 - - 

N2 1000 120 - - 

Vapor de água 1000 30 60 120 

* O fluxo normal corresponde a 1,5l/min, o mínimo possível é o 10% deste valor. 
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Os espectros de absorção de infravermelho das amostras recozidas são mostrados na 

figura 4.3. 
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Figura 4.3. Espectro de absorção de IV das amostras 36904h100 depois de recozidas 

por diferentes processos (legenda na figura). 

 

Na figura 4.3 mostramos os espectros medidos para cada amostra recozida e o espectro 

da amostra como depositada. Como pode ser visto as vibrações referentes à presença de 

hidrogênio na amostra, localizadas em torno de 2900 cm-1 e 2100 cm-1 desaparecem, 

devido à eliminação do hidrogênio durante os recozimentos à temperatura de 1000oC. A 

espécie de ombro observado ao redor de 1000 cm-1 também desaparece, o que pode 

indicar a formação de um óxido com melhores características estruturais, caso este seja 

produto da presença de oxigênio na amostra. No caso que este ombro seja produto da 

presença de hidrogênio, o mesmo desaparecerá durante os recozimentos em altas 

temperaturas. 

Em todos os casos, exceto no recozimento realizado em nitrogênio em fluxo normal, 

todas as amostras se oxidaram, este processo é mais intenso para os recozimentos em 

ambiente de vapor de água, como esperado, seguido do recozimento em fluxo mínimo 

de nitrogênio. Acreditamos que este comportamento para o fluxo mínimo de nitrogênio 
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deva-se à existência de um baixo fluxo na câmara, com isto, o oxigênio do refluxo 

(meio ambiente) causa a oxidação da amostra a tais temperaturas. 

A banda mais intensa centrada em 791cm-1 antes do recozimento, correspondente ao 

modo stretching de vibração da ligação Si-C, em todos os casos se desloca para valores 

de número de onda maior, isto pode ser interpretado como uma melhora nas 

características cristalinas do filme. Vale destacar, que as duas amostras recozidas em 

ambiente de vapor de água apresentam um pico mais bem definido na região da 

vibração Si-C. Porém, este pico é bastante pequeno o que pode ser o resultado da perda 

de carbono ao ligar-se ao oxigênio, desta forma haverá Si ligado ao oxigênio e 

aparecerá nesta região também o pico relacionado com a vibração de bending do SiO2 

reportado em ~850cm-1, para óxidos estequiométricos. 

Para uma melhor análise, todas as amostras foram submetidas a um banho em uma 

solução de HF com o objetivo de remover o óxido superficial crescido durante o 

recozimento e verificar a possível existência de óxido enterrado. Os resultados são 

mostrados na figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4. Espectro de absorção de IV das amostras 36904h100 depois de recozidas 

por diferentes processos e realizado um banho em solução de HF (legenda na figura). 
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Na figura anterior pode ser visto que para os recozimentos feitos em ambiente de vapor 

de água, a forma do pico mais fino correspondente à ligação Si-C é indicativa de maior 

cristalização, mas o pico apresenta tamanho menor quando comparado aos outros 

recozimentos, isto é mais pronunciado para o tempo de recozimento mais longo. Este 

fato deve estar relacionado à perda de carbono na forma de CO, neste caso, como já 

comentamos, o Si que estava inicialmente ligado ao carbono formará SiO2 e será 

removido durante o banho na solução de HF. 

Os outros recozimentos, no referente a esta ligação, apresentam comportamentos bem 

semelhantes. 

Em todos os espectros é observada uma pequena banda em torno de 1610cm-1, que não 

foi observada na medida das mesmas amostras antes do banho na solução de HF, a 

presença desta banda pode estar associada a diferenças nas condições em que foram 

efetuadas as medidas. No equipamento de absorção infravermelho a medida é feita em 

ambiente de nitrogênio, vibrações relacionadas ao vapor de água são comumente 

observadas nesta região. 

A possibilidade de existir óxido enterrado não se evidenciou, pois não são detectados 

picos consideráveis nas regiões associadas às vibrações relacionadas ao óxido de silício. 

Observamos uma muito pequena vibração em torno de 1100cm-1, que deve estar 

relacionada com algumas ligações Si-O2, de uma quantidade mínima (levando em 

consideração a altura) de SiO2 que não foi removido pela solução de HF ou que cresceu 

após o banho quando a amostra entrou em contato com o meio ambiente, mas também 

poderia tratar-se de algumas ligações Si-O2 que se encontram dentro do filme ou mesmo 

na interface. 

Todas as amostras recozidas nos processos anteriores foram observadas no microscópio 

óptico, para analisar as superfícies. O microscópio óptico utilizado aqui e ao longo de 

todo este trabalho é parte integrante de um Microprovador da marca Wentwon Labs com 

capacidade de aumento de até 2000 vezes. 

As observações mostraram que todas as amostras recozidas em ambiente de vapor de 

água apresentam uma superfície coberta de poros e trincas, os outros recozimentos 

resultaram em superfícies com um alto número de trincas (imagens não mostradas). 

Atribuímos a presença de poros nos recozimentos em ambiente de vapor de água ao 

processo de oxidação, talvez acelerado, dos filmes amorfos. A presença de trincas a 
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julgamos relacionada à diferença de coeficiente de dilatação térmica entre o SiC e o Si 

(substrato). 

Estudos paralelos, em nosso grupo, vinham realizando recozimentos a temperaturas de 

até 1000oC [90,102], por tal motivo, nós resolvemos utilizar temperaturas mais elevadas 

(1200oC) como reportadas na literatura consultada, que visavam a completa 

cristalização deste tipo de filmes. 

Considerando que os ambientes testados para a verificação da formação de óxido 

enterrado não constataram esta possibilidade, passamos a realizar os recozimentos em 

ambiente de N2, mas deixando as amostras por um tempo de 45min a uma temperatura 

de ~400oC e logo após, elevamos a temperatura até o valor de 1200oC de uma forma 

bem lenta. Acreditávamos que a temperatura de 400oC possibilitaria a fuga lenta do 

hidrogênio contido no filme sem causar deformações, que logo apareçam na forma de 

trincas. O aumento gradativo e lento da temperatura também tinha a intenção de um 

melhor acoplamento entre as características dos dois materiais, filme e substrato. O 

tempo total de recozimento a 1200oC foi de 2h. 

O primeiro resultado mostrou, na observação no MO, a presença de trincas nas 

superfícies como nos casos anteriores. Este experimento foi repetido, com sucesso, com 

a diferença de que ao terminar o processo de recozimento, a temperatura foi reduzida 

vagarosamente e a amostra permaneceu dentro do forno até seu completo esfriamento. 

Neste caso nenhuma trinca ou deformação foi observada na superfície das amostras 

durante as análises no MO. Verificou-se desta forma a importância essencial de fazer 

uma rampa muito lenta na elevação da temperatura e na diminuição desta no processo 

de recozimento que visa a cristalização do filme. Também, como pode ser visto na 

figura 4.5, a forma e localização (~806cm-1) do pico para este recozimento aparenta a 

completa cristalização do filme. 
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Figura 4.5. Espectro de absorção de IV das amostras 36904h100 depois de recozidas 

por 2h a 1200oC em ambiente de N2. 

 

Este procedimento de recozimento em ambiente de N2 e temperaturas de 1200oC, 

segundo as condições antes descritas de melhor comportamento, foi testado aumentando 

os tempos de recozimento para 3h e 4h, os resultados foram idênticos aos de 2h 

(espectros não mostrados). 

Desta forma podemos concluir que amostras depositadas segundo os parâmetros 

descritos na tabela 4.1 resultam em boas características químicas e estruturais do filme, 

após recozimentos em ambiente de N2 e temperaturas de 1200oC, segundo as condições 

acima descritas. 

 

4.2.2 Experimento 2: Aumento na diluição de H2 durante o processo de 

deposição 

 

Para esta etapa de nosso trabalho, os resultados obtidos por estudos paralelos de nosso 

grupo, relacionados ao conteúdo de hidrogênio nos filmes, mostraram que este diminui 

com o aumento da diluição em H2. Filmes depositados com maior hidrogenação 

(300sccm fluxo de H2) apresentam um conteúdo atômico de H tão baixo quanto 20 

at.%. Também foi observado que diminui o conteúdo de carbono na fase sólida em 

função de uma maior diluição em H2, quando comparamos com o filme depositado com 

200sccm de H2, o que conduz a filmes mais estequiométricos [27,101]. 
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Tomando em consideração estes resultados passamos a depositar filmes com uma maior 

diluição em hidrogênio, usando 300sccm no processo de deposição. Os parâmetros mais 

importantes do processo são citados na tabela 4.4, e as principais características dos 

filmes depositados são resumidas na tabela 4.5. 

 

Tabela 4.4. Principais parâmetros de deposição do filme de a-Si1-xCx:H, utilizando 

300sccm de fluxo de H2. 

 

Amostra SiH4 

(sccm) 

CH4 (sccm) H2 (sccm) RF (W) Temp. (oC) Tempo 

(min) 

36906h100a 3,6 32,4 300 100 300 60 

36906h100b 3,6 32,4 300 100 300 120 

 

Tabela 4.5. Principais características do filme de a-Si1-xCx:H, utilizando 300sccm de 

fluxo de H2. 

 

Amostra Tempo de dep. 

(min) 

Espess. Å N - índ. de 

refração 

x (at.%) [H] (at.%)

36906h100a 60 1435 2,734 0,51 20 

36906h100b 120 2256 2,739 0,51 20 

 

A seguir, na figura 4.6, são mostradas as medidas de absorção de infravermelho para a 

amostra depositada segundo as condições acima descritas comparada com a medida da 

amostra depositada com menor diluição de H2 (200sccm). Ambos espectros foram 

normalizados segundo a espessura, posto que foram usados tempos de deposição 

diferentes e por tanto se trata de espessuras de filmes diferentes; também foi corrigida a 

linha de base para facilitar a análise dos resultados. 
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Figura 4.6. Espectro de absorção de IV da amostra 36904h100 e 36906h100 como 

depositadas. 

 

Observando com bastante cuidado a posição do pico  de stretching  relativo à ligação 

Si-C para ambos casos notaremos que o pico correspondente à amostra depositada para 

200sccm de H2 encontra-se ligeiramente deslocado para a direita (valor máximo a 

~791cm-1) com relação ao pico da amostra onde usamos 300sccm (valor máximo a 

~779cm-1). Este comportamento também vem sendo observado por outros integrantes 

do grupo que estudam este material. A maior área do pico da ligação Si-C e sua posição 

em torno de 780 cm-1 mostram que o conteúdo de carbono está mais próximo da 

estequiometria, posto que filmes mais ricos em carbono, exibem menor área do pico da 

ligação Si-C em conjunto com sua posição, em número de onda bem acima da posição 

obtida próximo à estequiométrica [97]. 

Em ambos casos o modo stretching da ligação Si-Hn (~2100cm-1), coincidem. As 

ligações C-Hn (~2900 cm-1) para a amostra depositada com 300sccm de H2 são 

menores, isto se deve ao fato desta amostra ter menor conteúdo de hidrogênio e/ou 

menor conteúdo de carbono que estará mais bem coordenado com o Si. 

Subseqüentemente à deposição destas novas amostras, realizamos um segundo processo 

de recozimento visando completar o estudo em ambiente de vapor de água, que 

descrevemos na tabela 4.6. Neste caso, usamos temperaturas mais baixas e tempos 

iguais e mais longos aos anteriormente usados, na tentativa de obter melhores 
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comportamentos. Para estes recozimentos também foram respeitados o aumento e 

diminuição da temperatura de forma muito lenta e as amostras foram deixadas por 

45min à temperatura de ~400oC. 

 

Tabela 4.6. Principais parâmetros da segunda etapa de processos de recozimentos de 

vapor de água das amostras 36906h100 depositadas por 2h. 

 

Temperatura (oC) Tempo (min) Tempo (min) 

600 60 120 

800 60 120 

1000 60 120 

 

Os gráficos de absorção são mostrados a seguir na figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7. Espectro de absorção de IV das amostras 36906h100 (2h), depois de 

recozidas a diferentes temperaturas em ambiente  de vapor de água, e realizado um 

banho em solução de HF (legenda na figura). 

 

A figura 4.7 mostra que recozimentos à temperatura de 1000oC por 2h consomem o 

filme de SiC em sua totalidade, ou seja, durante o recozimento o carbono se liga ao 

oxigênio, indo embora do filme na forma de CO, e o Si ligar-se-á ao oxigênio formando 

óxido de silício que será removido durante o banho em HF, como explicamos 
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anteriormente. Isto, neste caso é indesejável, mas pode ser um resultado interessante no 

que se refere à corrosão do SiC. Como é bem sabido, o SiC é um material com bastante 

resistência à corrosão química e soluções convencionalmente usadas para corrosão 

úmida de outros materiais não podem ser usadas com a mesma finalidade para a 

remoção do SiC. Neste caso, a exposição a ambiente de vapor de água por tempos não 

muito longos, dependendo da espessura do filme, e temperaturas também não muito 

elevadas, poderiam servir para corroer regiões devidamente definidas, de um material 

deste tipo. 

Para esta temperatura (1000oC) também observamos uma pequena vibração em torno de 

1100cm-1, que deve estar relacionada com algumas ligações Si-O2, de uma quantidade 

mínima de SiO2 que não foi removido pela solução de HF ou algumas ligações Si-O2 

que se encontram dentro do filme ou na interface com o substrato, no caso onde o filme 

foi consumido e mesmo no outro cuja espessura é tão fina. É bem conhecido o 

crescimento de óxido natural em lâminas de silício, de algumas dezenas de Angstrom. 

Observando a forma do pico correspondente à vibração Si-C para as temperaturas mais 

baixas (600oC e 800oC), podemos dizer que estas aparentemente, não conduzem à 

completa cristalização do filme, pelo menos nos tempos testados, apenas mostram uma 

pequena melhora na estrutura sendo que o ombro observado por volta dos 1000cm-1 não 

aparece tão pronunciado à medida que aumentamos o tempo de recozimento e/ou a 

temperatura. 

Para o recozimento a 800oC se observa o consumo de parte do material, o tamanho do 

pico é menor que o da amostra como depositada. Provavelmente sejam necessários 

tempos muito mais longos para atingir melhores resultados em ambas temperaturas. 

Novamente aparecem em todos os casos as pequenas bandas em torno de 1610cm-1 e 

2350cm-1 que acreditamos seja influência do ambiente em que foram realizadas as 

medidas. 

Dos experimentos realizados em ambiente de vapor de água, poderíamos concluir que 

recozimentos em temperaturas elevadas (> 1000oC, conferido por nós somente 1000oC) 

por tempos curtos conduzem a uma maior cristalização do filme amorfo depositado, 

mas ao observar no microscópio óptico todas as amostras recozidas neste experimento 

comprovou-se que apresentam uma elevada concentração de poros no filme e a 

formação de trincas induzidas por estes poros, em menor concentração que para 

recozimentos deste tipo realizados no experimento 1, para filmes depositados com 
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200sccm de fluxo de H2. Neste caso, a temperatura foi elevada lentamente e a amostra 

permaneceu no forno até seu completo esfriamento. Por tanto, continuamos realizando 

os recozimentos apenas em ambiente de nitrogênio e temperaturas de 1200oC, segundo 

as condições que mostraram melhor comportamento. Amostras depositadas com maior 

diluição de H2 foram também recozidas, com o intuito de se estudar os efeitos da alta 

temperatura na cristalização deste tipo de filmes. Todas as amostras foram medidas no 

estado como depositadas, e posteriormente foram submetidas aos recozimentos, após o 

qual foram realizadas novas medidas. 

A figura 4.8 mostra os resultados deste recozimento, é colocado também o espectro da 

amostra depositada com diluição de 200sccm de H2, para mesmo tipo de recozimento. 

Ambos espectros foram normalizados segundo a espessura, e também foi corrigida a 

linha de base para facilitar a análise dos resultados. 

 

 
Figura 4.8. Espectro de absorção de IV da amostra 36904h100 e 36906h100 recozidas a 

1200oC por 2h em ambiente de N2. 

 

Observando as formas dos picos da figura acima, podemos considerar que em ambos 

casos o filme foi cristalizado. O pico da amostra correspondente à depositada com 

200sccm de H2 encontra-se centrado para um numero de onda (806cm-1) maior que o da 

amostra depositada com maior diluição de H2, centrado a 798cm-1. Isto, como havíamos 

comentado antes é o resultado de uma menor concentração de carbono na amostra 
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depositada com 300sccm de H2, o que se reflete como uma melhor estequiometria, 

provavelmente maior número de ligações Si-C. 

 

4.2.3 Experimento 3: Deposição de a-Si1-xCx:H em substratos isolantes 

 

A fabricação de heteroestruturas do tipo SiC/isolante/Si, proposta inicialmente no 

projeto de pesquisa é desenvolvida neste experimento investigando algumas variantes 

de isolantes. O SiO2 térmico, o SiOxNy e o Si3N4, estes últimos depositados pela técnica 

PECVD, são utilizados aqui levando em consideração a importância destes materiais na 

fabricação de dispositivos microeletro-mecânicos e dispositivos ópticos. 

Neste experimento realizamos a deposição de a-Si1-xCx:H usando 300sccm de fluxo de 

H2 e substratos de Si previamente cobertos por uma camada isolante. A camada isolante 

foi depositada prévia à deposição do a-Si1-xCx:H no mesmo processo PEVCD, exceto no 

caso da camada de SiO2 térmico que foi obtido durante a oxidação do substrato de Si 

em ambiente de O2 a uma temperatura de 1100oC durante 2h, em um forno 

convencional. 

Para a deposição do SiOxNy utilizamos os parâmetros recomendados por colegas do 

nosso grupo que realizam pesquisas neste material há algum tempo [103,104,105,106]. 

Visando obter este material em seu estado: 1) menos tensionado, utilizando condições 

para uma taxa de deposição maior; e 2) mais estequiométrico (menor conteúdo de 

nitrogênio, ou seja, próximo do óxido de silício, que doravante será chamado de SiO2-

PECVD) [86, 88]. 

Para a deposição do Si3N4 utilizamos também os parâmetros recomendados por colegas 

do nosso grupo que pesquisam este material e que têm obtido as melhores 

características relacionadas à aplicação deste material [86,107]. 

Os parâmetros de deposição das diferentes camadas isolantes e algumas de suas 

características são mostradas na tabela 4.7. Também se incluem nesta tabela os 

parâmetros da deposição do a-Si1-xCx:H. 
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Tabela 4.7. Principais parâmetros de deposição e características dos filmes de a-Si1-

xCx:H e isolantes. 

 

Amostra SiH4 

(sccm) 

N2O 

(sccm)

N2 

(sccm)

RF 

(W) 

Temp

. 

(oC) 

Tempo 

(min) 

Espess

. 

(Å) 

N 

índ. ref.

SiOxNy 15 37,5 - 200 320 9 1957 1,513 

SiO2- 

PECVD 

15 75 - 200 320 20 2816 1,879 

Si3N4 3 - 39 100 320 100 2419 1,850 

SiO2- 

Térmico 

- - - - 1100 150 2000 1,460 

Amostra SiH4 

(sccm) 

CH4 

(sccm)

H2 

(sccm)

RF 

(W) 

Temp

. 

(oC) 

Tempo 

(min) 

Espess

. 

(Å) 

N 

índ. ref.

a-Si1-

xCx:H 

3,6 32,4 300 100 300 60 1540 2,680 

 

Todas as amostras foram recozidas em ambiente de N2 por 2h e à temperatura de 

1200oC, com o objetivo de analisar o processo de cristalização do filme de a-Si1-xCx:H 

depositado em cima de substratos de Si cobertos por uma camada relativamente fina de 

isolante. 

4.2.3.1Análise por FTIR 

 

O resultado das medidas de absorção infravermelho é mostrado na figura 4.9, para as 

amostras como depositada, e figura 4.10 para as amostras depois do recozimento 

térmico. Em todos os casos foi utilizado como padrão um substrato de Si coberto por 

uma camada do isolante respectivamente analisado; estes isolantes foram depositados 

em substratos de Si seguindo os  mesmos parâmetros dos processos descritos na tabela 

4.7, com a finalidade de serem usados como padrões nestas medidas. 
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Figura 4.9. Espectros de absorção de IV das amostras onde o a-Si1-xCx:H foi depositado 

em substrato de Si coberto por uma camada isolante (legenda na figura). 

 

Na figura acima observamos, para todos os filmes, a banda de absorção atribuída ao 

modo de vibração de stretching do Si-C centrada em 779cm−1, exceto para o filme 

depositado em Si coberto com Si3N4 onde esta banda aparece centrada em 783cm−1. 

O ombro observado em torno de 1000cm-1 geralmente é atribuído a vibrações 

relacionadas aos modos SiC-Hn; porém, como praticamente não aparecem vibrações 

relativas às ligações C-Hn (~2900cm-1) acreditamos que este ombro seja devido à 

vibração de algum tipo de Si-C. 

Os picos invertidos na região em torno de 1000cm-1 a 1100cm-1 estão relacionados com 

pequenas diferenças de espessura da camada isolante com a referência e uma ligeira 

corrosão desta no começo da deposição do a-Si1-xCx:H, onde o plasma está dominado 

pelo maior fluxo de H2. 

Em todos os espectros observamos aproximadamente o mesmo comportamento para as 

ligações relativas à presença de hidrogênio no filme de a-Si1-xCx:H, localizadas em 

torno de 2100cm-1 (Si-Hn). 

No caso do filme depositado em Si coberto com Si3N4, a posição, a maior área, e a 

forma da banda relativa à vibração do modo Si-C indicam que este apresenta uma 

melhor coordenação entre os átomos de Si e C. 

A seguinte figura mostra os resultados do processo de recozimento ao qual foram 

submetidas as amostras depositadas em substratos de Si cobertos pelas diferentes 

camadas isolantes. 
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            SiC/SiO2-Térmico/Si

 
Figura 4.10. Espectros de absorção de IV das amostras onde o a-Si1-xCx:H foi 

depositado em substrato de Si coberto por uma camada isolante após recozimento 

térmico (legenda na figura). 

 

A observação da figura 4.10 revela uma mudança na posição dos picos relativos as 

ligações Si-C para 798cm-1, um decréscimo na largura de banda e a variação na forma 

do pico. Para as amostras como depositadas o pico possui forma Gaussiana e após o 

recozimento a 1200°C o formato muda para tipo Lorentziana. Esta mudança, assim 

como o decréscimo na largura de banda, são indicadores da cristalização dos filmes. A 

variação na posição do pico para o valor de 798cm-1 deve-se à redução na distância 

entre os átomos na ligação Si-C, resultando em um aumento na constante efetiva da 

força da ligação [98]. 

O pico correspondente à ligação Si-Hn (~2100 cm-1) desaparece após o recozimento 

pois este tratamento causa a saída total do hidrogênio conjuntamente com a cristalização 

dos filmes.   

Aprecia-se também, outros picos (400 a 500cm-1 e 1000 a 1300cm-1) relativos às 

camadas isolantes. Os picos invertidos estão associados ao bombardeamento das 

superfícies isolantes causado pelo predomínio do plasma de hidrogênio ao início da 

deposição do a-Si1-xCx:H. 

Aparentemente, nas amostras SiC/SiO2-PECVD/Si e SiC/SiOxNy/Si cresceu uma fina 

camada de óxido durante o recozimento, este óxido não acreditamos que esteja 
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relacionado com a diferença de espessura com a amostra padrão utilizada, pois na figura 

4.9 estas mesmas amostras apresentam um ombro largo na região referente às vibrações 

do SiO2. Estas amostras têm em comum, que a camada isolante foi depositadas a 200W 

de potência, onde a taxa de deposição é maior, ou seja, foi crescido um filme com 

espessura próxima à dos outros em um tempo muito curto. Um estudo mais profundo 

deverá ser feito, de forma a facilitar uma melhor compreensão da influência das 

características do filme isolante nas características do filme depositado em cima dele. 

4.2.3.2 Análise por espectroscopia Raman 

 

Na figura 4.11 são mostrados os resultados das análises realizadas por espectroscopia 

Raman para as amostras como depositadas. Em todos os casos observamos a banda de 

segunda ordem do Si cristalino, localizada a 925-1060cm-1 e não encontramos 

evidências de nenhuma banda ou pico correspondente a ligações C-C ou a-Si-Si.  

 

SiC/SiO2-Térmico/Si 

 
Figura 4.11. Espectros Raman das amostras como depositadas em substrato de Si 

coberto por uma camada isolante (legenda na figura). 
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SiC/SiO2-Térmico/Si 

 

Figura 4.12. Espectros Raman das amostras depositadas em substrato de Si coberto por 

uma camada isolante, após recozimento térmico (legenda na figura). 

 

As medidas Raman realizadas após recozimento térmico são apresentadas na figura 

4.12. Como pode ser observado, os filmes depositados diretamente em Si ou em SiO2-

Térmico/Si não exibem nenhum pico ou banda relativo a ligações C-C. O que evidencia 

que os filmes possuem configuração estequiométrica e que todos os átomos de carbono 

estão formando carbeto de silício. 

Todos os filmes depositados em cima de substratos de Si cobertos por isolantes 

PECVD, após recozimento, mostram um sinal fraco dividido em duas  subbandas 

centradas em ~1330 cm-1 e ~1595 cm-1, associadas às ligações C-C tipo sp2 (G) e sp3 

(D), respectivamente. Para o filme depositado em substrato SiOxNy/Si, o sinal referente 

à ligação C-C é maior. Em todos os casos observamos a banda de segunda ordem do Si 

cristalino, localizada a  925-1060cm-1. 

Por outro lado, não são observados picos diretamente relacionados ao Si-C nos 

espectros dos filmes como depositados nem após recozimento térmico. Neste caso, o 

pico TO do 3C-SiC cristalino localizado a 796cm-1 não aparece porque deve estar 

alinhado com o substrato de Si e as medidas são feitas em geometria de 

retroespalhamento, e o pico LO- fónon (longitudinal optical phonon) localizado a  

972cm-1 estará provavelmente superposto à banda de segunda ordem do Si cristalino, 

localizada a  925-1060cm-1. 
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4.2.3.3 Análise por DRX 

 

A figura 4.13 mostra o difratograma de raios X para os filmes depositados em substrato 

de Si coberto por uma camada isolante, após o recozimento térmico. Como pode ser 

conferido, o recozimento térmico, corroborando os resultados de absorção 

infravermelho, conduz à cristalização de todos os filmes amorfos depositados. Os filmes 

depositados em substrato de Si(100) e SiO2-Térmico/Si(100) exibem um pico intenso 

em ~41o que corresponde à difração do 3C-SiC(200), isto indica uma orientação 

preferencial com a direção cristalina (100) do substrato de Si(100). Este pico é mais 

intenso para o filme depositado no substrato SiO2-Térmico/Si(100). 

Os filmes depositados em substratos de Si(100) cobertos por isolantes PECVD mostram 

um pico em ~33o relacionado com a difração cristalina do Si(400) do substrato, cuja 

intensidade dependerá da orientação do substrato com o feixe incidente; ademais 

aparece uma banda larga associada à difração do H-SiC(100) e (00L) (hexagonal) e do 

3C-SiC(111). 

 

3C-SiC(111) 
H-SiC(100) e (00L)

 
Figura 4.13. Difratograma de raios X das amostras depositadas em substrato de Si 

coberto por uma camada isolante, após recozimento térmico (legenda na figura). 
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4.2.4 Experimento 4: Deposição de a-Si1-xCx:H a temperaturas de 400oC 

 

Com o intuito de verificar a influência de um aumento na temperatura de deposição, 

mantendo-nos ainda dentro do regime de baixas temperaturas, foi utilizada a 

temperatura de 400oC no processo. Este valor poderia propiciar maior mobilidade ao 

hidrogênio e conduzir a menor incorporação do mesmo no filme em crescimento, assim 

como resultar em filmes de melhores características cristalinas após a deposição. 

As tabelas 4.8 e 4.9 resumem os principais parâmetros utilizados durante a deposição e 

algumas das características dos filmes depositados, respectivamente. Também nestas 

deposições, utilizamos substratos de Si e Si coberto por uma camada de óxido térmico 

de ~200nm de espessura, que foi obtido durante a oxidação do substrato de Si em 

ambiente de O2 a uma temperatura de 1100oC durante 2h, em fornos convencionais. 

 

Tabela 4.8. Principais parâmetros de deposição do filme de a-Si1-xCx:H a 400oC. 

 

Amostra SiH4 

(sccm) 

CH4 

(sccm) 

H2 (sccm) RF (W) Temp. (oC) Tempo 

(min) 

36906h1004 3,6 32,4 300 100 400 60 

 

Tabela 4.9. Principais características do filme de a-Si1-xCx:H a 400oC. 

 

Amostra Tempo de 

Dep. (min)

Espess. Å N - índice 

de refração 

36906h1004 60 1963 2,678 

 

4.2.4.1 Análise por FTIR 

 

A seguir mostramos o espectro de absorção de infravermelho obtido para as amostras 

como depositadas e após recozimento térmico. A figura 4.14 apresenta os resultados 

para a amostra depositada em substrato de Si e para a amostra depositada em substrato 

de Si coberto por uma camada de SiO2 térmico, de 200nm, obtido segundo as condições 
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descritas no experimento anterior. Todos os espectros foram normalizados e foram 

corrigidas as linhas de base para facilitar a análise dos resultados. 

 

 
 

Figura 4.14. Espectros de absorção de IV das amostras onde o a-Si1-xCx:H foi 

depositado a 400oC comparados com os espectros das amostras depositadas a 300oC, 

antes e depois do recozimento térmico (legenda na figura). 

 

Os espectros de absorção para as amostras como depositadas na figura acima, mostram 

o pico correspondente à vibração de stretching da ligação Si-C localizado em torno de 

779 cm-1, também aparecem outros picos, o relacionado com a vibração Si-Hn 

(~2100cm-1) e uma espécie de ombro em ~1000cm-1. Uma observação detalhada da 

forma do pico da vibração Si-C e a presença de um menor tamanho da ligação Si-CHn 

para os filmes depositados em Si coberto por uma camada de SiO2 térmico, evidenciam 

que  neste caso existe uma melhor coordenação entre os átomos de Si e C. As vibrações 

correspondentes às ligações C-Hn em todos os casos são muito pequenas. 

Os picos invertidos na região em torno de 1000cm-1 a 1100cm-1 estão relacionados com 

pequenas diferenças de espessura da camada isolante com a referência e uma ligeira 

corrosão desta no começo da deposição do a-Si1-xCx:H, onde o plasma está dominado 

pelo maior fluxo de H2. 



81 

 

 

Outro resultado que observamos foi o aumento na taxa de deposição para a maior 

temperatura de deposição (400°C), mostrando-se um aumento na altura do pico Si-C 

para um mesmo tempo de deposição quando comparado com a deposição a 300°C. 

Para os filmes depois de realizado o recozimento os resultados são muito semelhantes 

para ambas temperaturas de deposição, relacionado com a forma e localização dos picos 

relativos à vibração Si-C. Todos os espectros mostram um deslocamento do pico de 779 

para 798cm-1, uma diminuição na largura e a mudança na forma deste. Como pode ser 

observado comparando os espectros das amostras como depositadas e recozidas na 

figura 4.14, o pico para as amostras como depositadas tem forma Gaussiana e após o 

recozimento térmico a forma do pico passa a ser tipo Lorentziana. Esta mudança na 

forma do pico e a diminuição na sua largura são indicadores da cristalização do filme. A 

distribuição Gaussiana caracteriza a fase amorfa, a mudança para forma Lorentziana 

corresponde a uma maior uniformidade nas ligações Si-C. O deslocamento do pico 

deve-se à redução na distância entre os átomos na ligação Si-C o que resulta em um 

aumento na constante efetiva das forças [98]. 

Os picos correspondentes às ligações Si-Hn (~2100 cm-1), C-Hn (~2900 cm-1) e o ombro 

em ~1000 cm-1,  desaparecem após o tratamento térmico, devido a que este tratamento 

causa a total eliminação do hidrogênio conjuntamente com a cristalização do filme. 

4.2.4.2 Análise por espectroscopia Raman 

 

Na figura 4.15 são mostrados os espectros medidos por espectroscopia Raman dos 

filmes antes e após o recozimento térmico, depositados em substratos de Si e Si coberto 

por uma camada de SiO2 térmico a 400oC, comparados com os depositados a 300oC. 

A região mais interessante nestas medidas resulta a região entre 1000 e 2000 cm-1, onde 

se localizam as ligações C-C. Os resultados mostram que os filmes em seu estado como 

depositado e os filmes depositados a 300oC não apresentam evidências de picos ou 

bandas correspondentes a ligações C-C. No caso dos filmes depositados a 300oC e 

recozidos, os resultados de absorção de infravermelho mostram apenas o pico 

correspondente às ligações Si-C (figura 4.14) e os resultados da análise por 

espectroscopia Raman não mostram sinais da presença de ligações C-C; isto poderia ser 

indício da existência de uma configuração estequiométrica onde todos os átomos de 

carbono estão formando Si-C. 
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Figura 4.15. Espectros Raman das amostras onde o a-Si1-xCx:H  foi depositado a 400oC 

comparados com os espectros das amostras depositadas a 300oC, antes e após 

recozimento térmico (legenda na figura). 

 

Os filmes depositados a 400oC, após o recozimento, mostram claramente a presença de 

ligações C-C, em uma banda que se divide em duas subbandas com máximos 

localizados a ~1330cm-1 e ~1595cm-1, associadas às ligações C-C tipo sp2 (G) e sp3 (D) 

respectivamente. 

Para os filmes depositados em substrato de Si coberto por uma camada de SiO2 térmico 

esta banda é menor. Provavelmente na deposição a 400oC há uma maior incorporação 

de carbono no filme, ou quiçá durante o recozimento térmico ocorre uma segregação de 

átomos de Si do filme para o substrato, permitindo assim a formação de ligações C-C. 

No caso do filme depositado em substrato coberto com a camada de SiO2, esta camada 

funcionaria como barreira entre o filme e o substrato, inibindo a segregação de átomos 

de Si. 
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Também é observado na figura 4.15, em todos os espectros, a presença de uma banda 

correspondente à banda de segunda ordem do Si cristalino, localizada em 

aproximadamente 925-1060cm-1. 

Por outro lado como em casos anteriores, não são observados picos diretamente 

relacionados ao Si-C nos espectros dos filmes como depositados nem após recozimento 

térmico. O pico TO do 3C-SiC cristalino localizado a 796cm-1 não aparece porque deve 

estar alinhado com o substrato de Si e as medidas são feitas em geometria de 

retroespalhamento, e o pico LO localizado a 972cm-1 estará provavelmente superposto à 

banda de segunda ordem do Si cristalino, localizada a 925-1060cm-1. 

4.2.4.3 Análise de DRX 

 

As análises de DRX foram feitas em amostras depositadas com a maior diluição de H2 a 

temperaturas de 300oC e 400oC. Uma amostra como depositada de cada tipo foi também 

medida. Em todas as medidas foi utilizada radiação Kα do Cu, com λ=1,5418Å e 

geometria θ-2θ, a potência no equipamento foi de 0,8kW (40kV, 20mA). Para a análise 

dos resultados empregamos alguns resultados indicados pela bibliografia consultada e 

os arquivos de fichas padrões da biblioteca associada ao equipamento. Em ocasiões não 

é possível indexar exatamente o politipo de cristal nem os índices de Miller associados a 

uma determinada reflexão, devido a que diversas fases são de difícil diferenciação. Os 

resultados são colocados nas figura 4.16 a seguir, e serão analisados de maneira 

comparativa seguidamente. 
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Figura 4.16. Difratograma de raios X das amostras após recozimento térmico e como 

depositadas a 300oC e 400oC em substratos de Si e SiO2/Si. 

 

Na figura acima, no difratograma que corresponde às amostras como depositada a 

400oC, primeiramente aparece uma banda larga com máximo em ~28o, seguido de uma 

banda larga de ~32 o até 45 o. No gráfico da amostra como depositada a 300oC não 

aparece nenhuma banda ou pico considerável. A banda com máximo em ~28o está 

associada ao Si(111), e a banda larga localizada entre ~32o e 45o está relacionada à 

superposição de diferentes difrações do SiC: H-SiC indexado (100) e (00L), e 3C-

SiC(111), reportadas nas fichas do JCPDS e na literatura [48]. 

Este resultado indica a formação de diferentes fases de pequenos cristais na matriz 

amorfa do SiC depositado à temperatura de 400°C. No caso do filme depositado a 

300°C a não existência de nenhum pico ou banda corrobora sua condição de filme 

amorfo. 

Os resultados de DRX para os filmes após recozimento térmico mostram, estando de 

acordo com os resultados já analisados de absorção de infravermelho, que o 

recozimento conduz à cristalização dos filmes amorfos depositados a 300 e 400°C. 

Também é observada uma aparente orientação preferencial em epitaxia com respeito ao 

substrato de Si, pois todos os filmes exibem o pico de maior intensidade localizado 

~41o, correspondente ao 3C-SiC(200). 

Observamos também em todos as amostras recozidas um pequeno pico em torno de 33o, 



85 

 

 

relacionado com a difração cristalina do Si(400). Uma banda fraca adicional observa-se 

nas amostras recozidas depositadas a 400°C, esta banda esta associada às difrações de 

pequenos cristais de H-SiC(100), H-SiC(10L) e 3C-SiC(111). 
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5 Capítulo 5: Heteroestrutura SiC/SiO2/Si obtida por implantação de 

C+. 
5.1 Introdução 

A procura de novos métodos de obtenção de filmes de c-SiC tem o fim de evitar os 

problemas mais freqüentes encontrados na hora de obtenção deste material, tais como a 

presença inevitável de contaminantes no material resultante e a presença de uma grande 

quantidade de cavidades no substrato de Si. Um método alternativo, que é objeto de 

estudo desta pesquisa, consiste na implantação de íons C+ em substrato de Si. Muitas 

pesquisas vêm sendo realizadas neste tema a partir da primeira observação de formação 

de ligações Si-C utilizando este método [47]. Apresentamos neste capítulo um estudo 

que teve por objetivo a obtenção de c-SiC utilizando a técnica de implantação iônica. 

  

5.2 Experimentos, Resultados e Discussões 

 

Nos experimentos preliminares (experimentos 1 e 2) tanto a etapa de I/I quanto a etapa 

de recozimento térmico em fornos convencionais após I/I, cujo objetivo é eliminar os 

defeitos provocados pelo processo de implantação e a formação de SiC cristalino, foram 

feitas nas salas de laboratórios do nosso departamento. Porém, o equipamento de 

implantação de nosso departamento apresenta uma limitação no referente à dose de 

implantação, já que ele é basicamente concebido para implantações de dopantes para 

dispositivos que requerem doses e energias baixas. Por tal motivo, as implantações 

foram feitas com dose de 1,0 1016C+/cm2, que foi atingida depois de múltiplas 

implantações durante uma semana, em cada caso. O primeiro experimento é realizado 

com energia de implantação de 30keV em uma amostra de Si. O segundo experimento 

utiliza uma energia de implantação de 70keV pois é empregado como substrato uma 

amostra de Si coberta por uma camada de óxido térmico. No experimento 3 utilizamos 

um outro equipamento de implantação que permite o emprego de doses elevadas e o 

aquecimento da amostra durante a implantação (500oC). Neste caso a dose utilizada foi 

de 5,0 1017C+/cm2, energia de 40keV, e uma amostra SOI. 

Previamente à realização de cada experimento foram feitas várias simulações dos 

processos de implantação utilizando o programa simulador por método de Monte Carlo 

SRIM2000-10. Como metodologia de análise utilizamos a espectrometria de absorção 
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de infravermelho, fotoluminescência, DRX, microscopia óptica, e microscopia 

eletrônica de varredura. A seguir descrevemos os experimentos  e mostramos os 

resultados das simulações e das  análises. 

 

5.2.1 Experimento 1: Dose de 1,0 10 16C+/cm2, energia de 30keV, amostra Si 

 

Neste caso partimos de uma lâmina de silício tipo p/B/CZ, orientação cristalográfica 

(100), resistividade 8-12Ωcm e espessura entre 280-350μm. Iniciamos este experimento 

com  a  implantação  de   íons  de  carbono  com  uma  energia  de  30keV  e  dose  de  

1,0 10 16C+/cm2; todas as implantações foram feitas em ângulo de 7o para minimizar o 

efeito de canalização. As simulações feitas com o simulador pelo método de Monte 

Carlo SRIM2000-10 para a maior dose permitida, nestas condições de energia, 

fornecem a distribuição lateral e o alcance projetado pelos íons de 914Å, como se 

mostra na figura 5.1. A energia de apenas  30keV permite que os íons não penetrem 

muito na lâmina, e portanto, a maior concentração estará perto da superfície. 

 

 
Figura 5.1. Alcance projetado pelos íons e distribuição lateral obtidos da simulação pelo 

método de Monte Carlo (SRIM2000-10) para a implantação de íons de C+ em uma 

lâmina de Si a 30keV. 
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5.2.1.1 Análise por MO e MEV  

 

Da lâmina implantada tomamos algumas amostras que passaram por um processo de 

recozimento térmico. A primeira amostra foi recozida durante 3h a uma temperatura de 

1250oC. Depois de realizado o recozimento térmico verificou-se a olho nu e constatou-

se com as imagens tomadas no MO, que a superfície da amostra estava modificada, 

apresentando manchas coloridas em toda a amostra, mais intensas perto da borda da 

lâmina, (imagem A, figura 5.2). Todas as imagens de microscopia óptica apresentadas 

neste trabalho são uma sessão representativa da amostra toda. 

Na tentativa de evitar a deformação da superfície da amostra e ademais a contaminação 

(aspecto que será discutido na análise dos resultados comparados das medidas de 

absorção de infravermelho), passamos a fazer o mesmo recozimento a 1250oC, mas 

agora por tempos menores, 2h. Os resultados foram semelhantes, manchas aparecem 

por toda a superfície e são mais intensas perto da borda da lâmina. É válido destacar que 

as manchas, neste caso, apresentam tamanho um pouco menor que no caso do 

recozimento feito por 3h, como pode ser visto na figura 5.2, imagem B). 

 

 A  B  C

 1mm  1mm  0,005mm

 

Figura 5.2. Imagens obtidas por microscopia óptica das amostras recozidas após 

implantação a 1250oC: A por 3h e B por 2h, C corresponde à região de manchas em 

azul e amarelo da imagem B ampliada. 

 

A imagem C corresponde à região manchada em azul e amarelo da imagem B, 

ampliada. Estas “formações” pareciam estar ligeiramente soltas da superfície, o que foi 

comprovado depois de feito um banho em uma solução de HF na amostra, e observada 

sua superfície no microscópio eletrônico de varredura (MEV) do LSI-USP (figura 5.3). 
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As manchas superficiais desaparecem, mas nota-se a superfície corroída. As regiões 

corroídas apresentam o mesmo formato destas “formações” vistas em C. 

 

 
Figura 5.3. Imagem obtida por microscopia de varredura da amostra recozida após 

implantação a 1250oC por 2h, depois de feito um banho em uma solução de HF. 

 

Pensamos que a deformação e a contaminação da superfície poderia estar dada pelas 

altas temperaturas usadas ou pelo aumento brusco da temperatura, e portanto passamos 

a realizar recozimentos a 1100oC por 1h subindo vagarosamente a temperatura, 

recozimentos a 500-1000oC permanecendo 1h em cada temperatura (passo de 100oC) e 

recozimentos a 500-1100oC permanecendo 1h em cada temperatura (passo de 100oC). 

As amostras recozidas segundo estes dois últimos processos não apresentam 

deformação superficial, mesmo quando olhadas no MO, o que sugere melhores 

características, como discutiremos mais adiante. 

A amostra recozida a 1100oC por 1h, mesmo subindo a temperatura lentamente, 

apresentou algumas manchas em toda a superfície; estas manchas não se manifestaram 

como deformações profundas como no caso dos dois recozimentos feitos a 1250oC. 

Mostramos a imagem na figura 5.4. 
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Figura 5.4. Imagem obtida por microscopia óptica da amostra recozida após 

implantação a 1100oC por 1h. 

5.2.1.2 Análise por FTIR 

 

Mostramos a seguir os espectros resultantes das medidas de absorção de infravermelho, 

para a amostra como implantada e para os diferentes recozimentos realizados. Os 

valores de número de onda são apresentados neste gráfico apenas até 1400cm-1, por não 

apresentar diferenças significativas, entre as amostras recozidas e como implantada, em 

valores de número de onda superiores e para uma melhor visualização da região de 

interesse. 
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Figura 5.5. Espectro de absorção de infravermelho das amostras como implantadas e 

recozidas após implantação: 1h cada temperatura de 500-1000oC, 1h cada temperatura 

de 500-1100oC, 1h a 1100oC, 2h 1250oC, e 3h a 1250oC. 

 

As análises de absorção de infravermelho mostram a presença, no caso da amostra 

como implantada, de uma banda larga centrada a ~716cm-1 relacionada com a presença 

de ligações Si-C em estado amorfo, como reportado por Serre et al. em [50] (~700cm-1); 

esta banda se transforma em um pico mais definido com número de onda maior 

(~818cm-1) para recozimento de 1h à temperatura de 500 a 1000oC (passo de 100oC), 

~825cm-1 para recozimento de 1h à temperatura de 500 a 1100oC (passo de 100oC), e 

825 cm-1 para 1h a 1100oC, próximo aos reportados para o SiC cristalino, o que indica a 

formação de SiC cristalino depois de realizado cada um dos diferentes recozimentos 

acima descritos. Para o recozimento a 1250oC, aparece uma banda larga aparentemente 

resultante da superposição de diferentes picos, que começa próximo dos 760cm-1 até se 

juntar próximo dos 1000cm-1 com um outro pico. Este pico que aparece para todos os 

recozimentos, acima de 1000cm-1, corresponde à vibração de stretching do SiO2, 

provavelmente de contaminação incorporada durante o recozimento ou a implantação. 

A primeira banda sugere ser a superposição de vários picos, provavelmente o associado 

à vibração bending do SiO2, o pico associado ao SiC cristalino e o mais próximo dos 

1000cm-1 associado à presença de nitrogênio, que discutiremos a seguir. 

Si-Si 

SiO2 
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Os  valores  elevados do número de onda para o pico associado ao SiC cristalino: 

~818cm-1 para recozimento de 1h em temperaturas de 500 a 1000oC (passo de 100oC), 

~825cm-1 para recozimento de 1h em temperaturas de 500 a 1100oC (passo de 100oC), e 

825cm-1 para 1h a 1100oC; apontam à formação de precipitados de SiC na matriz de Si 

em lugar de uma camada contínua de SiC, isto fica mais claro se levarmos em conta a 

baixa dose utilizada na implantação. Um resultado similar é apresentado por Serre et al. 

em [50], para a menor dose de implantação usada nos seus experimentos (1,0 

1017C+/cm2), onde depois do recozimento a 1150oC, aparece um pico a 822cm-1, que é 

atribuído à formação de precipitados de SiC na matriz de Si em lugar de uma camada de 

SiC. 

Devemos destacar, também, a presença do pico que supomos associado à vibração 

bending do SiO2 somado ao pico do SiC cristalino, produto da contaminação com 

oxigênio. 

Os picos superpostos junto ao pico associado ao SiC cristalino, que aparecem nos 

espectros das amostras recozidas a temperatura de 1250oC, poderiam estar relacionados 

à presença de nitrogênio e oxigênio produtos da contaminação durante o recozimento. 

Ligações Si-N stretching podem ser as responsáveis pelo alargamento desta banda até 

valores próximos de 1000cm-1 (o nitreto de silício estequiométrico apresenta o pico de 

vibração a 900cm-1 e o oxinitreto de silício obtido pela técnica PECVD apresenta um 

pico desta vibração em aproximadamente 835cm-1; a vibração Si3-N, também se 

encontra neste intervalo, reportada a 790cm-1). O fato de o recozimento térmico ter sido 

feito a temperaturas muito elevadas na presença de nitrogênio pode ter conduzido a 

nitretação da superfície da amostra, todas as amostras recozidas neste processo sofreram 

modificações superficiais como vimos nas imagens da figura 5.2. 

Resulta evidente também, a contaminação por oxigênio: vibração de stretching, 

bending, e rocking associadas ao SiO2, localizadas a: ~1072-1076cm-1 o stretching, com 

um ombro à direita; o bending, pico contido na banda 760-1000cm-1 que se reporta em 

~850cm-1, para o óxido térmico estequiométrico, e o rocking, localizado entre ~450-

460cm-1, respectivamente. A formação de óxido em amostras recozidas no forno 

convencional de nossas salas de laboratórios já tinha sido detectada em processos de 

recozimentos anteriores, mesmo na atmosfera de nitrogênio, isto pode estar relacionado 

com a presença de um oxigênio residual no conteúdo da garrafa do gás nitrogênio 
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utilizada ou a retrodifusão. Também a contaminação de oxigênio durante o processo de 

implantação é bem conhecida. 

Com o objetivo de remover o óxido superficial, todas as amostras foram submetidas a 

um banho em uma solução de HF, os resultados são mostrados a seguir na figura 5.6. 

 

 
Figura 5.6. Espectro de absorção de infravermelho das amostras recozidas após 

implantação: 1h à temperatura de 500 a1000oC (passo de 100oC), 1h à temperatura de 

500 a1100oC (passo de 100oC), 1h a 1100oC, 2h 1250oC, e 3h a 1250oC, depois de feito 

um banho em uma solução de HF para a remoção do óxido superficial. 

 

As medidas, depois de feito este processo de remoção do óxido, mostram a presença do 

pico associado à vibração do SiC cristalino, localizado em ~825cm-1 para recozimento 

de 1h em temperaturas de 500 a 1000oC (passo de 100oC), ~829cm-1 para recozimento 

de 1h em temperaturas de 500 a 1100oC (passo de 100oC), 829cm-1 também para 1h a 

1100oC. Para os recozimentos a 1250oC, em ambos casos, aparece uma banda com três 

máximos um a 849cm-1, a 887cm-1 e outro a 926cm-1, localização semelhante aos 

resultados obtidos antes da remoção do óxido. Este comportamento pode estar 

relacionado à presença de nitrogênio no filme, o fato do recozimento térmico ter sido 

feito a temperaturas muito elevadas na presença de nitrogênio comumente conduz à 

nitretação da superfície da amostra. 
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5.2.2 Experimento 2: Dose de 1,0 10 16C+/cm2, energia de 70keV, amostra 

SiO2/Si 

 

O segundo experimento consistiu na implantação dos íons de carbono em uma lâmina 

de Si coberta por uma camada de SiO2 que foi crescida termicamente. O processo de 

oxidação térmica foi realizado no forno de recozimento convencional existente em 

nosso laboratório, a uma temperatura de 1000oC durante 1h em ambiente de O2, 

resultando no crescimento de 500Å de SiO2. O objetivo desta camada de SiO2, como já 

dito, é facilitar a nucleação preferencial do carbono na região do Si próximo da fronteira 

da interface Si/SiO2 e também proteger a superfície do Si do bombardeamento e das 

contaminações decorrentes do processo de implantação. 

Para esta implantação foram realizadas novas simulações no programa simulador pelo 

método de Monte Carlo SRIM2000-10, a energia definida foi de 70keV, um pouco 

maior que a usada no experimento anterior, devido à necessidade de que os íons 

atravessem a camada de óxido que cobre a amostra e atinjam o Si. Aqui também, 

pretendemos que o maior número de íons se concentre perto da superfície do Si; o valor 

do alcance projetado pelos íons na amostra e a distribuição lateral dos pode ser vista na 

figura 5.7. 

 

 
Figura 5.7. Alcance projetado pelos íons e distribuição lateral obtidos das simulações 

pelo método de Monte Carlo (SRIM2000-10) para a implantação de íons de C+ a 70keV 

em uma lâmina de Si coberta por uma camada de óxido térmico de 500Å. 
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5.2.2.1 Análise por MO 

 

As amostras como implantadas neste experimento, apresentaram, por observação a olho 

nu e no MO (com aumento de até 2000 vezes), uma superfície plana, sem erosão ou 

ondulamento, como ocorreu no experimento 1, porém, mostrou-se com coloração 

púrpura, como comentado também por Martin et al. em [48]. 

Amostras tomadas da lâmina implantada foram recozidas a temperaturas de 1100oC e 

1200oC por 1h em ambiente de nitrogênio no forno convencional. Testamos novamente 

temperaturas elevadas, 1200oC (um pouco menores que a do experimento anterior, 

1250oC), mas agora, em ambos os recozimentos, a amostra foi deixada durante 45min a 

400oC e seguidamente a temperatura foi elevada muito lentamente. Os resultados das 

imagens obtidas por microscopia óptica são mostrados na figura 5.8. 

 

1mm
 

Figura 5.8. Imagem obtida por microscopia óptica da amostra recozida após 

implantação a 1200oC por 1h. 

 

A amostra recozida à temperatura de 1100oC não apresentou modificações visíveis na 

superfície nas observações no MO. Por outro lado, a amostra recozida a 1200oC 

apresenta algumas deformações similares às vistas no experimento anterior. Porém, as 

manchas são mais isoladas e só aparecem perto de uma borda em uma região que 

representa um terço da amostra. Na imagem acima podemos observar uma foto 

representativa desta região. Neste caso, depois de realizado o banho para a remoção do 

óxido superficial, estas formações se revelam como corrosões, como no caso da lâmina 

implantada em Si. 
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5.2.2.2 Análise por FTIR 

 

As medidas de absorção de infravermelho foram realizadas usando como referência 

uma amostra não implantada se Si coberta com uma camada de SiO2 crescido durante o 

mesmo processo da amostra implantada (figuras 5.9). 

 

 

 
Figura 5.9. Espectro de absorção de infravermelho das amostras como implantada e 

recozidas após implantação: 1h a 1100oC e 1h 1200oC. 

 

Os valores de número de onda aqui também são apresentados neste gráfico apenas até 

1400cm-1, por não apresentar diferenças significativas, entre as amostras recozidas e 

como implantada, em valores de número de onda superiores e também para uma melhor 

visualização da região de interesse. 

Para a amostra como implantada, semelhante ao experimento anterior, aparece uma 

banda larga centrada a ~700cm-1 relacionada com a presença de SiC amorfo, como 

reportado por Serre et al. em [50]. Esta banda se transforma em um pico mais definido 

com número de onda maior (~821cm-1 para recozimento de 1h a 1100oC e ~833cm-1 

para recozimento de 1h a 1200oC), depois dos recozimentos térmicos; próximo aos 

valores reportados para SiC cristalino, indicando a formação de SiC cristalino durante 

os recozimentos. 
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Neste caso também, parece ter crescido óxido durante o recozimento o que pode ser 

visto quando comparamos os gráficos com o gráfico da amostra como implantada nos 

valores do número de onda correspondentes ao pico da vibração stretching (~1072-

1076cm-1), rocking (~450-460cm-1), e bending. Os picos invertidos que representam, na 

amostra como implantada, a corrosão da superfície durante o processo de implantação, 

o que diminui a espessura da camada de óxido superficial; nas regiões das vibrações 

stretching e rocking, para as amostras depois de recozidas resultam menos acentuados. 

Isto e também levando em conta que o pico correspondente à vibração bending possa 

estar contido dentro da banda associada ao SiC cristalino, verificam a formação de 

óxido durante o recozimento. 

De outra maneira, para a amostra recozida a 1200oC observa-se que o pico 

correspondente ao SiC não apresenta as deformações tão acentuadas como no caso da 

implantada em Si, mas parece ser a superposição de mais de um pico. 

Os valores elevados do número de onda, para o pico associado ao SiC cristalino 

apontam a formação de precipitados de SiC na matriz de Si em lugar de uma camada 

contínua de SiC, devido à baixa dose utilizada como discutido no experimento anterior. 

Uma provável presença de nitretação da superfície pode ser vista na figura 5.10 que 

mostra a medida de absorção de infravermelho na região com alteração na superfície 

mostrada na figura 5.8. O gráfico compara a medida desta região com a medida da 

região onde a superfície não sofreu alterações aparentes, ambas regiões da mesma 

amostra, além da medida para a amostra recozida a 1100oC; todas depois de realizado 

um banho em solução de HF. 
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Figura 5.10. Espectro de absorção de infravermelho das amostras recozidas após 

implantação: 1h a 1100oC e 1h 1200oC, depois de feito um banho em uma solução de 

HF, comparada com a medida tomada em cima da região deformada. 

 

Aqui, podemos conferir a presença do pico relativo ao SiC cristalino em ambos os 

casos. A forma do pico na região deformada é muito semelhante à forma do pico para 

os recozimentos a 1250oC do experimento anterior, aparecendo a banda com três 

máximos, um a 852cm-1, a 888cm-1 e o outro a 930cm-1. Também, como o caso da 

implantação em Si essa banda se estende até valores superiores a 1000cm-1, destacando-

se a formação de um pequeno pico em ~1033cm-1, este pico está melhor definido para o 

recozimento a 1250oC por 3h no experimento anterior. Nesta região, para o recozimento 

de 1200oC por 1h neste experimento também se destaca uma deformação. 

Novamente poderíamos dizer que o recozimento a 1100oC resulta em melhores 

características. 

5.2.2.3 Análise por MEV 

 

A observação feita com o MEV, nas amostras depois de recozidas e da remoção do 

óxido da superfície, mostram a presença de formações volumosas que poderiam ser 

núcleos de SiC, uma espécie de aglomerados distribuídos por toda a superfície. Em 
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ambas amostras (recozidas a 1100oC e 1200oC) os resultados foram muito semelhantes. 

Esta observação corrobora a suposição de que o elevado valor de número de onda 

corresponde à existência de precipitados que poderiam ser aglomerados de SiC 

cristalino na matriz de Si. A forma de agrupamento destes precipitados tem formato 

como os sugeridos na literatura [49,52], a figura 5.11 mostra um exemplo representativo 

destas observações. E a figura 5.12 mostra dois pequenos agrupamentos que sugerem a 

forma dendrítica comentada em [52], onde se mostram fotos semelhantes. Para uma 

melhor observação, a amostra foi inclinada 60o em todos os casos. 

 

 
Figura 5.11. Imagem representativa obtida por microscopia de varredura das amostras 

correspondentes ao experimento 2, recozidas após implantação, e depois de feito um 

banho em uma solução de HF. 

 

Os tamanhos dos precipitados encontram-se entre 48nm para aglomerados onde os 

grãos são mais bem definidos, (figura 5.12B); até 144nm para precipitados onde parece 

existir um certo empilhamento, (figura 5.12A). Medidas feitas em cima da imagem da 

figura 5.11 mostram que o tamanho está entre 38nm para o menor grão, até 192nm para 

o maior (marcados com flechas na figura). Estes resultados estão em total acordo com a 

literatura, precipitados de 50 e 70nm se reportam em [52]; e de 45nm até precipitados 

de 200nm, são reportados em [46]. 
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 A  B

 

Figura 5.12. Imagens representativas obtidas por microscopia de varredura das amostras 

correspondentes ao experimento 2, recozidas após implantação, e depois de feito um 

banho em uma solução de HF. 

 

5.2.2.4 Análise por DRX 

 

De maneira a corroborar os resultados já obtidos foram feitas análises por DRX das 

amostras recozidas nos diferentes processos. Para estas medidas utilizamos o 

difratômetro do LSI-USP, em todas as medidas foi utilizada radiação Kα do Cu, com 

λ=1,5418Å e geometria θ-2θ, a potência no equipamento foi de 1,2kW (40keV, 

30mA). Para a análise dos resultados empregamos alguns resultados indicados pela 

bibliografia consultada e os arquivos de fichas padrões que acompanham o 

equipamento. 

Em ocasiões não é possível indexar exatamente o politipo de cristal nem o índice de 

Miller associado a uma determinada reflexão, devido a que diversas fases são de difícil 

diferenciação pela existência de precipitados e não de uma camada contínua. 

A caracterização estrutural realizada por DRX é mostrada na figura 5.13 para as 

amostras correspondentes ao primeiro experimento implantadas a 30keV e recozidas a 

diferentes temperaturas. 
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Figura 5.13. Difratograma de raios X da amostra correspondente ao primeiro 

experimento, depois de recozida e feito um banho em uma solução de HF. 

 

Primeiramente aparece em todos os casos uma banda com máximo em ~28o, que está 

associada ao Si(111), para o caso da amostra recozida por 1h à temperatura de 500oC a 

1000oC (passo de100oC), esta banda é muito fraca provavelmente por ser ainda uma 

temperatura não muito elevada. Nota-se que a intensidade desta banda aumenta com o 

aumento da temperatura. 

O pico mais intenso em ~33o e o pico de muito pouca intensidade encontrado em ~38o, 

que aparecem com freqüência em nossas medidas de SiC (depositado por PECVD) 

cristalizado, podem ser atribuídos ao Si(400) do substrato que dependerá do 

alinhamento com o feixe incidente, e o H-SiC indexado (100) e (00L) respectivamente, 

como reportado nas fichas do JCPDS. Mas é válido destacar que Ulrich et al. em [99] 

reportam nesta região uma reflexão associada ao 3C-SiC (111) em 35,7o e comentam a 

existência de reflexões a-SiC (100) em 33,5o e (101) em 38,1o. Em [51] também é 

nomeada a reflexão c-SiC (111) em 35,5o. Martin et al. em [48] referem o pico 

localizado a 33o como um possível a-SiC. A presença de a-SiC, apontaria à necessidade 

de recozimentos a temperaturas mais elevadas em um ambiente apropriado ou 

recozimentos mais prolongados nas temperaturas usadas. O fato de estes picos terem 

maior intensidade para o recozimento a temperatura mais elevada nos levaria a pensar 
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que se trata de SiC hexagonal e não do a-SiC. Considerando também (vide figura 5.13), 

que no segundo experimento a camada de óxido protege, de certa maneira, evitando a 

contaminação e o bombardeamento da superfície do Si, poderíamos pensar que a 

amorfização devia ser menor. 

Sinais de muito pouca intensidade localizados a ~38o e ~44o, este último provavelmente 

associado ao 3C-SiC(200), podem ser vistos nas amostras recozidas até 1100oC e não 

aparecem para recozimentos feitos a 1250oC. Estas difrações são comunmente 

reportadas para valores menores em [26,48,58,62]. Em nossos experimentos estas 

difrações poderiam estar localizadas em valores superiores de ângulo, o que 

provavelmente está relacionado com a formação de aglomerados de cristais de SiC na 

matriz de Si em lugar de uma camada cristalina contínua, estando de acordo com os 

resultados de absorção de infravermelho. O fato das amostras terem passado por um 

banho em HF antes de serem realizadas as medidas de DRX nos permite sugerir que 

estes picos não se devem à presença de óxido. 

O processo físico que ocorre pode ser descrito como a seguir. A implantação cria 

modificações estruturais no substrato de Si utilizado como matriz; estas modificações 

incluem a formação de SiC amorfo, depois de realizado o recozimento térmico o SiC 

amorfo cristaliza. Como resultado do recozimento térmico, independente da 

concentração de carbono [48], crescem diferentes politipos de SiC e alguns deles 

funcionam como centros precursores para a nucleação promovendo a formação dos 

“clusters” de SiC nanocristalinos na matriz de Si. 
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Figura 5.14. Difratograma de raios X da amostra correspondente ao segundo 

experimento, depois de realizado o recozimento e um banho em uma solução de HF. 

 

A figura acima mostra os resultados das medidas de DRX para o segundo experimento. 

Como pode ser observado a banda com máximo em ~28o, associada ao Si(111), e o pico 

em ~33o, devido ao substrato, não aparecem para a amostra recozida a 1200oC. 

Enquanto os picos localizados a ~38o e ~44o, associados ao 3C-SiC(111) e 3C-SiC(200) 

respectivamente, aparecem com maior intensidade. E para ambos recozimentos a 

intensidade destes é maior que no caso do primeiro experimento. 

Estes resultados sugerem que a implantação através do óxido realizada no segundo 

experimento, após recozimento a 1200oC resulta no crescimento de cristais com 

orientação cristalográfica preferencial cúbica, atingindo-se melhores características 

cristalinas. 

Nas simulações feitas resulta evidente que parte dos íons de carbono são implantados no 

óxido, durante o recozimento térmico estes carbonos são difundidos para a interface 

SiO2/Si onde formarão mais ligações Si-C. Acredita-se que a formação de SiC na 

interface está associada à alta densidade de ligações incompletas (dangling bonds) de Si 

e às ligações tensionadas (strained) de Si-O na vizinhança da interface, como já foi 

discutido. Conseqüentemente, a implantação através do óxido facilita a formação de 

cristalitos de SiC na região perto da superfície depois de realizado um recozimento 

térmico adequado, quando comparamos com a implantação feita diretamente no 

substrato de Si. 
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5.2.3 Experimento 3: Dose de 5,0 10 17C+/cm2, energia de 40keV, amostra SOI-

SIMOX 

 

Neste experimento utilizamos a implantação de uma alta dose de carbono na fina 

camada superficial de uma lâmina SOI-SIMOX com o fim de obter uma camada de SiC 

na camada ativa desta estrutura. Para isto usamos uma amostra de 20x20mm tomada de 

uma lâmina SOI-SIMOX (Si bulk com uma camada de óxido enterrado de 3200Å 

obtido por implantação de oxigênio e na superfície, a camada ativa de Si de 2150Å) 

comercial onde foi crescida por oxidação seca uma camada de SiO2 de 265Å de 

espessura. Esta amostra, que em adiante chamaremos de substrato, subseqüentemente 

foi implantada com o equipamento de I/I do Laboratório de Implantação Iônica do 

Instituto de Física da Universidade Federal de Rio Grande do Sul (LIIIF-UFRGS), com 

dose de 5,0 10 17C+/cm2 e energia de 40keV, parâmetros determinados pelas simulações 

com o simulador pelo método de Monte Carlo SRIM2000-10, escolhida de modo a 

permitir que a maior concentração dos íons implantados mantenha-se na camada ativa 

da estrutura SOI. Este valor de dose, dentro das limitações do aparelho, pretende 

garantir um perfil próximo da estequiometria. Durante o processo de implantação o 

substrato foi mantido a uma temperatura de 500oC. Após a implantação foi realizado um 

recozimento térmico a 1200°C por 1 h em atmosfera de nitrogênio. A análise foi 

realizada utilizando RBS do LIIIF-UFRGS, FTIR, e DRX. 

5.2.3.1 Análise por RBS 

 

A seguir são mostradas duas figuras que representam a análise efetuada por RBS no 

substrato antes e depois de realizada a I/I. 
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Figura 5.15. Análise efetuada por RBS no substrato antes e depois de realizada a I/I. 

 

Como pode ser verificado ao comparar ambas figuras, o sputtering durante o processo 

de I/I eliminou toda a camada de SiO2 superficial. Pode ser verificado, também, que o 

carbono concentra-se no centro da camada ativa de Si anterior ao óxido enterrado. 

5.2.3.2 Análise por FTIR 

 

Na figura 5.16 exibimos os espectros de absorção para a amostra como implantada e 

depois de recozida, utilizamos como referência uma amostra SOI-SIMOX sem 

implantar. 

 

 
Figura 5.16. Espectros de absorção de infravermelho para a amostra como implantada e 

depois de recozida a 1200oC, correspondente ao experimento 3. 
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Esta figura revela para a amostra usada como referência a banda de absorção 

~1000cm−1 relativa ao modo stretching do SiO2 superficial. A amostra como implantada 

exibe um pico invertido nesta região devido ao sputtering do óxido ocorrido durante a 

implantação; também observamos a banda de absorção centrada em 798.5cm−1 atribuída 

ao modo stretching da ligação Si–C, esta posição é característica do SiC cristalino. 

Porém, a forma da banda neste caso é Gaussiana, tipo que caracteriza a fase amorfa. 

Portanto, a amostra como implantada possui SiC em estado amorfo e cristalino. 

O espectro para a amostra recozida revela o estado cristalino do SiC, pois a banda 

associada à ligação Si–C é do tipo Lorentziana  e está centrada em 798.5cm−1. Ademais, 

observa-se uma banda associada ao modo de stretching do SiO2, que deve ser o 

resultado da formação de óxido durante o recozimento pelas características deste ou 

mesmo pela implantação de oxigênio que durante o recozimento formará o óxido ou por 

ambos motivos. 

5.2.3.3 Análise por DRX 

 

Substrato 

 

Figura 5.17. Difratograma de raios X da amostra correspondente ao experimento 3, 

como implantada e após realizar o recozimento a 1200oC. 

Em ambos difratogramas da figura 5.17 vemos, que tanto para amostra como 

implantada quanto a recozida, somente exibem a difração do substrato localizada em 

~33o e a do 3C-SiC(200) em ~41o. Outros picos referentes ao SiC como o hexagonal ou 

outro tipo de 3C não são observados. Isto indica que o 3C-SiC formado pela 
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implantação direta de C+ em substrato de Si(100) tem uma orientação preferencial 

epitaxial dominante. 

Podemos dizer que o recozimento térmico após implantação, corroborando os 

resultados de FTIR, conduz à cristalização do SiC amorfo, uma vez que o difratograma 

para a amostra recozida mostra picos mais intensos. 
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Conclusões 
 

Como resultado deste trabalho foram obtidas estruturas SOI Smart Cut com valor médio 

de rugosidade superficial de 7,42nm para as estruturas onde a implantação de carbono 

foi feita a 40keV e de 7,98nm para as estrutura onde a implantação foi feita a 60keV. 

Ambos valores estão dentro dos valores esperados segundo a bibliografia consultada. 

Será preciso otimizar as condições de planarização para obter resultados adequados no 

melhoramento das características superficiais das estruturas SOI Smart Cut. 

Durante o desenvolvimento de heteroestruturas SiC/isolante/Si obtidas utilizando a 

técnica de PECVD para a deposição do SiC, foi confirmado que para deposições 

utilizando maior diluição de H2 (300sccm) na mistura gasosa são obtidos filmes com 

menor incorporação de hidrogênio e/ou carbono na fase sólida, ao comparar com os 

filmes obtidos com 200sccm de H2; isto conduz a melhores características estruturais, 

menor quantidade de poros, devido à menor quantidade de ligações C-Hn. Também se 

confirmou que utilizando 300sccm de H2 na mistura gasosa em lugar de 200sccm para a 

mesma relação de SiH4 e CH4, há uma menor incorporação de carbono, possibilitando 

uma melhor coordenação entre o silício e o carbono. 

Foi também comprovado que recozimentos em ambientes úmidos não são adequados 

para processos de cristalização dos filmes amorfos depositados por PECVD, posto que 

levam à formação de trincas e poros nos filmes de SiC. Porém, a exposição a um 

ambiente úmido por tempos não muito longos (algumas horas), dependendo da 

espessura do filme, e temperaturas também não muito elevadas (< 1000oC), poderiam 

servir como um método de corroer regiões devidamente definidas, de um material deste 

tipo. 

Por outro lado, os recozimentos feitos em ambiente de N2 aparentemente trazem 

resultados satisfatórios, conduzindo à completa cristalização do filme e a uma 

conservação aparente das características deste, sem causar formação de trincas ou poros 

visíveis no microscópio óptico com magnificação de até 2000vezes. 

No caso do filme depositado em Si coberto com Si3N4, a posição, a maior área, e a 

forma da banda relativa à vibração do modo Si-C indicam que este apresenta uma 

melhor coordenação entre os átomos de Si e C.  
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Todos os filmes depositados em substratos de Si coberto por diferentes isolantes, 

mostraram uma boa cristalização após o processo de recozimento ao qual foram 

submetidos. 

As deposições realizadas a 400oC, apresentam uma taxa de deposição maior que as 

depositadas a 300oC. 

As deposições, tanto a 300oC como a 400oC, feitas em substrato de Si coberto por uma 

camada de SiO2 térmico, apresentam menor tamanho da ligação Si-CHn, ombro na 

banda relativa à vibração Si-C, provavelmente devido à melhor coordenação entre os 

átomos de Si e C. As vibrações correspondentes às ligações C-Hn em todos os casos são 

muito pequenas. 

Os resultados da análise por Raman mostram que os filmes de carbeto de silício 

depositados em Si coberto por uma camada isolante PECVD e os filmes depositados a 

400oC depois de recozidos apresentam os picos correspondentes a ligações C-C. 

As medidas de DRX mostram que as amostras depositadas a 400oC, apresentam 

indícios de crescimento de alguns cristais mesmo durante o processo de deposição. 

Após os recozimentos de cristalização todas as amostras apresentam a reflexão 

característica do 3C-SiC(200), bastante conhecida em estudos deste material e que 

indicaria a orientação epitaxial com o Si do substrato, exceto as amostras depositadas 

em Si coberto por isolante PECVD. 

De todas as análises feitas para a fabricação de heteroestruturas SiC/isolante/Si 

utilizando I/I de carbono poderíamos concluir que a implantação de C+ em doses baixas 

resulta na formação de precipitados de SiC com tendência à nucleação, formando 

aglomerados, após os recozimentos térmicos destinados a cristalização do a-SiC obtido 

depois da implantação. Aparentemente formam-se cristais de SiC após o recozimento 

térmico nas condições testadas. Segundo resultados da literatura, recozimentos a 

temperaturas mais elevadas conduzem a melhores resultados se são realizados em 

vácuo. De acordo com os resultados de DRX e com a forma dos picos obtidos após os 

recozimentos,  nas análises de absorção de infravermelho, acreditamos que 

recozimentos por tempos mais longos melhora as características cristalinas. 

Os resultados obtidos nestes experimentos, que confirmam a formação de precipitados 

de 3C-SiC podem ser interessantes em aplicações ópto-eletrônicas e em nano-estruturas, 

considerando a alta dureza e resistência à corrosão química do SiC e a possibilidade de 

obter um valor elevado de gap óptico com este material. 
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A estrutura obtida com a implantação de uma dose elevada na camada ativa de uma 

estrutura SOI-SIMOX  apresenta evidências da formação de uma camada de SiC no 

meio da camada ativa da estrutura original com a existência de 3C-SiC ainda na amostra 

após implantação. Depois de realizado o recozimento térmico a amostra revela um 

aumento na quantidade de 3C-SiC orientado paralelo ao plano (100) do substrato de Si. 

Estes resultados foram observados  nas análises por FTIR e DRX. 
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Anexo 1: Heteroestrutura SiC / SiO2 / Si por conversão direta do Si da 

camada ativa da estrutura SOI em SiC como resultado da 

carbonização do Si. 
 

Experimentos, Resultados e Discussões 

 

Em nossos experimentos, para a obtenção de SiC pela carbonização do Si, testamos 

primeiramente a exposição de amostras de Si a um ambiente de plasma obtido pela 

mistura de metano (CH4) e argônio (Ar), em um caso; e CH4 e hélio (He), em outro. O 

primeiro experimento foi realizado com a amostra à temperatura do plasma e o segundo 

com a amostra aquecida a 400oC. O tempo de exposição em ambos os casos foi de 

10min e cada ambiente foi testado à potência que promove o plasma de 50W e 100W. 

Posteriormente, para realizar os experimentos terceiro e quarto, foram incluídas 

amostras SOI de estruturas obtidas durante o desenvolvimento das primeiras etapas 

deste trabalho utilizando a técnica Smart Cut. No terceiro experimento ainda foi testada 

a exposição a plasma semelhante aos primeiros experimentos, modificando apenas 

alguns parâmetros. No quarto experimento foi analisada a exposição a ambiente de 

hidrocarboneto (CH4) mas a altas temperaturas, utilizando uma câmara CVD. Depois da 

exposição, as amostras foram recozidas em fornos convencionais à temperatura de 

950oC por 1h em ambiente inerte de nitrogênio, com o objetivo de promover a reação 

entre o possível carbono depositado na superfície e o silício da amostra. 

Como principais técnicas de caracterização usamos a microscopia óptica e a 

espectroscopia de absorção de infravermelho. 

 

Primeiro experimento 

 

No primeiro experimento utilizamos a exposição em quatro processos distintos, de 

quatro amostras de Si de tamanho 1x1cm ao plasma produto da ionização do CH4. Duas 

das amostras foram colocadas no porta-amostras na configuração triodo e duas dentro 

do plasma. O sistema não foi aquecido e para a formação do plasma utilizamos Ar ou 

He, segundo especificado na tabela 3. 
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Tabela 3. Principais parâmetros da exposição de amostras ao plasma contendo espécies 

do hidrocarboneto do CH4. 

 

Processo CH4 

(sccm) 

He 

(sccm) 

Ar 

(sccm) 

RF 

(W) 

Tempo 

(min) 

A 10 75 - 50 10 

B 10 75 - 100 10 

C 10 - 100 50 10 

D 10 - 100 100 10 

 

Em todos os casos depois da exposição, observou-se uma mudança na coloração da 

superfície da amostra, aparentemente escurecida (figura 1), a parte mais clara na foto 

corresponde à marca da pinça que segurava a amostra durante o processo de exposição. 

Porém, as análises de absorção de IV não mostraram a presença de ligações Si-C. Na 

tentativa de formação destas ligações caso existisse a presença de carbono na superfície, 

todas as amostras foram recozidas a 950oC durante 1h em ambiente de N2, mas também 

não foi observada nas análises de absorção de IV a presença de ligações Si-C após 

recozimento. Provavelmente a mudança na coloração da superfície devia-se a corrosão 

ocasionada pelo plasma. 

 

 
Figura 1. Mudança na coloração da superfície da amostra depois da exposição ao 

plasma contendo espécies do hidrocarboneto do CH4. Foto representativa de todos os 

resultados. 
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Segundo experimento 

 

Os quatro processos descritos acima foram repetidos em um segundo experimento, mas 

aquecendo o porta-substrato a uma temperatura de 400oC  mantendo os outros 

parâmetros iguais. Novamente se observou uma mudança na coloração da superfície da 

amostra mas tampouco houve evidências da presença de ligações Si-C antes ou depois 

do recozimento. 

 

Terceiro experimento 

 

Um terceiro experimento utilizando exposição ao plasma foi realizado incluindo às 

amostras de Si amostras tomadas das estruturas SOI também de 1x1cm. Devido ao fato 

destas amostras SOI possuírem uma rugosidade superficial maior, esperávamos uma  

maior interação entre os átomos do plasma e da amostra favorecendo a incorporação de 

carbono na superfície depois da exposição. As amostras foram colocadas segundo 

descrito nos experimentos anteriores, aquecendo o porta-amostras a 400oC. O processo 

foi dividido em três etapas: uma primeira de limpeza e ativação visando eliminar 

qualquer óxido natural crescido na superfície, 2min em plasma de hidrogênio em fluxo 

de 100sccm e potência de 100W. Acreditamos que a presença de óxido ou alguma 

impureza na superfície poderia interferir na reação dos átomos. Seguidamente foi 

realizada a exposição por 5min ao plasma resultante do hidrogênio mais 40sccm de 

CH4, às mesmas potências testadas nos experimentos primeiro e segundo, porém com 

fluxo maior de CH4 e utilizando como gás para produzir o plasma o hidrogênio. 

Subseqüentemente as amostras ficaram um tempo de 5min em atmosfera de CH4. Os 

resultados das análises deste último processo também foram insatisfatórios antes e após 

recozimento térmico. 

 

Quarto experimento 

 

Por último, também utilizando amostras SOI (8 amostras de 35mm cada), passamos à 

exposição a ambiente de hidrocarboneto (CH4) mas a altas temperaturas, utilizando a 

câmara do equipamento CVD do CCS-UNICAMP. Neste caso empregamos uma 

temperatura de 950oC e fluxo de 100sccm de CH4. Conjuntamente utilizamos fluxos de 
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400sccm de H2 e 400sccm de N2 com o objetivo de diluir o CH4 e ao mesmo tempo 

arrastar os produtos da decomposição do CH4 durante o aquecimento e limpar o 

sistema. As análises feitas com o microscópio ótico e as análises de absorção de IV não 

mostraram a presença de modificações superficiais e/ou ligações Si-C respectivamente. 

Estas amostras foram também recozidas segundo o processo utilizado nos experimentos 

anteriores mas tampouco foi detectada a formação de SiC. 

 

Conclusão 

 

Em nenhum dos experimentos realizados, com vista à formação de heteroestruturas SiC 

/ SiO2 / Si como resultado do processo de carbonização do Si, obteve-se resultados 

satisfatórios com as técnicas de análises utilizadas. Porém, acreditamos que outros 

experimentos variando os parâmetros utilizados nos experimentos aqui descritos 

provavelmente nos levem a obter melhores resultados. O emprego de outras técnicas de 

análises poderiam revelar a presença de SiC caso as concentrações obtidas fossem 

muito baixas. 

 

 


