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1. Introdução, Objetivos, Justificativas e Organização do Trabalho
1.1 Introdução
Os filmes finos metálicos de cobre e constantan (liga de Ni e Cu com 35 a
50% de Ni) possuem uma alta energia termoelétrica, sendo adequados na
construção de sensores sensíveis à variação de temperatura na forma de pares
termoelétricos ou termopares (Park, 2004; Delatorre, 2003; Glatz 2007). Por outro
lado, a literatura também reporta a construção de termopares Cu/constantan sobre
silício utilizando o processo de eletrodeposição para obtenção dos filmes finos
(Delatorre, 2003).
Existem dois tipos de deposição eletroquímica: a deposição química ou
autocatalítica (electroless) e a eletrodeposição. Nesta última aplica-se uma diferença
de potencial (ou uma corrente) externa entre dois eletrodos de metais diferentes,
enquanto que na deposição química (Marques, 2003), a reação acontece catalisada
pela superfície em determinadas condições de pH e de temperatura da solução que
propiciam a reação química em um único eletrodo no qual os íons metálicos
presentes na solução são reduzidos e depositados (Barker, 2006; Byeon, 2007).
A Figura 1.1 esquematiza as duas formas de deposição eletroquímica.
Quando há aplicação de um potencial externo, a corrente convencional que flui no
eletrodo é chamada de corrente anódica e a que sai de corrente catódica, enquanto
que na deposição química as reações anódica e catódica ocorrem simultaneamente
na superfície de um único eletrodo.
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Figura 1.1 - Comparação entre processos eletroquímicos; a) deposição química ou
autocatalítica (electroless); b) eletrodeposição.
No trabalho de Delatorre (2003) foi apresentado o estudo de deposição da
liga Cu/Ni por eletrodeposição com a sua composição variando de cobre puro até um
sólido com 25% em peso de Cu em Ni. Também foram medidos valores de
coeficientes termoelétricos para as camadas depositadas sobre substrato de silício
onde constatou-se uma forte influência do substrato no coeficiente termoelétrico.
No presente trabalho, foi proposto a construção de termopares usando filmes
finos de cobre e ligas Ni-Cu obtidos por deposição química em vez de
eletrodeposição. Como está mostrado ao longo do presente trabalho, a deposição
química tem inúmeras vantagens além de ser um processo de baixo custo (Barker,
2006; Byeon 2007).
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1.2 Objetivos e Justificativas

Os objetivos específicos do presente trabalho são:

a) estudo experimental das ligas CuNixPy obtidas por deposição química e
caracterização física das mesmas;
b) construção e caracterização elétrica de pares termoelétricos de Cu/CuNixPy
obtidos através da deposição química sobre lâminas de silício;
Portanto, como mencionado, este trabalho visa o estudo e a caracterização
de filmes de cobre e ligas de CuNixPy depositadas sobre superfícies de silício por
reação química autocatalítica1 (ou espontânea) tendo como aplicação a fabricação
de sensores de temperatura. No entanto, convém destacar que ligas CuNixPy
também podem ser empregadas em etapas de metalização nas quais a presença da
liga CuNixPy pode ser requerida como camada de cobertura para evitar, por
exemplo, corrosão em ambientes corrosivos (Bates, 1998, Lin, 2002, Georgieva,
2007).
A figura 1.2 mostra os processos feitos no forno RTP (Rapid Thermal
Processing) em que o sensor térmico proposto pode monitorar a temperatura entre
cerca de 400oC e 1200oC (Santos Filho,1996).

1

Utilizam-se neste trabalho as expressões deposição autocatalítica, deposição química ou ainda o termo
deposição química espontânea para designar o fenômeno de deposição no qual a reação eletroquímica que
promove a deposição acontece sem a utilização de fonte externa de potencial ou de corrente elétricas. Em inglês
também se utilizam vários termos, sendo que o mais comum é “electroless deposition”, mas também se encontra
na literatura especializada o termo “autocatalytic plating”.
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Figura 1.2 - Ciclos de tratamento térmico para diversas etapas de processo
de um forno RTP (Santos Filho,1996).
Na monitoração de temperaturas elevadas (1200oC) em lâminas de silício é
viável a utilização de matriz de termopares Cu/CuNixPy calibrada como pirômetro
óptico em leitura indireta. O monitoramento da radiação na medida de temperatura é
feita para que o termopar não fique na mesma região que o corpo aquecido e tem a
vantagem de deixar o sensor numa temperatura menor (Dally, 1993).
Por outro lado, a utilização de lâminas de silício como substrato para a
construção de sensores torna o processo compatível com a tecnologia de
microeletrônica, facilitando a sua implementação e permitindo uma produção de
baixo custo (Touir, 2006). Devido à possibilidade de construção em dimensões
reduzidas, é possível monitorar as temperaturas diretamente, sobre as lâminas de
silício durante processos térmicos que exigem alto grau de controle (Rohan, 2003).
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1.3 Estrutura do Trabalho
Nos itens 1.1 e 1.2 anteriores foi apresentado uma introdução, objetivos e
justificativas. A seguir está apresentado a organização dos capítulos 2, 3, 4 e 5.
No capítulo 2 são abordados diversos aspectos da deposição química ou
autocatalítica, seus mecanismos e propriedades químicas. No capítulo 3, está
apresentado o funcionamento dos pares termoelétricos, as características dos
mesmos e a influência do substrato de silício no funcionamento dos termopares.
No capítulo 4, são descritos os procedimentos experimentais empregados na
deposição química de metais (electroless) e na construção e caracterização do par
termoelétrico Cu/ CuNixPy.
O Capítulo 5 apresenta os resultados das medidas e uma discussão
detalhada sobre as ligas CuNixPy obtidas por deposição eletroquímica e sobre os
pares termoelétricos Cu/ CuNixPy depositados diretamente sobre substratos de
silício.
No

capítulo

referente

às

conclusões

e

perspectivas

futuras,

são

apresentadas os principais resultados atingidos com o presente trabalho, assim
como desdobramentos de outros trabalhos e pesquisas que podem ser seguidos a
partir dos resultados deste trabalho.
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2. Deposição Química
Nesse método de deposição quimíca, a reação acontece catalisada pela
superfície em determinadas condições de pH e de temperatura que propiciam a
reação química em único eletrodo no qual os íons presentes na solução são
reduzidos e depositados. A reação química que descreve genericamente o processo
de deposição química parte da redução de um íon metálico:
Mn+ + n.e-  M0

(2.1)

na qual o metal reduzido (M0) fica aderido à superficie.
Nota-se, portanto, que para ocorrer o fenômeno de deposição química é
necessário que uma fonte de elétrons esteja presente de alguma forma, na solução
ou na superfície, o que significa uma reação de oxidação do tipo:
redn-  ox + n.e-

(2.2)

onde “red” é o agente redutor e “ox” é o produto da sua oxidação (Marques, 2003).
Além do sal que fornece os íons metálicos e do agente redutor, toda solução
de deposição espontânea possui agentes complexantes com a função de ligantes
(“ligands”), responsáveis pela manutenção dos ions metálicos em solução nas
paredes da célula de deposição. Também, ele tem a função de facilitar a dissolução
de outros componentes como estabilizantes, surfactantes, assim como outros
agentes com funções auxiliares no processo químico, para que o filme apresente
características específicas, de acordo com a necessidade de cada aplicação
particular.(Marques,2003)
No caso específico da deposição de cobre, os íons do metal da reação de
redução são obtidos pela dissociação de um sal, usualmente sulfato de cobre
(CuSO4). O agente redutor mais utilizado é o hipofosfito de sódio (NaH2PO2),
resultando no seguinte processo eletroquímico:
Redução: Cu2+ + 2e-  Cu0

(2.3)

Oxidação: H2PO2- + H2O  H2PO3- + 2H+ + 2e-

(2.4)

Reação completa: Cu2+ + H2PO2- + H2O  H2PO3- + 2H+ + Cu0

(2.5)
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O papel do redutor pode também ser exercido por borohidreto de sódio
(NaBH4), DMAB – dimetilamina borano (CH3)2NHBH3), fomaldeído (CH3OH) ou
hidrazina (N2H2:H2O) (Marques,2003).

2.1 Deposição Química de Ligas
As características da deposição química (electroless) são influenciadas pela
composição e pelos valores de temperatura e pH da solução de deposição. A
quantidade de fósforo dentro da estrutura cristalina de Ni-Cu-P determina se a
estrutura depositada vai ser amorfa ou cristalina. Estudos anteriores mostram que a
estrutura cristalina Ni-Cu-P se torna amorfa quando a concentração de fósforo é
maior que 7% em peso (Chen, 1999; Mallory,1990).
O cobre vai ter sua deposição preferencial por causa do seu alto potencial de
redução em relação ao níquel e fósforo, portanto, a adição de cobre influencia a
reação de deposição por causa da diferença de potencial de redução (redox) entre
Ni e Cu. A adição de CuSO4 suprime a deposição do fósforo afetando a estrutura
cristalina do filme Ni-Cu-P. A literatura sugere que a taxa atômica de Ni/Cu fique
entre dois e cinco visando a obtenção de liga compatível com constantan (Chen,
1999). Isso é obtido usando uma solução electroless que tenha taxa atômica Ni/Cu
de 115 a um pH de 8,5~9,0 em temperatura de 85 a 95oC. O filme apresentará
estrutura amorfa quando a concentração for de 0,1~0,4 g/l de CuSO4. Por outro lado,
o filme se tornará cristalino em uma concentração de 0,5 g/l (Chen, 1999; Jones,
1992).
Se não houver reposição do sal de cobre, a concentração de Cu vai ser muito
alta na primeira deposição e vai ser reduzida drasticamente para as deposições
seguintes, devido ao seu grande potencial de redução em relação ao níquel e ao
fósforo (Chen, 1999).
A pureza dos metais depositados é garantida pelo fornecedor do componente
químico e deve ser maior do que 99%, os fatores que podem influenciar essa
estimativa são: pureza da solução utilizada, limpeza do bequer utilizado para a
deposição, limpeza dos instrumentos utilizados e do ambiente onde é feito o
processo (Hung,1990).
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Por outro lado, a literatura (Delatorre,2003) reporta que a liga constantan
pode ser depositada por processo de eletrodeposição num substrato de silício tipo-n,
usando um eletrólito de citrato aquoso contendo sulfato de Cu e de Ni. No trabalho
de Delatorre (2003), a composição da solução foi de 0,171 mol/l de NiSO4, 0,019
mol/l de CuSO4 e 0,190 mol/l de C6H5Na3O7 (citrato trissódico). A área retangular de
0,4 cm2 (0,2cm x 2,0cm) de deposição sobre o silício foi delimitada com fita auto
colante.

2.2 Evolução do Hipofosfito na Reação
O comportamento do agente redutor e os mecanismos de oxidação são
fatores importantes no entendimento da dinâmica de uma reação de deposição
química espontânea. O principal agente redutor para o níquel é o hipofosfito de
sódio e foi estabelecido um modelo para descrever a reação.
Um modelo proposto por Riddel e Brenner, (Brenner, 1946) afirma que o
níquel é reduzido pelo hidrogênio atômico. A dissolução do hipofosfito em água
resulta em átomos de hidrogênio que são adsorvidos na superfície catalítica e a
seguir ocorre a redução do níquel. As reações são mostradas a seguir.

H2PO2- + H2O  H2PO3- + 2Hads

(2.6)

Ni2+ +2Hads  Ni2+ + 2H+ + 2e  Ni0 + 2H+

(2.7)

Nesse modelo observa-se também a reação de formação de hidrogênio
gasoso que ocorre a partir dos átomos adsorvidos:
2Hads  H2

(2.8)

Outro modelo proposto por Gutzeit (Gutzeit, 1959) complementa o modelo
descrito anteriormente, afirmando que a formação do hidrogênio adsorvido é
resultado de uma de hidrogenização do hipofosfito, essa reação ocorreria em duas
etapas:
H2PO2-  PO2- + 2H

(2.9)

PO2- + H2O  HPO32- + H+

(2.10)
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Esse modelo também explica o fenômeno da incorporação de fósforo ao filme
de níquel, através da reação:
H2PO2- + H  P + OH- + H2O

(2.11)

2.3 Deposição Química sobre Superfícies de Silício
A deposição diretamente sobre o silício é dificultada por fatores cinéticos e
termodinâmicos que envolvem a reação de deposição (Marques, 2003).
Há dois mecanismos que consomem átomos de Si da superfície, que atuam
como agentes redutores, para a deposição dos metais. Um mecanismo é chamado
de deslocamento direto, esse mecanismo rege a deposição dos átomos de Cu,
consumindo um átomo de Si para cada dois átomos de Cu depositados, através das
reações de semi-célula:

SiB + 6F- SiF62- + 4e-

(2.12)

2Cu2+ + 4e-  2Cu0

(2.13)

O segundo mecanismo é chamado de deslocamento indireto no qual o metal,
por exemplo, o Cobre, pode se depositar sobre o silício consumindo átomos de Si da
superfície (Mallory, 1990). Também é observado que para depositar um átomo de
Cobre é preciso consumir dois átomos de silício da superfície, como mostra a reação
(Mallory, 1990):

2Si = SiS(O-)2 + 2HF  2Si = SiF2 + 2OH-

(2.14)

2Si = SiSF2 + 4F- + 2H+  SiF62- + 2(Si-H) + 2e-

(2.15)

Cu2+ + 2e-  Cu0

(2.16)

Os dois mecanismos são auto-limitados pela espessura de filme crescido, ou
seja, quando toda a superfície estiver recoberta com filme suficientemente denso,
não haverá mais átomos de Si para serem consumidos no sentido de fornecer
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elétrons para a deposição do metal, assim o filme pára de crescer como mostra a
figura 2.1a. Um outro mecanismo entra em ação quando o hipofosfito de sódio da
solução é o agente redutor. Nesse caso, o hipofosfito de sódio fornece os elétrons
junto à superfície de deposição de forma que os átomos de metal continuam se
depositando, propiciando o crescimento do filme como mostrado na figura 2.1.
Isso é mostrado de forma didática na figura 2.1 a seguir:

a)

substrato consumido

b)
substrato
Figura 2.1 - Comparação esquemática do crescimento dos filmes: (a)
deslocamento direto ou indireto b) e redução dentro da própria solução junto à
superfície de deposição.

2.4 O Papel dos Aditivos
Os componentes de uma solução que não são íons metálicos ou agentes
redutores são chamados de aditivos. Os aditivos são divididos em dois tipos: os
agentes complexantes e os estabilizadores.
Os complexantes tem a função de prevenir contra a precipitação dos sais
metálicos ou do hipofosfito, inibe a dissociação do níquel (por exemplo) reduzindo a
concentração de íons livres de níquel e protege contra uma rápida queda do pH.
Os estabilizadores são usados para evitar a decomposição da solução de
deposição. Em geral, são utilizados para soluções usadas por longos períodos
(alguns dias). Devem possuir uma compatibilidade com os demais componentes da
solução para não afetar a reação principal de modo significativo. A concentração do
estabilizante é um fator importante que pode inibir a reação por completo e,
dependendo do componente utilizado, a sua concentração pode situar-se em torno
de 0,10 ppm ou, dependendo do caso,10-5M.
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Os estabilizadores podem afetar a taxa de deposição, seja por desacelerar a
reação, ou por atuar sobre o agente redutor conforme indicado na figura 2.2.

Taxa de deposição

Concentração do estabilizante
Figura 2.2 - Curva do comportamento da taxa de deposição pela concentração de
estabilizantes (Marques, 2003).
A figura 2.2. mostra que com o aumento na concentração de estabilizantes, a
taxa de deposição diminui e, dado uma certa quantidade de estabilizante, a taxa cai
intensamente, tornando a redução do íon metálico muito baixa.

2.5 Deposição de Paládio como Ativador da Superfície
A ativação por deposição de paládio é feita para melhorar a taxa de
deposição em superfícies não catalíticas, como é o caso do silício. O uso do paládio
se deve à sua característica de elemento catalisador para a maioria das reações de
deposição química (Skoog, 1996; Wolfe, 2002; Hong, 2003). Uma vez depositado, o
paládio forma núcleos que catalisam a deposição química de metal sobre a
superfície ativada.
A reação que promove a deposição do paládio ocorre pelo mecanismo de
deslocamento indireto (Marques, 2003), onde a deposição acontece pela remoção
de átomos da superfície do silício através da ação de espécies F- resultantes da
dissociação de ácido fluorídrico (HF), descritas pelas reações:

SiS + 6F-  SiF62- + 4e2Pd2- + 4e-  2Pd0

(oxidação)

(redução)

(2.17)
(2.18)

26

Ambas as deposições, ativação por paládio e deposição química de metal,
são processos de oxirredução ou deposição química. A figura 2.3 mostra a diferença
existente entre a ativação da superfície pela deposição de paládio e a deposição
química (electroless). Na primeira, a figura 2.3(a) a geração de elétrons para a
deposição do paládio ocorre pelo consumo de átomos de silício e na figura 2.3(b) os
elétrons que promovem a deposição do níquel são fornecidos pela própria solução.

Reação por deslocamento

Reação por agente redutor

Solução

Solução
Ion de metal
SiF6-2

elétron
Ion de metal

H2PO2

elétron

Metal reduzido

Metal reduzido
Metal depositado
Metal depositado

a)

b)

Figura 2.3 - Descrição da deposição por deslocamento a) e por agente redutor b)
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3. TERMOPARES
3.1 Funcionamento do Termopar.
Ao fazer a junção de dois metais diferentes, por exemplo cobre e liga
constantan, uma força eletro-motriz é gerada e seu valor varia com a temperatura
onde a junção se encontra.(Gardner,1994)
A figura 3.1 mostra o esquema básico de um sensor de temperatura.

Cu
Cu
TA
TB

Δ
Cu

NiCu

Figura 3.1 - Junção Cu/NiCu.
A junção dos dois materiais está em uma temperatura TA enquanto que as
junções de leitura estão numa temperatura de referência TB.Um potencial
termoelétrico  V é gerado entre as junções A e B. A tensão  V de circuito aberto
depende da diferença de temperatura entre a junção (TA) e do ponto de referência
(TB) (Gardner,1994).
O coeficiente de “Seebeck” tem um valor específico para cada material. A
definição do coeficiente de “Seebeck” é:

PA =

V
T

(3.1)

Onde PA é o coeficiente de “Seebeck”, V é a diferença de potencial entre as
junções e T é diferença de temperatura entre TA e TB.

28

Em condições onde V for muito maior que T o valor do coeficiente será
alto significando um material sensível a mudanças de temperatura, entretanto se T
for muito maior que V o valor do coeficiente será baixo correspondendo a um
material menos sensível a mudanças de temperatura.
Para um termopar funcional é preciso pelo menos dois metais. Nesse caso, a
sensibilidade Termoelétrica é dada por:
PS = PB - PA

(3.2)

Onde PB é o coeficiente do material B.
A força eletro-motriz gerada por um termopar é dada por (Gardner,1994;
Bajzek,2005):
Vr = (PA-PB) T

(3.3)

A Potência Termoelétrica é dada pela inclinação da reta da função regida pela
Força Eletromotriz x Temperatura como segue:
Potência Termoelétrica =

Fem
(3.4)
T

Mas, a potência termoelétrica assim descrita é aproximadamente igual a
sensibilidade termoelétrica dada pela equação 3.2 (Gardner,1994).
A tabela a seguir mostra como a característica termoelétrica varia conforme o
material.
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Tabela 3.1 - Coeficiente “Seebeck” (P) de vários materiais em combinação
com Platina em 0oC (32oF).
Coeficiente

Coeficiente

“Seebeck” P

“Seebeck” P

Material

 V/oC

 V/oF

Material

 V/oC

 V/oF

Bismuto

-72

-40

Cobre

+6,5

+3,6

Constantan

-35

-19,4

Ouro

+6,5

+3,6

Níquel

-15

-8,3

Tungstênio

+7,5

+4,2

Alumel

-13,6

-7,6

Nicrosil

+15,4

+8,6

Nisil

-10,7

-5,9

Ferro

+18,5

+10,3

Chromel

+25,8

+14,3

Platina

0

0

Mercúrio

+0,6

+0,3

Germânio

+300

+167

Carbono

+3

+1,7

Silício

+440

+244

Alumínio

+3,5

+1,9

Telurio

+500

+278

Chumbo

+4

+2,2

Selenium

+900

+500

Prata

+6,5

+3,6

(Dally,1993).
Através da tabela 3.1 é possível determinar a sensibilidade ou potência
termoelétrica S de um termopar composto por qualquer combinação de materiais, na
temperatura de 0oC (32oF)
A sensibilidade para um termopar de cobre/constantan a 0oC (32oF), é dado
por:
S = 6,5 – (-35) = 41,5  V/oC

(3.5)

O estudo realizado por Delatorre (2003) mostrou a sensibilidade para uma
composição Cu40Ni60 / Si, quando a espessura do filme metálico era variada de 0 a
1,5 m. O coeficiente termoelétrico tem um valor constante para espessura acima de
200 nm, abaixo disso há uma queda drástica indicando grande fuga de calor através
do substrato.
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Por outro lado, variando-se a composição da liga CuxNi(1-X), a espessura do
filme depositado e as condições de deposição como temperatura e pH da solução,
obtém-se diferentes valores para o coeficiente de “seebeck” (Park e Taya,2004;
Schepis,1994).
A tabela a seguir mostra a faixa de temperatura de operação e a diferença de
potencial de saída para vários tipos de termopar.
Tabela 3.2 - Faixa de operação e tensão de saída para vários tipos de
termopares.
Tipo de

Faixa de

Faixa de

Faixa de

Sensibilidade

Termopar

Operação

Operação

Tensão (µV)

(  V/oC)

(oC)

(oF)

-185 a 400

-300 a 750

-5,284 a

41,5

CobreConstantan
Ferro-

20,805
-185 a 870

-300 a 1600

-7,52 a 50,05

53,5

Chromel-Alumel

-185 a 1260

-300 a 2300

-5,51 a 51,05

39,4

Chromel-

0 a 980

32 a 1800

0 a 75,12

60,8

-270 a 1300

-450 a 2372

-4,345 a

26,1

Constantan

Constantan
Nicrosil-Nisil

47,502
(Dally,1993)

3.2 Termopar Tipo T (Cobre – Constantan)
Foram desenvolvidas, na área de termopares, diversas combinações de pares
de ligas metálicas com o intuito de se obter uma alta potência termoelétrica (µVºC)
visando a maior detectabilidade possível pelos instrumentos de medição. Além
disso, outras características foram desenvolvidas incluindo homogeneidade dos fios,
resistência à corrosão, relação razoavelmente linear entre temperatura e tensão e
maior vida útil, entre outras.
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Podemos dividir os termopares em três grupos:
- termopares de Base Metálica ou Básicos;
- termopares Nobres ou de Base de Platina;
- termopares Novos.
Os termopares de base metálica ou básicos são os termopares de maior uso
industrial, em que os fios são de custo relativamente baixo e sua aplicação admite
um limite de erro maior. As características do termopar tipo T são apresentadas a
seguir:

3.2.1 Tipo T
- Composição: Cobre (+) / Cobre - Níquel (-)
O fio negativo cobre - níquel é conhecido comercialmente como Constantan.
- Faixa de Utilização: -200 a 350ºC

-Características:
Estes termopares são resistentes à corrosão em atmosferas úmidas e são
adequados para medidas de temperaturas abaixo de zero. Seu uso no ar ou em
ambientes oxidantes é limitado a um máximo de 350ºC devido a oxidação do fio de
cobre. Podem ser usados em atmosferas oxidantes (excesso de oxigênio), redutoras
(rica em hidrogênio, monóxido de carbono) e no vácuo; na faixa de -200 a 350ºC.

- Identificação da polaridade:
O cobre (+) é avermelhado e o cobre - níquel (-) não.
- Aplicação:
Sua maior aplicação está em indústrias de refrigeração e ar condicionado e
baixas temperaturas em geral.
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Figura 3.2 - Curva padrão de resposta do termopar tipo T(Gardner, 1994).

A figura 3.2 mostra a curva padrão termoelétrica, visto na literatura, para o
termopar tipo T, nota-se que a curva segue um comportamento linear ao longo do
acréscimo na temperatura.

Tabela 3.3 - Pontos da curva padrão do termopar tipo T.

Temperatura (oC)

F.E.M (mV)

25

1,25

60

4

80

4,5

100

5,5

150

7,5

200

10
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3.3 Influência do substrato de silício no funcionamento do termopar

O substrato de silício tem sido empregado como base para pares
termoelétricos (Delatorre, 2003). O silício é conhecido por ser um material
termoelétrico de alta potência termoelétrica. No trabalho de Delatorre (2003) foi
estudada a influência do substrato de silício numa estrutura de CuxNi100-x / Si e foi
constatado que a termoeletricidade apresenta características constantes para filmes
de espessuras grandes, com espessura de pelo menos 200 nm ou superior, de
acordo com Delatorre. Abaixo dessa espessura é observado um crescimento
acentuado da influência do substrato de silício, chegando a valores característicos

Coeficiente Termoelétrico (V/K)

de silício puro, como visto na figura 3.3.

espessura (nm)

Figura 3.3 - Coeficiente Termoelétrico ou potência termoelétrica x Espessura
(Delatorre,2003).
Dessa forma, para filmes de qualquer liga com espessuras superiores a
200nm, pode-se desprezar a influência do substrato de acordo com Delatorre (2003).
Os dois materiais, o metal ou a liga, que formam o termopar constituem um
elemento termoelétrico de duas camadas, numa estrutura planar em paralelo com o
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substrato de silício. A coeficiente ou potência termoelétrica equivalente apresentada
na figura 3.3 considerando o efeito do substrato pode ser obtida a partir da
expressão (Henri, 1992):

S eq 

hSi . Si .S Si  hCuNi . CuNi .S CuNi
hSi . Si  hCuNi . CuNi

(3.6)

Onde: SSi: é a potência termoelétrica do silício; SCuNi: é a potência
termoelétrica da liga Cobre – Níquel (-39 µV/K); hSi: é a espessura do silício; hCuNi: é
a espessura do filme da liga Cobre/Níquel; σSi: é a condutividade elétrica do silício e
σCuNi: é a condutividade elétrica da liga Cobre/Níquel (2,0E4 Ω-1 cm-1).
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4. Procedimentos Experimentais

Neste capítulo são expostos os procedimentos experimentais empregados na
limpeza das lâminas de silício, deposição química “electroless” e na construção e
caracterização dos pares termoelétricos.

4.1 Procedimentos de Limpeza das Lâminas de Silício

Foi empregado um procedimento de limpeza padrão das amostras de silício
baseado em ácido sulfúrico (Piranha), em amônia (SC1-RCA), ácido clorídrico (SC2RCA) e imersão final em ácido fluorídrico diluído (d-HF) como segue (Santos 1996):



enxágüe em água deionizada (18 M.cm), 5 minutos;



imersão em solução de ácido sulfúrico: 1 parte de H2O: 2 partes de H2SO4
(98,08 g/l), 10 minutos;



enxágüe em água deionizada (DI) (18 M.cm), 5 minutos;



imersão em solução de ácido fluorídrico: 20 partes de H2O (DI):
1 parte de HF(49%), 1 minuto;



enxágüe em água deionizada (18 M.cm), 5 minutos;



imersão em solução de hidróxido de amônia: 4 partes de H2O(DI):
1H2O2(30%): 1 parte de NH4OH (25%) aquecida a 70 C, 10 minutos;



enxágüe em água deionizada (18 M.cm), 5 minutos;



imersão em solução de ácido clorídrico: 4 partes de H2O (DI): 1 parte de H2O2
(30%): 1 parte de HCl (36,06 g/l) aquecida a 70 C, 10 minutos;



enxágüe em água deionizada (18 M.cm), 5 minutos;



imersão em solução de ácido fluorídrico (20 H2O:1HF), 1 minuto;



enxágüe em água deionizada (18 M.cm), 5 minutos.

36

4.2 Receitas de Deposição

O estudo experimental da morfologia e da composição das ligas CuNixPy
consistiu na modificação da receita padrão empregada por Chen (1999) pela
variação da concentração de cobre (15 g/l NiSO4.6H2O, x g/l CuSO4.5H2O, 15 g/l
Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O, NH4OH (pH  8.0), 80OC). A tabela 4.1
abaixo detalha as variações empregadas ao longo do trabalho para deposição das
ligas CuNixPy.

Tabela 4.1 - Soluções químicas para deposição da liga CuNixPy.
Solução

Solução

Tempo de
Deposição

15 g/l NiSO4.6H2O, 0,1 g/l CuSO4.5H2O, 15
1

g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O,

180 s

NH4OH (pH  8.0), 80OC.
15 g/l NiSO4.6H2O, 0,2 g/l CuSO4.5H2O, 15
2

g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O,

180 s

NH4OH (pH  8.0), 80OC.
15 g/l NiSO4.6H2O, 0,3 g/l CuSO4.5H2O, 15
3

g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O,

180 s

NH4OH (pH  8.0), 80OC.

A solução 1 possui 0,1 g/l de sulfato de cobre, a solução 2 possui 0,2 g/l e a
solução 3 possui 0,3 g/l de sulfato de cobre em sua composição.
Para deposição dos filmes de cobre, foi empregado o processo de
deslocamento indireto descrito no capítulo 2 utilizando solução diluída de HF e
sulfato de cobre (0,625 M HF, 3,147 10-3 M de CuSO4). A solução, chamada de
solução 4, usada para a deposição de cobre foi preparada como segue:
- diluição de HF (49%) em H2O na proporção 1 para 20;
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- adição de 0,8 g/l de sulfato de cobre (3,147 10-3 M de CuSO4);
- temperatura ambiente (25oC).
Na pré-ativação do silício, foi empregado o processo de deslocamento direto
descrito no capítulo 2 utilizando solução diluída de HF e cloreto de paládio (0,625 M
HF, 1x 10-3 M de CuSO4). A solução, chamada de solução 5, usada para ativação da
superfície por paládio foi preparada como segue:
- diluição de HF (49%) em H2O na proporção 1 para 20;
- adição de 0,1 g/l de PdCl2;
- temperatura ambiente (25oC).

4.3 Construção do par termoelétrico

Neste trabalho optou-se por termopares de cobre e liga cobre-níquel com
aproximadamente 50% de Cu, que, de acordo com o que será descrito no capítulo 5
, foi obtido pela solução 3. A construção dos pares termoelétricos foi feita sobre
substratos de silício de formato retangular de dimensões grandes (3 cm X 8 cm) e as
geometrias de Cu e CuNixPy foram definidas aplicando-se cera “apiezon” como
máscara para delimitar a área de deposição, seguindo as seguintes etapas:
- limpeza das lâminas de silício utilizando o procedimento descrito no item 4.1;
- aplicação do “apiezon” para definição da área de deposição do cobre;
- deposição do cobre através da solução 4 durante 600s;
- remoção do apiezon através de fervuras durante 5 min. em tricloroetileno,
acetona e alcool isopropílico, respectivamente;
- nova aplicação de apiezon para definição da área de deposição da liga
CuNixPy;
- ativação da superfície por paládio, imergindo na solução 5 por 60 segundos;
- deposição da liga níquel/ cobre, imergindo na solução 2 por 180 segundos;
- remoção do apiezon;
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- recozimento da liga por 30 minutos a 300oC em ambiente inerte.

Como mencionado, a deposição do cobre foi realizada seletivamente, por
mascaramento por Apiezon, numa área em formato de “L”,como mostrada na figura
4.1.
8 cm
3,5 cm

Cobre

0,7 cm

Substrato
Silício

3 cm

1,5 cm

1 cm

5,5 cm

Figura 4.1 - Área delimitada onde foi depositado o cobre.
A figura 4.2 mostra a área delimitada em forma em “L” onde foi feita a
ativação da superfície por paládio e a deposição da liga CuNixPy.
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8 cm
3,5 cm
Níquel - Cobre

0,7 cm

3 cm
Substrato
Silício

5,5 cm

1 cm

1,5 cm

Figura 4.2 - Área delimitada onde foi depositada a liga níquel-cobre.
É importante observar que parte da área cobre foi selecionada também para
a deposição da liga, formando assim a área da junção do termopar, como é
mostrado na figura 4.3. Na etapa de ativação por paládio, apenas a região exposta
do cobre e do silício entra em contato com a solução.
A figura 4.3 mostra a geometria do termopar construído sobre o substrato de
silício.
1 cm

Cobre

Junção

Níquel - Cobre

3 cm
Substrato
Silício

Figura 4.3 - Termopar montado sobre silício.

0,7 cm
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4.4 Caracterização do Par Termoelétrico
A figura 4.4 a seguir mostra o diagrama esquemático de um par termoelétrico
depositado e a montagem para caracterização elétrica do mesmo. Essa montagem é
similar àquela descrita por Delatorre (2003).

Região quente

Cobre

1,5 cm

Ponto de
Leitura

Junção

Níquel - Cobre

Substrato
Silício

Ponto de
Leitura

Cola de
Carbono

Região Fria
(temperatura ambiente)

V

Figura 4.4 - Diagrama do sensor e da montagem para caracterização elétrica.

A leitura termoelétrica foi feita seguindo a montagem da figura 4.4, utilizando
um prato “quente” (hot plate) abaixo da área de junção e os terminais colados sobre
os filmes de Cu e CuNixPy foram colados com cola de carbono e posicionados numa
região fria (temperatura ambiente) de forma a possibilitar a medida da força
termoelétrica V entre os terminais do termopar.
Outra montagem feita para leitura termoelétrica do termopar, foi a de
posicionar todo o termopar sobre o prato quente e variar a temperatura sem ter uma
região de temperatura constante, como mostra a figura 4.5:
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Região Quente

Cobre

Cola de
Carbono

Ponto de
Leitura

Junção

Substrato
Silício

Níquel - Cobre

Ponto de
Leitura

Região Quente

V

Figura 4.5 - Diagrama do sensor e da montagem para caracterização elétrica
posicionando junção e contatos sobre o prato quente.
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5. Resultados e Discussões

5.1 Caracterização da deposição química de Cu e da liga CuNixPy

As deposições de cobre puro foram feitas após limpeza química padrão como
descrito no capítulo 4. A análise da espessura e estequiometria dos filmes
depositados (veja Apêndice A) foram feitas através da análise RBS baseado em
simulações usando o programa SIMRA v.6 (veja Apêndice B).
A deposição de cobre foi feita imergindo a amostra por 10 minutos na solução
4 (veja item 4.2) resultando em espessura de aproximadamente 220 nm. A figura
5.1a ilustra o espectro RBS do filme de cobre puro obtido em uma energia de feixe
incidente de +He de 3,2 MeV.
Energia (keV)

Si

Cu

Contagem

O

Canal
Figura 5.1 - Espectro RBS do filme obtido pela utilizando-se a solução 4
(curva vermelha) juntamente com a curva simulada (curva azul); (E=3,2 MeV).
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A figura 5.1 mostra que houve um recobrimento da superfície por um filme
praticamente puro de cobre com a presença de oxigênio na camada superficial. A
presença de oxigênio na superfície se deve ao fato de que o cobre possui uma alta
taxa de oxidação quando se encontra em ambiente atmosférico.
As deposições da liga de CuNixPy foram feitas variando a concentração do sulfato
de cobre de 0,1 a 0,3 g/l na solução proposta por Chen (1999) (veja soluções 1, 2 e
3 no item 4.2). As lâminas de silício passaram por procedimento de limpeza padrão
(item 4.1) e a seguir foi feita ativação da superfície, pela solução 5 (veja item 4.2).
A tabela 5.1 é uma repetição da tabela 4.1. Julgamos importante repetí-la
visando relembrar as condições experimentais empregadas na obtenção das ligas
CuNixPy.
Tabela 5.1 - Soluções químicas para deposição da liga CuNixPy.
Solução

Solução

Tempo de
Deposição

15 g/l NiSO4.6H2O, 0.1 g/l CuSO4.5H2O, 15
1

g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O,

180 s

NH4OH (pH  8.0), 80OC.
15 g/l NiSO4.6H2O, 0.2 g/l CuSO4.5H2O, 15
2

g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O,

180 s

NH4OH (pH  8.0), 80OC.
15 g/l NiSO4.6H2O, 0.3 g/l CuSO4.5H2O, 15
3

g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O,

180 s

NH4OH (pH  8.0), 80OC.

A seguir são mostrados os espectros RBS dos filmes CuNi-P obtidos a partir
das soluções 1, 2 e 3.
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Energia (keV)
Cu, Ni
P

Contagem

Si

Pd

Canal

(a)
Energia (keV)
Cu, Ni

P

Contagem

Si

Pd

Canal

(b)

Figura 5.2 - Espectro RBS após deposição utilizando a solução 1 (a); solução 2 (b) e
solução 3 (b) (curvas vermelhas) juntamente com as respectivas simulações
ajustadas; (E= 3,2 MeV).
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Energia (keV)

P

Cu, Ni

Contagem

Si

Pd

Canal
(c)
Figura 5.2 - Continuação
Nas análises RBS, a energia empregada para o feixe incidente de partículas
foi de 3.2 MeV com o objetivo de diferenciar as massas atômicas dos átomos de
níquel e cobre cujos valores são de valores muito próximos. A utilização de energia
superior a 3 Mev permitiu aumentar o valor da diferença entre as energias das
partículas com massas atômicas próximas resultando na identificação com mais
clareza das leituras referentes ao cobre e ao níquel durante simulação SIMRA (veja
figura 5.2). As condições gerais de medida foram, feixe de 60 (nA), carga de 80 (µC),
tensão terminal de 1,084 (MV), campo de 3,372 (kGauss), bias de 70 (V), ângulo
detecção de 60o, ângulo sólido de 0,78 (msr) e canal de 4,91 (keV).
Para a solução 1 (0,1 g/l CuSO4), foi obtido via simulação SIMRA que as
porcentagens de cobre na liga é de 4 %at., e a porcentagem de níquel no valor de
76 %at. Existe também a presença de fósforo com porcentagem no valor de 20 %at.,
entretanto, este fato já era esperado, pois é um efeito colateral de deposições
utilizando hipofosfito de sódio como agente redutor (Chen, 1999).
Para a solução 2 (0,2 g/l CuSO4), foi obtida liga com a porcentagem na
camada superficial de 55 %at. de cobre, 20 %at. de níquel e 25 %at. de fósforo.
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Novamente existe a presença de fósforo na composição do filme de liga metálica,
como era esperado segundo a evolução do hipofosfito na reação de deposição
dentro da solução (Chen, 1999).
Para a solução 3 (0,3 g/l CuSO4), foram obtidos filmes com a porcentagem,
de 40 %at. de cobre, 40 %at. de níquel e 20 %at. de fósforo. Esta última situação
resultou em uma composição de porcentagens iguais de cobre e níquel,
característica que se aproxima mais da situação ideal de 50 %at. de cobre e 50 %at.
de níquel a não ser pela presença de fósforo que se deve ao efeito colateral gerado
pela evolução do hipofosfito de sódio dentro da solução, como já comentado
anteriormente.

Tabela 5.2 - Concentrações de Ni,Cu e P.
Espessura
Solução

Ni

Cu

P
(nm)

1

76 %at.

4 %at.

20 %at.

~300

2

20 %at.

55 %at.

25 %at.

~350

3

40 %at.

40 %at.

20 %at.

~300

A tabela 5.2 resume o resultado geral das composições de filmes obtidos
através das soluções 1, 2 e 3. É observado que sempre há a existência de fósforo
na composição do filme e sua concentração tem o valor em torno de 20 %at. da
porcentagem atômica do filme. Neste estudo, vamos mostrar que a influência do
fósforo nas propriedades termoelétricas não é substancial. Na literatura também não
existe

qualquer

indício

que

mostre

alguma

interferência

do

fósforo

nas

características termoelétricas nos filmes utilizados na construção do termopar.
A figura 5.3 ilustra o gráfico das porcentagens de níquel e cobre nos filmes
obtidos com as diferentes concentrações de cobre nas soluções. Podemos observar
nesse gráfico que com um valor de aproximadamente 0,17 g/l de cobre na solução
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electroless também podemos obter filmes com concentrações iguais de cobre e
níquel próximo de 40 %at.

Figura 5.3: Porcentagens de Ni e Cu para uma solução de deposição química
com diferentes concentrações de cobre [15 g/l NiSO4.6H2O, 0.1,0.2 e 0.3 g/l
CuSO4.5H2O, 15 g/l Na2HPO2.H2O, 60 g/l Na3C6H5O7.2H2O, NH\4OH (pH = 8.0),
80OC].
Na figura 5.3 temos as curvas que descrevem os resultados da porcentagem
de cobre e níquel nos filmes obtidos com diferentes valores da concentração de
cobre na solução utilizada, como visto na tabela 5.2. Podemos observar que
teoricamente com um valor de 0,17 g/l de cobre na solução electroless também
obteríamos um filme com concentrações iguais, aproximadamente no valor de 40
%at., de cobre e níquel na composição do filme.
Também, foi utilizada a técnica de microscopia de força atômica (AFM) para
caracterizar a rugosidade superficial dos filmes obtidos através das soluções 1, 2 e
3. As figuras 5.4a e 5.4b ilustram as imagens AFM 3D para filmes crescidos após
imersão nas soluções 1 e 3, respectivamente.
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Figura 5.4a - Imagem AFM 3D da superfície do filme obtido com a solução 1.

Figura 5.4b - Imagem AFM 3D da superfície do filme obtido com a solução 2.
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Figura 5.4c: Imagem AFM 3D da superfície do filme obtido com a solução 3.

É observado nas imagens que a aparência das superfícies obtidas a partir
das soluções 1 e 3 são similares com valores de rugosidade média quadrática
(RMS) muito próximos entre si

da ordem de 41,0 nmRMS. Por outro lado, a

rugosidade obtida para a solução 2 resultou claramente diferente (113,8 nmRMS).
Observa-se na figura 5.4b uma morfologia superficial que apresenta depósitos
localizados do tipo "ilha"

bem distribuídos sobre um "fundo" substancialmente

menos rugoso.
A evolução da morfologia superficial apresentada nas figuras 5.4a, 5.4b e 5.4c
pode ser entendida como segue: (a) em primeiro lugar, quando a concentração de
CuSO4 no banho de deposição é 0,1 g/l, um mecanismo de crescimento tipo
camada-por-camada deve estar sendo dominante; (b) em segundo lugar, quando a
concentração de CuSO4 é aumentada para 0,2 g/l, o mecanismo de deposição
passa a ser dominado pela deposição local de cobre (e não níquel) junto aos sítios
de paládio esparsamente distribuídos na superfície do silício, isto é, a liga CuNixPy
passa a ser rica em cobre pelo fato dos depósitos de cobre estarem possivelmente
na forma de "ilhas" junto aos sítios de paládio ao passo que o níquel possivelmente
deve estar depositando camada-por-camada nas regiões entre os sítios de paládio;
(c) finalmente, quando a concentração de cobre aumenta para 0,3 g/l, a constante
de complexação do cobre em solução é alterada de forma que menos cobre é
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reduzido junto aos sítios de paládio. Como resultado, a rugosidade RMS passa a ser
menor (veja a figura 5.4c) com valor semelhante ao da solução 1.

5.2 Medidas Termoelétricas
Foram usadas as soluções 3 (CuNiP0.5) e solução 4 (Cobre puro) para a
deposição dos metais que compôem o termopar. A escolha da solução deve-se não
apenas ao fato da relação Cu/Ni ser igual mas também pelo fato da rugosidade ser
uma das menores observadas (veja item 5.1). Foram utilizados dois tipos de
montagem: na montagem 1, a junção do termopar foi colocada sobre uma placa
quente e os terminais de leitura numa região fria de temperatura constante, como
mostrado na figura 5.5:

Região quente

Cobre

1,5 cm
Ponto de
Leitura

Junção

Níquel - Cobre

Substrato
Silício

Ponto de
Leitura

Região Fria
(temperatura ambiente)

V

Figura 5.5 - Diagrama esquemático do termopar e da instrumentação para
caracterização elétrica.

Cola de
Carbono
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Com essa montagem foi obtida a curva da força eletromotriz (f.e.m.) x
temperatura, tendo sido medidos primeiramente pontos no ciclo de aquecimento do
termopar e, em seguida,foram medidos pontos no ciclo de resfriamento do termopar.
Durante o ciclo de aquecimento, a temperatura em cada ponto foi fixada e esperouse cerca de 5 minutos para completa estabilização. O mesmo procedimento foi
empregado no caso do ciclo de resfriamento.

Figura 5.6 - Curva de resposta do termopar tipo T para ciclos de aquecimento e
resfriamento.

As diferenças de valores verificadas nas leituras obtidas a partir do
aquecimento e resfriamento,como visto na tabela, são provavelmente causadas pela
transferência de calor da região quente para a região fria assim resultando em
interferências na leitura termoelétrica. Para se obter uma curva comportamental mais
precisa foi feita uma curva média sobre os valores obtidos entre o aquecimento e o
resfriamento, como pode ser visto na figura 5.8.
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Tabela 5.3 - Valores medidos na leitura do termopar na montagem 1.
Temperatura (oC)

V (mV)

V (mV)

Curva de

Curva de

aquecimento

resfriamento

25

1,7

1,7

60

3,3

3,5

80

6,2

3,7

100

8

10

120

9,2

11,5

150

9,8

12

200

16

16

A partir dos pontos e da curva média obtida, pode-se ajustar uma equação
que descreva o comportamento da curva média, dada por:
V = -3. 10-5 T2 + 0,093.T – 1,047 (mV)

(5.1)

Onde: V é a tensão termoelétrica do termopar e T é a temperatura.
Derivando a equação (5.1), obtemos a sensibilidade do par termoelétrico ou a
potência termoelétrica (Delatorre,2003) que resultou em aproximadamente (86  6)
µV/oC. Este valor corresponde ao início da curvatura na figura 3.3 apresentada na
revisão bibliográfica.
Na montagem 2, a medida termoelétrica foi feita colocando a junção e os
terminais de leitura na mesma região quente, como mostra a figura 5.7:
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Região Quente

Cobre

Cola de
Carbono

Ponto de
Leitura

Junção

Níquel - Cobre

Substrato
Silício

Ponto de
Leitura

Região Quente

V

Figura 5.7 - Diagrama esquemático do par termoelétrico e da montagem para
caracterização elétrica.
Com a montagem apresentada na figura 5.7, foi obtida a curva de resposta
Termoelétrico x Temperatura, sendo medido primeiramente pontos no aquecimento
do termopar e em seguida medidos pontos no resfriamento dele. O gráfico obtido
está mostrado na figura 5.8:
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Figura 5.8 - Curva de resposta do termopar tipo T para aquecimento e resfriamento.

No caso apresentado na figura 5.8, observa-se que existe uma pequena
diferença entre os valores dos pontos lidos no aquecimento e no resfriamento. Na
verdade, a leitura do termopar com as duas junções na mesma temperatura deveria
ter sido nula (Bajzek,2005). No caso apresentado na figura 5.8, AL leituras não nulas
obtidas devem ser um reflexo da não uniformidade de temperatura provocada pela
massa térmica da cola de carbono e dos fios empregados no contato.
Assim como feita na montagem anterior, nessa também foi feita uma curva
média entre os pontos de aquecimento e resfriamento para se ter uma curva
comportamental mais precisa do termopar também mostrada na figura 5.8.
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Tabela 5.4 - Valores medidos na leitura do termopar na montagem 2.
Temperatura (oC)

V (mV)

V (mV)

Curva de

Curva de

aquecimento

resfriamento

20

2

2

60

13,2

15

80

16,8

19

100

18,8

24

120

30,2

30

150

35

35

200

39

39

A equação que rege a curva média obtida é:
V = -6,67 . 10-4 T2 + 0,36.T – 5,46 (mV)

(5.2)

Derivando a equação 5.2, obtemos a sensibilidade do par termoelétrico ou
potência termoelétrica que resultou aproximadamente (250  50) µV/oC. Essa grande
diferença em relação aos valores típicos da literatura é atribuída à falta de uma
região fria de referência, o valor resultou substancialmente diferente.
As variações termoelétricas das montagens 1 e 2 mostradas nas figuras 5.6 e
5.8, descritas como funções de segundo grau das curvas de resposta do termopar
representam a taxa de variação comportamental termoelétrica em função da
variação da temperatura (equações 5.1 e 5.2). Essas são características do
termopar e da montagem experimental feita para a leitura dos valores.
A figura 5.9 apresenta as variações termoelétricas das montagens 1 e 2 no
mesmo gráfico.
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Variação termoelétrica
Termoelétrico (µV/ oC)

350
300
250
200
150

var. termoelétrica 1

100

var. termoelétrica 2

50
0
0

50

100

150

200

250

Temperatura (oC)

Figura 5.9 - Comparativo da potência termoelétrica em relação a temperatura entre
as duas montagens.

É observado que a variação termoelétrica para a montagem 1 é praticamente
uma constante próxima ao valor de 86 µV/oC enquanto que a montagem 2 possui
uma variação na faixa de 250 µV/oC. Isso prova

que o método de leitura do

termopar influi em seu comportamento. No caso aqui apresentado, a montagem 1 na
qual apenas a junção foi submetida a variação de temperatura, o termopar
apresentou uma taxa de variação termoelétrica constante e satisfatória compatível
com os valores apresentados na literatura.
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6. Conclusões
Foi possível construir termopares utilizando deposição química (electroless).
Um ponto crítico alcançado na pesquisa desenvolvida foi determinar a
solução química que resultasse num filme de liga metálica com as características de
proporções iguais de níquel e cobre ( NiCu), o resultado satisfatório foi obtido com o
filme de estequiometria NiCuP0,5. Os filmes metálicos foram obtidos através de
deposição

química

autocatalítica

também

conhecida

como

“electroless”

e

apresentaram características de facilidade de obtenção e boa aderência na
superfície de silício.
A técnica de eletrodeposição “electroless” também apresenta uma grande
vantagem para a construção de termopares qué é o fato de ser rápida barata e
seletiva. Através de mascaramentos é possível a construção de termopares de
dimensões reduzidas.
A presença de fósforo no filme é um efeito indesejado, mas esperado
conforme descrito anteriormente. Foi desprezada a sua influência nas propriedades
termoelétricas, pois não houve indícios que comprovassem a interferência do fósforo
nas características termoelétricas nos filmes utilizados na construção do termopar.
Foi constatado que essa solução pode ser usada na construção de
termopares cobre/CuNiP0.5, obtendo-se curvas características de resposta muito
semelhante às descritas na literatura para CuNi, sendo possível seu uso em várias
aplicações onde termopares dessa espécie sejam necessários.
O termopar foi construído sobre uma superfície constituída por silício que é
conhecido por ser um material termoelétrico de alta potência termoelétrica. No
trabalho de Delatorre (2003) foi estudada a influência do substrato de silício numa
estrutura de CuxNi100-x/Si e foi constatado que a termoeletricidade apresenta
características constantes para filmes de espessuras grandes, de 200 nm ou
superior.
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As leituras do termopar foram feitas até temperaturas de 200oC resultando em
potência termoelétrica de (86  6) µV/oC próximo de valores reportados na literatura
(Delatorre, 2003).
6.1 Perspectivas Futuras
Algumas propostas para continuação do presente trabalho são descritas a
seguir.
Propomos como continuação, estudar as características de termopares
construídos com as soluções 1 e 2 com estequiometrias Ni76Cu4P20 e
Ni20Cu55P25,respectivamente, e suas possíveis aplicações.
A construção de uma matriz de termopares, também conhecido como
termopilha, também é um ponto interessante a ser estudado. Utilizando técnicas de
mascaramento é possível construir termopilhas de pequenas dimensões que
possuem alto poder termoelétrico, sendo assim possível obter sinais de grande
diferença de potencial. (Park, 2004). É possível utilizar uma matriz de termopares
para monitoramento de temperatura por pirometria em processos realizados em
fornos RTP (Rapid Thermal Processing - Processamento Térmico Rápido). Como
ilustrado na figura 6.2. (Delatorre,2003; Marques,2003).

NiCu
Cu
Reg. Fria
Temp.
Referência

Região Fria

Figura 6.1 - Uma proposta de arquitetura para a matriz de termopares.
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Junto com a matriz será preciso utilizar um pirômetro óptico para ser possível
focar a luz emitida do objeto aquecido e incidí-la sobre a matriz de termopares, a fim
de aquecê–la sendo assim possível efetuar uma leitura termodinâmica a distância.
Na monitoração de temperaturas elevadas (1200oC) em lâminas de silício é
viável a utilização de matriz de termopares Cu/constantan calibrada como pirômetro
óptico em leitura indireta. O monitoramento da radiação na medida de temperatura é
feita para que o termopar não fique na mesma região que o corpo aquecido e tem a
vantagem de deixar o sensor numa temperatura menor.

Figura 6.2 - Geometria de um pirômetro óptico.
A figura 6.2 (Santos Filho,1996) descreve o diagrama básico de um pirômetro
que pode ser usado na leitura a distância de objetos aquecidos.
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APÊNDICE A- TÉCNICA DE ANALÍSE RBS

O método de análise por RBS (Rutherford

Backscattering

Spectroscopy)

faz parte de um conjunto maior de métodos nucleares-espectroscópicos
denominados de análise de materiais por feixes iônicos (IBA - Ion

Beam

Analysis). A partir da análise deste método pode - se determinar a composição ou
perfil elementar em profundidade de um material (da algumas centenas de nm).
Estes métodos normalmente usam feixes que incidem sobre a amostra de H+,
He+ ou He++ monoenergéticos com energias de alguns MeV e correntes da
ordem de nA. A energia dos íons de alguns MeV limita a profundidade
analisada em alguns µm (CHU, 1978).
Princípios básicos da técnica de RBS
A técnica de RBS consiste em medir a energia de partículas de um feixe
monoenergético que sofreram colisões com os átomos do alvo que queremos
analisar e que foram retro-espalhadas (Backscattering). Durante a colisão os íons
incidentes perderão energia por colisões com os átomos do material, a taxa de
redução de energia da partícula espalhada (ou retroespalhada) depende da
razão das massas da partícula incidente e do átomo alvo. Isto permite
identificar qual a massa dos átomos do alvo e portanto qual elemento químico
correspondente (CHU, 1978).
Sabendo-se qual é a identidade do átomo alvo, a sua densidade em
átomos/cm2 pode ser determinada pela probabilidade de colisão entre as partículas
incidentes e os átomos do alvo, medindo-se o número total de partículas
detectadas, A, para um certo número Q de partículas incidentes, que é medido
pela corrente do feixe. A conexão entre A e Q é dada pela seção de choque e
espalhamento. Um diagrama didático do arranjo é mostrado na figura 7.1.
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Filme fino
(N átomos/ vol)

Área do Feixe
S
Feixe incidente
de partículas

Ângulo de
espalhamento θ
Diferencial do
ângulo sólido dΩ

Detector

Figura 7.1 - Diagrama esquemático de análise por RBS (CHU, 1978).

A distância relativa à superfície onde ocorreu a colisão pode ser inferida a
partir da perda de energia da partícula durante seu trajeto dentro da amostra.
Quando um íon se move dentro da matéria, ele perde energia por colisões com
os elétrons do material, portanto a perda de energia no percurso é diretamente
proporcional a distância percorrida no interior da amostra. Desta maneira é
possível estabelecer uma escala de profundidade com a energia das partículas
espalhadas (as partículas que foram espalhadas na superfície tem energia maior
que as espalhadas no interior do filme).
A energia da partícula espalhada então depende:
- da energia do feixe;
- da razão das massas da partícula incidente e alvo;
- do local onde ocorreu a colisão (colisão que ocorre na superfície
proporciona maior energia; colisão que ocorre dentro do filme proporciona
menor energia).
Aplicações da Técnica de RBS
A análise de RBS nos permite qualificar um material quanto à sua
composição química de acordo com algumas limitações. É preciso entender o que
se está analisando para a correta interpretação de um espectro obtido. O que é
muito comum em análises de RBS é o aparecimento de elementos estranhos,
contaminações, que deviam estar ausentes ao processo de obtenção do material.
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Impurezas de superfície
Uma das aplicações da análise de RBS é a identificação de elementos na
superfície.O espectro mostrado na figura 7.2 abaixo representa um substrato de Si
com concentrações de Cu, Ag e Au cada um deles com cerca de 1x1015
átomos/cm2. Cada um dos elementos na superfície tem seu pico de espalhamento
na energia KmE0 (Km fator cinemático do elemento m). Devemos notar que a
conversão de massa-energia via fator cinemático é única, mas não linear. A área de
cada pico é proporcional ao número de átomos do elemento por unidade de área e

Contagem de retroespalhamento
(Contagem 102)

seção de choque e espalhamento do elemento.

Massa de átomos espalhados (amu)

Energia (MeV)

Figura 7.2 - Elementos na superfície detectadas por RBS(CHU, 1978).
Neste caso, como a concentração dos elementos na superfície é a mesma, a
altura do pico reflete a diferença entre a seção de choque e espalhamento entre
os elementos. Isto significa que a seção de choque do Au é maior que as dos
outros elementos. Podemos medir a quantidade de cada elemento dividindo a
área de cada pico pela seção de choque conseguindo assim resultados
quantitativos sem usar nenhum padrão de calibração.
Perfil da distribuição de impurezas
Como outro exemplo temos a análise da concentração de As implantado em
uma amostra de Si tratada termicamente onde o As deve difundir para dentro da
amostra como mostrado na figura 7.3a. Neste caso, os átomos de As mais
profundos tem o mesmo Kas mas a energia com que os íons de He estão atingindo
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estes átomos é menor, gerando o perfil na figura 7.3b. Podemos então transforma

Contagem de retroespalhamento
(Contagem)

Contagem de retroespalhamento
(Contagem 103)

Profundidade do Si
(103Å)

Energia (MeV)
(a)

Energia (MeV)
(b)

Concentração (1020 As Átomos/cm3)

o espectro RBS em um espectro de concentração de As por espessura.

Figura 7.3 - Espectro RBS mostrando a distribuição de As em uma
camada implantada em um substrato de Si.
Comparado com outros tipos de medida, o RBS tem a vantagem de não
destruir a amostra e da não necessidade de um padrão de calibração.
Medida de espessura
Basicamente a largura do pico depende da espessura do filme. Isto quer
dizer que a energia onde começa o espectro é KmE0 e quanto mais profundo
ocorre a colisão, menor é a energia do feixe(devido a perda de energia por
colisões com os elétrons) gerando um sinal de menores energias. Isto é mostrado na
figura 7.4.

67

Contagem de retroespalhamento
(Contagem 104)

Superfície

Energia (MeV)

Figura 7.4 - Espectro de RBS mostrando diferentes espessuras(CHU, 1978).

Interpretação de um espectro RBS
Uma das vantagens da

análise

RBS

é

que

podemos

interpretar

facilmente um espectro. Como exemplo, partimos de filme fino homogêneo sobre
um substrato que deve ser espesso suficiente para ser considerado infinito(por
volta de 10µm é o suficiente). Este filme é composto pelos materiais M e m e o
substrato é de um material mais leve que os compostos pelo filme(isto faz com que
os picos de espalhamento do filme fiquem longe do espalhamento do substrato) e
início dos picos de espalhamento para os materiais estarão localizados em KME0
e KmE0. A largura dos picos nos dá a informação da espessura do filme. Este tipo
de espectro é de simples análise, mostrado na figura 7.5.Neste espectro podemos
generalizar:
- elementos de maior massa "aparecem",

geram

um

sinal

de

espalhamento a energias maiores e elementos de menor massa geram sinal em
menores energias;
- se a massa do elemento é alta, sua contagem no espectro será alta
devido à sua maior seção de choque. Para medirmos então a sua quantidade
por cm2 precisamos então normalizar as contagens de acordo com a carga do
feixe e com a seção de choque.
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Em resumo, a borda do pico do espectro para o elemento m fica em
KmE0 e a contagem é proporcional à seção de choque e espalhamento.
Filme fino
homogêneo
superfície
substrato

Concentração
Atômica

Contagem

Profundidade

Energia

Figura 7.5 - Espectro RBS de um filme fino(CHU, 1978).

No caso de termos um filme espesso, o suficiente para que a maior parte da
energia do feixe seja absorvida ou espalhada, de material M e m como no exemplo
anterior. Neste caso, o espectro deve ficar diferente, como mostrado na figura
7.6.

As

energias

de espalhamento da massa M vão agora se estender desde

KME0 até 0(pois o filme é espesso,ou infinito para o feixe). As contagens para o
elemento m, mais leve, também se estenderão desde KmE0 até 0, só que neste
caso, as contagens de m se sobrepõem sobre as de M gerando o espectro da
figura 7.6b. Todas as propriedades se aplicam novamente neste caso, apenas
temos de descontar as contagens dos elementos quando fazemos a medida dos
átomos/cm2.
Este último tipo de espectro é bem comum nas análise de micro-eletrônica.
Normalmente são usados substratos de Si que geram um espectro bem largo e
todos os outros elementos mais leves, Na, O, Cl ou F têm seus sinais sobrepostos
ao do Si. Podemos concluir que é importante a interação entre os elementos do
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substrato usado e do filme nas análises de RBS. Filmes de SiO2 sobre Si geram
espectros que em primeira ordem podem ser simples mas que não podem mostrar
como fica a distribuição do Si com a profundidade no SiO2. Precisamos antes de
fazer uma análise RBS prever quais problemas podem surgir e qual substrato é o
mais adequado para a análise. Substratos de Carbono são sempre a melhor
opção devido ao seu pequeno Kc, a borda de espalhamento vai ficar em energias
pequenas não se misturando com os outros espectros de espalhamento.
Filme espesso
homogêneo
superfície
Feixe
incidente

Concentração
Atômica

Contagem

Profundidade

Energia

Profundidade

Figura 7.6 - Espectro de uma amostra espessa.
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APÊNDICE B – SIMULAÇÕES RBS UTILIZANDO O PROGRAMA SIMNRA

As simulações das análises RBS feitas para determinar a estequiometria dos
filmes depositados foram feitas com o programa SIMNRA V.6. Esse aplicativo
funciona na plataforma Windows, sendo um programa fácil de se manusear e obtêmse resultados muito satisfatórios.
Primeiro passo é abrir o arquivo “.RBS” gerado pela máquina que efetuou a
análise RBS da amostra.Isso é feito seguindo as seguintes etapas: File  RUMP 
Read RBS File, com isso o programa apresenta o espectro da leitura feita na
análise, como mostra a figura B.1:

Figura B.1 - Tela da análise RBS.
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A linha vermelha representa o espectro gerado pela a análise RBS e
representado pelo arquivo “.RBS” no programa SIMNRA.
A seguir, são feitas as especificações da simulação para se determinar os
elementos que existem no objeto estudado. Isso é feito clicando no ícone “Target” na
barra de ferramenta, nessa opção é possível colocar quantas camadas compõem o
objeto estudado, as suas espessuras (dadas em átomos/ cm2) e os elementos que
fazem em sua porcentagem por camada.

Figura B.2 - Simulação da análise RBS e exemplo de configuração de
camada.
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Descrevendo as funções do menu da função “Target”, temos as funções que
manipulam as camadas:
1- Ins: Função que cria uma nova camada na posição da anterior, ou seja, se
essa função for usada na “layer 1” uma nova camada será criada
passando a “layer 1” para “layer 2” e assim adiante.
2- Del: Apaga a camada selecionada.
3- Add: Adiciona uma camada que sempre será posicionada como última.
As funções que são usadas para configurar as camadas são:
1- “Thickness”: Valor em 1E15 Atoms/cm2 da espessura da camada. Para as
simulações feitas neste trabalho, o valor da espessura do substrato de
silício foi de 1E6 Atoms/cm2.
2- “Number of elements”: Determina quantos elementos químicos compõem
a camada.
3- “Element/Concentration”: Especifica quais são os elementos e sua
porcentagem na camada. A soma de todos os elementos de uma camada
deve resultar em 1.0.
Na barra de ferramentas existe o ícone “Setup:Experiment” que informa todos
as características da máquina RBS na análise efetuada no objeto, como mostra a
figura B.3.
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Figura B.3 - Simulação da análise RBS e exemplo de configuração.
No menu do ícone “Setup:Experiment” é possível visualizar e , se for preciso,
modificar valores usados pelo equipamento para a medida RBS, tais como:
1- “Incident Ion”: Espécie do íon do feixe incidente.
2- “Energy (KeV): Valor da energia em (KeV) do feixe de íons.
3- “Geometry”: Valores dos ângulos de incidência, saída e retro
espalhamento do feixe.
4- “Calibration”: Valores da energia “offset”, por canal e número de
partículas que o feixe possue.

Após colocado os dados da simulação, “clica-se” na barra de ferramentas no
ícone “Calculate Spectrum”, gerando o espectro da simulação.
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Figura B.4 - Leitura e simulação da análise RBS.
A linha azul representa a simulação feita seguindo as especificações
colocadas na função “Target”. Sobrepondo as curvas de leitura (vermelha) e azul
(simulada) é obtido resultados muitos precisos sobre o que está sendo analisado.

75

APÊNDICE C – TÉCNICA DE ANALÍSE AFM
O AFM, ou microscópio de força atômica, ou ainda, SFM (Scanning Force
Microscope), pode ser operado de diversos modos. Entretanto, seu princípio
fundamental é a medida das deflexões de um suporte (de 100 a 200 mm de
comprimento) em cuja extremidade livre está montada a sonda. Estas deflexões são
causadas pelas forças que agem entre a sonda e a amostra. As diferentes técnicas
fornecem diversas possibilidades para fazer imagens de diferentes tipos de amostras
e para gerar uma ampla gama de informações. Os modos de fazer as imagens,
também

chamados

modos

de

varredura

ou

de

operação,

referem-se

fundamentalmente à distância mantida entre a sonda (que chamaremos ponteira) e
a amostra, no momento da varredura, e às formas de movimentar a ponteira sobre a
superfície a ser estudada. A detecção da superfície realiza-se visando à criação de
sua imagem. Há diversos modos possíveis de fazer as análises, devido às diferentes
interações em função da distância entre a ponteira e a amostra, assim como ao
esquema de detecção utilizado. A escolha do modo apropriado depende da
aplicação específica que se deseja fazer (Strausser, 1991; Henri, 1992).
O AFM opera medindo as forças entre a ponteira e a amostra que dependem
de diversos fatores como, por exemplo, dos materiais que compõem a amostra e a
ponteira, da distância entre elas, da geometria da ponteira e de qualquer tipo de
contaminação que houver sobre a superfície da amostra.
Quando a ponteira se aproxima da amostra, é primeiramente atraída pela
superfície, devido a uma ampla gama de forças atrativas existentes na região, como
as forças de van der Waals. Esta atração aumenta até que, quando a ponteira
aproxima-se muito da amostra, os átomos de ambas estão tão próximos que seus
orbitais eletrônicos começam a se repelir. Esta repulsão eletrostática enfraquece a
força atrativa à medida que a distância diminui. A força anula-se quando a distância
entre os átomos é da ordem de alguns ângstroms (da ordem da distância
característica de uma união química). Quando as forças se tornam positivas,
podemos dizer que os átomos da ponteira e da amostra estão em contato e as
forças repulsivas acabam por dominar (Strausser, 1991).
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A grande vantagem do AFM é que permite estudar não apenas materiais
condutores, mas também todo tipo de material isolante, já que o método não utiliza
corrente de tunelamento para produção de imagens.
Forças microscópicas
Para entender o funcionamento de um AFM devemos então ter conhecimento
das forças que agem entre os sistemas microscópicos a distâncias muito pequenas
e cuja interação é o princípio que o microscópio utiliza para funcionar. Na figura C.1,
estão representadas as forças que agem entre a ponteira e a amostra em função da
distância que as separa (Henri, 1992).

Figura C.1 - Forças entre a ponteira e a amostra em função da distância entre elas.
Na área abaixo da linha de força nula, as forças são atrativas. Acima da linha
do zero, as forças são repulsivas. Este tipo de força é proveniente do potencial de
interação entre dois ou mais átomos (que pode ser Lennard-Jones, ou seja, A/r12B/r6 , ou qualquer outro potencial de interação entre átomos, com uma dependência
desse tipo em r, sendo r a posição da ponteira em relação à superfície).
A tentativa de classificação de forças é bem extensa. Por exemplo, as forças
intermoleculares podem ser classificadas em três categorias: forças de origem
puramente eletrostáticas (forças coulombianas entre cargas, dipolos permanentes ou
quadrupolos), forças de polarização (provenientes dos momentos dipolares
induzidos nos átomos e nas moléculas por campos elétricos de cargas vizinhas e/ou
dipolos permanentes) e forças de natureza mecânica quântica, que dão lugar às

77

ligações covalentes – incluindo as interações de transferência de cargas – e às
interações repulsivas de intercâmbio (devidas ao princípio de exclusão de Pauli) e
que são as que equilibram as forças atrativas a distâncias muito curtas.
Sonda (Cantilever)
A ponteira é apoiada num suporte chamado cantilever que pode ter forma de
V ou de haste, em geral retangular. A força que a amostra exerce sobre a ponteira é
determinada pela deflexão do cantilever, dada pela lei de Hooke F = -k x , sendo x o
deslocamento do cantilever e k a sua constante de mola própria, determinada pelas
características de construção. O cantilever possui duas propriedades importantes: a
constante de mola e sua freqüência de ressonância. A primeira determina a força
entre a ponteira e a amostra quando estão próximas e é determinada pela geometria
e pelo material utilizado na construção do cantilever. No modo de AFM contato,por
exemplo, usam-se cantilevers muito leves e com baixas constantes de mola.
O componente mais importante do AFM é, sem dúvida, o cantilever. São
necessárias grandes deflexões para atingir alta sensibilidade. Portanto, a mola deve
ser tão macia quanto possível. Por outro lado, é preciso uma alta freqüência de
ressonância para minimizar a sensibilidade a vibrações mecânicas, especialmente
quando se está fazendo a varredura. Como a freqüência de ressonância do sistema
da mola é dada por
0 = (k/m)1/2

(C.1)

onde m é a massa efetiva que carrega a mola, é claro que um grande valor de
w0 para uma mola relativamente mole (k pequeno) pode ser conseguido mantendo
pequena a massa m e, portanto, a dimensão do sensor deve ser tão pequena
quanto possível. Estas considerações levam diretamente à idéia de utilização de
técnicas de micro fabricação para produção de cantilevers( Henri, 1992)..
Na figura C.2 vemos uma imagem obtida com o SEM da COPPE (UFRJ) de
um cantilever de fabricação comercial usado e a sua ponteira. Trata-se de um
cantilever de Si3N4 de aproximadamente 210 mm de comprimento no eixo maior,
com ponteira piramidal integrada.
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Figura C.2 - Cantilever com ponteira.
Visando um bom funcionamento do equipamento, também devem ser levados
em conta os fatores externos ao aparelho: os ambientais, como umidade e
temperatura, e as vibrações provenientes do entorno onde está localizado o
aparelho, que podem vir a causar interferências.
A curva de deflexão de um cantilever pode ser obtida movendo a ponteira na
direção de superfície da amostra e medindo essa deflexão. Na figura C.3, é
mostrada uma curva típica de deflexão para a ponteira se aproximando e se
afastando da amostra.

Figura C.3 - Curva típica de deflexão de um cantilever.
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Tipos de Ponteiras
As imagens de SPM derivam da combinação da superfície da amostra e da
ponteira utilizada. Um bom entendimento da interação amostra-ponteira é importante
para saber avaliar as imagens resultantes. Para isto, não é apenas necessário
conhecer o material do qual a amostra é feita, mas também a geometria e a
composição da ponteira.
1. -Ponteiras piramidais. A ponteira mais comum em AFM é uma pirâmide de
nitreto de silício, cuja base é um quadrado de aproximadamente 5 mm de
lado. O “aspect ratio” é aproximadamente 1:1 e o raio da ponteira da ordem
de 1000 Å. Existem também ponteiras piramidais de base triangular.
2. -Ponteiras por deposição química de vapor. Ponteiras muito finas e de alto
“aspect ratio” podem ser feitas com um feixe de elétrons combinado com
deposição química de vapor. Estas ponteiras são crescidas na extremidade
de uma ponteira standard piramidal e possuem diamante em sua composição,
o que as torna muito rígidas. Dimensões típicas são: 1,5 a 2 mm de
comprimento, “aspect ratio” > 10:1 e raio de 100 Å.
3. -Ponteiras piramidais gravadas. São vendidas comercialmente, no feitio
piramidal, mas trabalhadas com ácido de forma que suas extremidades
fiquem muito agudas. O “aspect ratio” delas é de 2 a 3:1.
4. -Ponteiras cônicas de silício. O silício é freqüentemente utilizado para fazer
ponteiras sobre cantilevers ressonantes, isto é, para usar com modulação em
não contato. Em contato, as ponteiras cônicas quebram mais facilmente que
as piramidais. As ponteiras assim feitas possuem raios na base do cone de 3
a 6 mm e alturas de 10 a 20 mm, resultando em “aspect ratios” de 3:1. Os
raios das extremidades são de aproximadamente 200 Å. Estas ponteiras
feitas de silício têm a vantagem ainda de que podem ser dopadas para fazêlas condutoras tornado-as mais versáteis. Elas podem ser utilizadas, por
exemplo, para fazer microscopia de força elétrica ou para prevenir cargas não
desejadas na ponteira e/ou na amostra.

80

Modo de Operação
O AFM mede as forças entre a amostra e a ponteira, visando a geração de
imagens da superfície da amostra. Há dois métodos para medir estas forças, que
dependem de se o cantilever está sendo modulado ou não. No AFM sem
modulação, um sensor detecta a deflexão do cantilever. A força aplicada sobre a
amostra pela ponteira é calculada pela lei de Hooke (Strausser, 1991).

Figura C.4 - Método de detecção sem modulação.
Na figura C.4, está representado o sistema de detecção com luz de laser,
refletida pela parte de cima do cantilever e detectada por um fotodetector de quatro
segmentos (dos quais só vemos dois). A força que o raio de luz exerce sobre o
cantilever é desprezível.
O circuito de realimentação do AFM controla o movimento da cerâmica
piezelétrica na direção z (perpendicular à superfície), assim como a aquisição de
dados nessa direção. Há basicamente dois métodos de realimentação em AFM:
aquele no qual o cantilever não oscila e aquele em que se utiliza o deslocamento de
fase e/ou a variação da amplitude. No primeiro, a saída do sensor é utilizada para
ajustar a cerâmica piezelétrica z e gerar dados nessa direção, como se mostra na
figura C.5.
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Figura C.5 – “Loop” de realimentação sem oscilação.
A variação na fase ou na amplitude associada com a oscilação do cantilever
perto da amostra pode ser utilizada para controlar o “loop” de realimentação em
AFM. Nesse caso, o cantilever oscila, e a saída oscilante do fotodetector é
comparada com a oscilação de entrada através de uma malha de realimentação
(Strausser, 1991).. A saída é proporcional à variação na amplitude ou na fase, e é
utilizada para controlar a realimentação que vai à cerâmica, assim como para gerar
os dados na direção z. O circuito para realizar esta operação é mostrado na figura
C.6.
Formação da imagem em AFM

Figura C.6 - Circuito de realimentação para o cantilever oscilante.
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O AFM pode ser operado de diversos modos, os quais fornecem grande
variedade de opções para a construção de imagens de diferentes tipos de amostras,
gerando diferentes tipos de informação.
Globalmente, os modos de fazer imagens podem ser classificados em dois tipos –
operação em contato ou em não-contato dependendo das forças líquidas entre a
ponteira e a amostra. Quando o aparelho é operado na região atrativa, o método
chama-se não-contato. Nesta região, o cantilever de AFM se enverga na direção da
amostra. A operação na região repulsiva chama-se contato e o cantilever se
dobra, afastando-se da amostra. Na figura C.7 é mostrada a deflexão do cantilever
em ambos modos. No modo de não-contato ele é atraído pelas forças de
capilaridade da camada de contaminação ou pelas forças de van der Waals, quando
a amostra é limpa. No modo de contato, vê-se como a deflexão do cantilever é na
direção oposta à da amostra (Strausser, 1991).

Figura C.7 - Deflexão do cantilever operando em não-contato e em contato.

Figura C.8 - Regimes de operação.
Na figura C.8 estão representadas as duas regiões que determinam os modos de
operação do AFM.
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APÊNDICE D – TÉCNICAS DE MASCARAMENTO

A delimitação das áreas para a deposição dos metais para a formação do
termopar, foi feita utilizando a cera “Apiezon”.
As características da cera, é dada pelo fabricante na tabela abaixo:
Tabela 6 - Características da cera “Apiezon”.
Características da cera “Apiezon”
Temperatura aproximada de derretimento (oC)
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Temperatura máxima para uso (oC)
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Peso molecular médio

1214

Coeficiente de expansão de 20 em 20 oC

0.00062

Calor específico à 25 oC

0.43

A cera “Apiezon” pode ser removida pelos seguintes solventes de
hidrocarboneto:
- Tricloroetileno
- Querosene
- Toluene
- Xileno
Para a aplicação, a cera foi diluída em tricloroetileno e aplicada na região
usando um pincel fino. A figura D.1 mostra a região 1 onde foi aplicada a cera
delimitando a deposição do cobre.
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Cobre
1
Substrato
Silício

Figura D.1 - Área delimitada para deposição do cobre.

Para a remoção da cera é feito uma limpeza constituído de cinco etapas,
sendo cada uma delas com duração de três minutos. As etapas são banhos de:
1- Tricloroetileno
2- Tricloroetileno
3- Acetona
4- Propanol
5- Água
A figura D.2 mostra a região 2 onde foi aplicada a cera delimitando a
deposição da liga níquel - cobre.

85

Níquel - Cobre

2

Substrato
Silício

Figura D.2 - Área delimitada para deposição da liga níquel-cobre.

Novamente é feita a remoção da cera seguindo as quatro etapas descritas
anteriormente. O produto final é o termopar em formato de “U” descrito pelo
diagrama da figura D.3.

Cobre

Junção

Níquel - Cobre

Substrato
Silício

Figura D.3: Termopar montado sobre silício.
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