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3.2 – MEDIÇÃO DAS ESPESSURAS DAS AMOSTRAS POR SEM E 

PERFILOMETRIA 

 

 As espessuras das amostras foram medidas por duas técnicas distintas. A primeira 

consistiu na observação da secção transversal num microscópio electrónico de varrimento 

(SEM), modelo LEICA S360 disponibilizado pelo IMAT da Universidade do Minho (ver fig. 

3.2.1). Apesar de em SEM as amostras serem observadas em secção transversal o seu 

preparativo é relativamente simples, contrastando com o TEM. Assim, depois de fracturada a 

amostra é polida na sua secção de corte através de várias lixas de papel com tamanho de grão 

decrescente, sendo o polimento mais fino efectuado com pasta abrasiva de diamante com grão 

compreendido entre 1-3 µm. Devido ao facto dos filmes finos em estudo não serem bons 

condutores eléctricos, especialmente quando crescidos em substratos de silício, um 

revestimento de ouro com alguns nanometros produz uma camada condutora eficaz para 

SEM. A imagem bidimensional produzida consegue dar ao observador uma noção de relevo 

da amostra resultante da interacção do feixe electrónico primário com os electrões periféricos 

dos átomos da amostra. Esta interacção produz electrões secundários com energia inferior a 

50 eV que são subsequentemente colectados num sistema de lentes electrostáticas e 

projectados num monitor e/ou película fotográfica.  Um exemplo desta técnica encontra-se na 

fig. 3.2.2 para o caso de uma amostra de Ti0,4Al0,6N depositada num substrato de silício (100). 

 

 
Figura 3.2.1 – Microscópio electrónico de varrimento, modelo LEICA S360. 
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O procedimento descrito atrás permite visualizar a secção de corte em toda a sua 

extensão sendo a espessura uniforme e a imagem desprovida de um efeito de sombra 

provocado pelo substrato que possa mascarar a espessura real. Porém, devido ao  polimento 

fino a morfologia pode ser destruída. Daí que quando se pretende estudar a morfologia 

existente deve-se optar por simplesmente fracturar a amostra, depositar o ouro e estará pronta 

para observação em SEM; como está patente no exemplo da fig. 3.2.3. 

 
Figura 3.2.2 – Análise da secção de corte (previamente polida) por SEM de uma amostra de 
Ti0,4Al0,6N depositada num substrato de silício (100) com uma espessura de cerca de 1,8 µm. 
 

 

 
Figura 3.2.3 – Análise da secção de corte por SEM de uma amostra de Ti0,4Al0,6N depositada 
num substrato de silício (100) com uma espessura de cerca de 1,7 µm. Aqui é possível 
discernir a morfologia colunar típica de revestimentos produzidos por PVD. 
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 Paralelamente ao SEM foi empregue uma outra técnica num grupo de amostras que 

consiste na perfilometria da superfície. Para o efeito utilizou-se o perfilómetro DEKTAK IIA 

gentilmente cedido pelo Laboratório de Física Metalúrgica (LMP) da Universidade de Poitiers 

– França. Nesta técnica utilizaram-se as amostras crescidas em substratos de silício (100) nas 

quais aproveitou-se a existência de uma zona descoberta sem filme depositado (resultado de 

um efeito de máscara durante a deposição) para daí traçar o perfil em forma de degrau da zona 

do filme para o substrato, como se pode ver na fig. 3.2.4 seguinte. 
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Figura 3.2.4 – Medição da espessura de um filme fino através de perfilometria. 

 


