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RESUMO 
 

Um novo processo de fabricação de dispositivos de emissão de campo (FE) em 

silício (Si) é apresentado nesta tese, baseado na potencialidade de utilização da 

técnica de microusinagem denominada HI-PS (“Hydrogen Ion – Porous Silicon”), que 

trata da combinação entre processos de implantação de hidrogênio e silício poroso. 

Por meio do procedimento proposto, foram obtidos dispositivos com 2500 emissores 

(micropontas de Si) integrados e não integrados ao anodo e contidos em uma área 

de 2,8 x 2,8 mm2 (3,2.104 pontas/cm2). As micropontas de Si fabricadas 

apresentaram altura de 10 µm, com diâmetro do ápice em torno de 150 nm. A 

separação entre os emissores (50 µm), na configuração não integrada dos 

dispositivos, foi limitada pela resolução da máscara litográfica utilizada. Foram 

propostas etapas de otimização estrutural das micropontas após sua formação, e 

aplicadas tanto na configuração do sistema anodo-catodo integrado como não 

integrado. Como resultado destas etapas, constatou-se a redução do ápice das 

microestruturas para dimensões inferiores a 100 nm. Os dispositivos FE integrados 

foram obtidos com uma distância de separação entre o anodo e o catodo de 

aproximadamente 12 µm, distância definida pelas dimensões da máscara litográfica, 

porém não limitada pelo processo aplicado. Destacam-se, entre as vantagens da 

utilização da técnica HI-PS em relação às tecnologias usuais de manufatura dos 

dispositivos FE, a baixa complexidade do processo proposto e a utilização de 

apenas uma etapa litográfica para obtenção do sistema anodo-catodo integrado e 

auto alinhado. Para efetuar as caracterizações dos dispositivos, foram 

implementados uma câmara de vácuo específica, que permite alterar a distância 

entre as estruturas do anodo e do catodo não integradas, sem a necessidade de se 

retirar a amostra da câmara, e três sistemas para ensaios elétricos, sendo um destes 

sistemas desenvolvido especificamente para caracterização elétrica de dispositivos 

FE. As caracterizações elétricas foram efetuadas por meio de curvas I-V, I-t e V-d, 

sendo esta última utilizada para extrair o campo elétrico macroscópico E, que foi 

utilizado como parâmetro de comparação entre amostras submetidas a diferentes 

processos de otimização estrutural e de recobrimento superficial dos emissores por 

Al. Todas as amostras caracterizadas apresentaram variação de corrente 

exponencial com o potencial aplicado, de acordo com o esperado pela teoria 

proposta por Fowler-Nordheim (F-N). Dispositivos com otimização estrutural ou 



 

deposição de Al apresentaram melhores características de emissão (menor valor de 

E), de acordo com o aprimoramento do modelo de F-N sugerido na literatura para 

superfícies otimizadas. Constatou-se, pelos gráficos de F-N, o comportamento 

diferenciado dos emissores de Si tipo p em comparação com outros materiais, 

estabelecendo uma relação entre as variações da inclinação da curva traçada às 

distintas fontes de elétrons do Si. Frente aos resultados obtidos, conclui-se que a 

técnica Hi-PS é altamente promissora para fabricação de emissores microusinados 

em Si para aplicações em dispositivos FE. 

 

Palavras-chave: Dispositivos FE. Microeletromecanismos. Implantação de 

Hidrogênio. Silício Poroso. Micropontas de Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
This thesis presents a new silicon (Si) field emission devices (FE) fabrication process 

based on the potential of the HI-PS (Hydrogen Ion – Porous Silicon) micromachining 

technique, which is a combination of hydrogen implantation and porous silicon. 

Devices with 2500 emitters (Si microtips), integrated and non-integrated to the 

anode, enclosed in an area of 2.8 x 2.8 mm2 (3.2 x 104 tips/cm2), were obtained from 

the proposed technique. The fabricated Si microtips show 10 µm in height, with apex 

diameter of about 150 nm. The separation distance between emitters (50 µm), 

considering the non-integrated devices design, was limited by the resolution of the 

lithographic mask applied. Microtips structural improvement process steps were 

proposed and applied in both anode-cathode design (integrated and non-integrated). 

As a result, a reduction in tip apex diameter to dimensions lower than 100 nm was 

verified. The integrated FE devices were obtained with an anode-cathode separation 

of about 12 µm, which distance was defined by lithographic mask dimensions, but not 

limited by the process applied. The outstanding advantages of the HI-PS technique in 

comparison with usual technologies for FE devices fabrication are the low complexity 

of the process proposed and the use of a single lithographic step to obtain a self-

aligned and integrated anode-cathode system. A dedicated vacuum chamber, which 

allows the changing of the separation distance between non-integrated anode-

cathode structures without the need of removing the sample out the chamber, and 

three systems for electrical test, being one of them developed specifically for FE 

devices electrical characterization, were implemented. The electrical 

characterizations were performed by means of I-V, I-t and V-d curves, being the last 

one used to extract the macroscopic electrical field E, which was applied as 

comparison parameter between samples obtained from distinct structural 

improvement process and samples with emitters surface coated with Al. All samples 

characterized showed exponential-like behavior of current with the potential applied, 

as expected from theory proposed by Fowler-Nordheim (F-N). Devices with structural 

improvement or Al coating showed better emission characteristics (lower E value), 

according with the modified F-N model suggested in the literature for optimized 

surfaces. From the F-N plots, the distinct behavior of p type Si emitters was verified 

in comparison with different materials, establishing a relationship between the slope 

variations of the curve obtained and the electrons source of the Si. Based on the 



 

results obtained, the HI-PS technique is very promising to fabricate Si micromachined 

emitters for use in FE devices. 

 

Keywords: FE Devices. Microelectromechanical Systems. Hydrogen Implantation. 

Porous Silicon. Si Microtips. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Figura 1.1 - Esquema ilustrativo de um dispositivo FE........................................................................3 
 
Figura 1.2 - Esquema ilustrativo de dispositivos de emissão de campo: (a) sistema catodo/anodo 

integrado, onde é necessário existir um material isolante eletricamente entre o emissor 
(microponta, construída em material condutor ou semicondutor) e o anodo (material 
condutor) 3; (b) sistema não integrado, onde um eletrodo externo (anodo) é colocado 
próximo à matriz de emissores 5.......................................................................................4 

 
Figura 1.3 - Esquema ilustrativo de um dispositivo FE obtido pelo processo desenvolvido por 

Spindt 3..............................................................................................................................5 
 
Figura 1.4 - Principais etapas de fabricação de um dispositivo FE do tipo Spindt: (a) definição da 

cavidade de fabricação do emissor; (b) deposição de material sacrificial; (c) deposição 
de metal para formação do emissor; (d) Remoção do material sacrificial (“Lift-off") para 
obtenção do dispositivo....................................................................................................5 

 
Figura 1.5 - Etapas de processo geralmente utilizadas para obtenção de um dispositivo FE de Si 

com aspecto semelhante ao do tipo Spindt: (a) obtenção da microponta por 
microusinagem do Si, (b) deposição de material dielétrico, (c) deposição de material 
condutor, (d) definição da região anodo-catodo, (e) remoção das camadas condutoras e 
isolantes na região do catodo para obtenção do dispositivo............................................7 

 
Figura 1.6 - Emissores de campo laterais: (a) dispositivo obtido em Si a partir de técnicas de 

corrosão por plasma para aplicação em atuadores 14; (b) Dispositivo fabricado em um 
substrato SOI a partir de corrosão por plasma, possibilitando distâncias entre anodo-
catodo da ordem de 4000 Å 48; (c) dispositivo construído em substrato de arseneto de 
gálio (GaAs) 47, onde o catodo e o anodo são formados por cantilevers; (d) Dispositivo 
construído em substrato de quartzo para aplicações em displays 34................................9 

 
Figura 1.7 - Emissores de borda (a) integrado 34 e (b) não integrado, onde o emissor apresenta 

forma cônica 1...................................................................................................................9 
 
Figura 1.8 - Emissores formados por nanotubos de carbono 34.........................................................10 
 
Figura 1.9 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura ilustrando (a) microagulha de Si obtida 

pela técnica HI-PS e (b) Detalhe da ponta da microagulha............................................23 
 
Figura 2.1 - Esquema ilustrativo de um dispositivo de emissão termoiônica.....................................27 
 
Figura 2.2 - Modelo para a energia potencial para um elétron em função da distância em relação à 

superfície do metal 1, 2, 17, 103, onde E = campo elétrico aplicado, x = distância da 
superfície do material, EVAC = nível de vácuo, EF = nível de Fermi, φ = função trabalho 
do sólido; (a) sem aplicação de campo elétrico, (b) sem aplicação de campo elétrico e 
considerando o efeito de carga imagem, (c) com aplicação de campo elétrico, (d) com 
aplicação de campo elétrico e considerando o efeito de carga imagem........................29 

 
Figura 2.3 - Modelo de carga-imagem adotado para o cálculo da energia potencial de uma carga 

próxima a um plano condutor.........................................................................................30 
 
Figura 2.4 - Gráfico de Fowler-Nordheim obtido para emissor metálico 112.......................................35 
 
Figura 2.5 - Gráfico de F-N para emissores de Si tipo p, ilustrando inclinações da curva relativas às 

diferentes fontes de emissão de elétrons no semicondutor 117.......................................40 
 



 

Figura 2.6 - Diagrama de bandas de energia do Si tipo p, onde EVac = nível de vácuo, EC = banda 
de condução, EF = nível de Fermi, EV = banda de valência, χ = afinidade eletrônica e 
Eg = banda proibida do semicondutor (“band gap”).......................................................41 

 
Figura 3.1 - Etapas de processo para fabricação de micropontas: (a) Crescimento de óxido de Si; 

(b) litografia; (c) HI; (d) Remoção do SiO2; (e) Evaporação de Al + RTA; (f) Anodização; 
(g) Remoção da camada de PS por KOH.......................................................................44 

 
Figura 3.2 - Seqüência de processos para redução das dimensões da microponta (“oxidation 

sharpening”): (a) microponta de Si microusinada; (b) oxidação térmica para consumo de 
parte do Si da microponta; (c) remoção do óxido e obtenção da ponta otimizada.........46 

 
Figura 3.3 - Seqüência de processos para redução das dimensões da microponta obtida por HI-PS 

(“Ox-PS Sharpening”): (a) formato da microponta após sua obtenção; (b) anodização 
para consumo de parte do Si da microponta; (c) oxidação térmica da camada de PS; (d) 
remoção de parte do óxido para obtenção da ponta otimizada......................................47 

 
Figura 3.4 - Proposta de etapas de processo para fabricação de dispositivo FE com anodo-catodo 

integrado.........................................................................................................................48 
 
Figura 3.5 - Mascara 1 (matriz de 17000 elementos – 3,9.104 pontas/cm2)......................................51 
 
Figura 3.6 - Máscara 2 (matriz de 2500 elementos - 3,2.104 pontas/cm2) com detalhes otimizados 

em relação à máscara 1.................................................................................................51 
 
Figura 3.7 - Layout da Câmara 1, desenvolvida para ensaios elétricos de dispositivos FE..............54 
 
Figura 3.8 - (a) vista geral da câmara; (b) parte superior da câmara ilustrando o microposicionador 

acoplado ao pino de suporte do anodo; (c) vista interna da câmara ilustrando o catodo e 
o anodo; (d) anodo; (e) material cerâmico para promover isolação elétrica entre as 
estruturas do anodo e catodo e das demais partes do sistema; (f) detalhe do porta 
amostra...........................................................................................................................55 

 
Figura 3.9 - (a) Representação enfatizando o desalinhamento entre a amostra e o anodo, 

promovendo contato mecânico e conseqüentemente contato elétrico entre as 
estruturas; (b) anodo envolto em material isolante para evitar contato elétrico entre as 
estruturas........................................................................................................................57 

 
Figura 3.10 - Estrutura móvel para melhorar alinhamento mecânico entre os eletrodos.....................58 
 
Figura 3.11 - Parte superior da Câmara 3 utilizada para controle da distância entre os eletrodos.....59 
 
Figura 3.12 - (a) Câmara 3, projetada para aumentar a precisão do ajuste da distância entre os 

eletrodos; (b) Detalhe do sistema de posicionamento da amostra, composto por um 
relógio comparador e uma porca que é responsável pelo movimento mecânico do pino 
de suporte do anodo.......................................................................................................59 

 
Figura 3.13 - Esquema de caracterização elétrica com o sistema “Não Automatizado"......................62 
 
Figura 3.14 - (a) Esquema de caracterização elétrica com o Sistema “Dedicado Automatizado”: 

instrumentação dedicada desenvolvida no LME e baseada no conceito de 
Instrumentação Virtual. (b) Diagrama de blocos do sistema 123......................................62 

 
Figura 3.15 - Esquema de caracterização elétrica com o sistema “Automatizado Comercial”: 

instrumentação dedicada, composta por equipamentos comerciais e baseada no 
conceito de Instrumentação Virtual.................................................................................63  

 
Figura 4.1 - Imagens da amostra X42B (Máscara 1) ilustrando: (a) vista em perspectiva da matriz de 

micropontas, (b) vista transversal, (c) detalhe de micropontas com altura estimada em 
10 µm e (d) diâmetro de ponta em torno de 150 nm......................................................67 



 

Figura 4.2 - Problemas observados no processamento das amostras: (a) reação eletroquímica 
irregular em algumas áreas da matriz (amostra X41B); (b, c, d) desuniformidade da 
matriz de micropontas, evidenciada pela presença de “pedestais” de diferentes 
dimensões (amostra X42A), acarretando em (e, f) pedestais de diferentes dimensões 
em uma mesma matriz (X42B); (g, h) taxa de anodização diferenciada nas 
extremidades da matriz, ocasionada pelo efeito descrito por Tjerkstra 122.....................71 

 
Figura 4.3 - Imagens de pedestais próximos às extremidades das matrizes presentes em amostras 

(a) não integradas (X58B) e (b) integradas (X54C). Nas figuras c e d (amostra X54D) 
destacam-se as ”trilhas laterais” incluídas na Máscara 2 para uniformização das taxas 
de anodização nas extremidades da matriz...................................................................72 

 
Figura 4.4 - Amostras submetidas ao processo de “PS-Sharpening”: (a) microponta obtida na 

amostra X57D, (b) detalhe da microponta......................................................................74 
 
Figura 4.5 - Imagens da amostra submetida ao processo de “Ox-PS sharpening” (X58C): (a) matriz 

de micropontas com extremidades reduzidas; (b) detalhe de uma microponta.............75 
 
Figura 4.6 - Esquema ilustrativo de processamento da amostra G37C (a) após HI, (b) após 

anodização e (c) após oxidação térmica........................................................................76 
 
Figura 4.7 - Imagens transversais da amostra G37C ilustrando a espessura dos filmes: (a) PS logo 

após sua obtenção, (b) PS oxidado termicamente (Ox-PS) e (c) Ox-PS após corrosão 
em HF por 10 segundos.................................................................................................77 

 
Figura 4.8 - Esquema ilustrativo da formação de filme de SiO2 por oxidação térmica. A espessura 

total deste filme apresenta ganho volumétrico de aproximadamente 54% em relação à 
espessura superficial de Si consumida para formação do  SiO2....................................77 

 
Figura 4.9 - Variação do volume da camada de PS em função da porosidade inicial após tratamento 

térmico em elevadas temperaturas 126............................................................................78 
 
Figura 4.10 - Imagens transversais da amostra G37C ilustrando a espessura dos filmes de SiO2 

(a) logo após sua obtenção e (b) após corrosão em HF por 10 segundos.....................79 
 
Figura 4.11 - Matriz de micropontas não integradas obtidas na amostra X58A após a deposição de 

50 nm de Al.....................................................................................................................80 
 
Figura 4.12 - Imagens MEV ilustrando a presença de particulado após a deposição de Al seguida por 

recozimento térmico na superfície das amostras (a) X58B, (b) X58A e (c, d) X58C......80 
 
Figura 4.13 - Imagens de Si precipitado na superfície de filmes de Al após recozimento térmico em 

temperaturas acima de 150o C 132..................................................................................81 
 
Figura 4.14 - Esquema ilustrativo da obtenção de estruturas de Si em dois níveis distintos pela 

técnica HI-PS: (a) obtenção da estrutura “pedestal” após 1a HI e remoção do PS 
formado (definição do 1o nível); (b) 2a HI, onde o 1o nível implantado atua com 
máscara; (c) obtenção do segundo nível após remoção do PS na região definida pelos 
dois processos de HI......................................................................................................82 

 
Figura 4.15 - Imagens transversais de microestrutura composta por trilhas de Si em níveis distintos, 

destacando dois níveis de corrosão, definidos pelo processo HI-PS.............................83 
 
Figura 4.16 - Imagens de dispositivos FE integrados fabricados por meio da HI-PS: (a) matriz 

integrada obtida na amostra X54C; (b) detalhe de microponta integrada, cuja distância 
de separação do anodo é de aproximadamente 12 µm; (c) vista em corte transversal da 
matriz, onde se constata ainda a presença de pedestais; (d) detalhe em corte 
transversal de uma microponta integrada; (e, f) amostra X56D, destacando micropontas 
com altura superior ao nível do anodo............................................................................84 

 



 

Figura 4.17 - Imagem MEV de dispositivo FE integrado, ilustrando distância de separação superior à 
projetada devido à quebra da estrutura do anodo..........................................................85 

 
Figura 4.18 - Imagens em corte transversal da amostra X56D ilustrando: (a) espessura da camada 

de Ox-PS formada no catodo (microponta) e (b) espessura do filme de SiO2 obtido 
sobre a estrutura do anodo logo após o processo de oxidação térmica; (c) espessura 
destes filmes após corrosão em HF por 10 segundos....................................................86 

 
Figura 4.19 - (a) Amostra X56D após remoção do PS oxidado (etapa L) e metalização; (b) detalhe de 

uma estrutura anodo-catodo integrada; (c) detalhe da extremidade da microponta, com 
diâmetro inferior a 100 nm..............................................................................................87 

 
Figura 4.20 - Amostra X56C após o término do processo da fabricação, ilustrando (a) sistema anodo-

catodo integrado e (b) detalhe da cavidade onde está localizado o catodo (microponta), 
ilustrando a desejada descontinuidade do filme de alumínio entre esta estrutura e o 
anodo..............................................................................................................................88 

. 
Figura 5.1 - Curvas I-V da amostra V22 (matriz com 2500 micropontas de Si) obtidas por três 

sistemas de caracterização elétrica.  (a) escala de corrente entre 0 – 40 µA, (b) escala 
de corrente entre 0 – 5 µA e (c) escala de corrente entre 0 – 0,5 µA............................92 

 
Figura 5.2 - Curvas V-d de uma amostra contendo micropontas (V22), obtidas para as diferentes 

instrumentações experimentadas...................................................................................93 
 
Figura 5.3 - Curvas I-V obtidas nas amostras (a) X57C e (b) X58D, ambas compostas por 

emissores de Si..............................................................................................................94 
 
Figura 5.4 - Curvas V-d extraídas das amostras (a) X57C e (b) X58D para corrente de emissão de 

12 µA, e (c) de uma amostra de Si planar (X37C) para corrente de emissão de 
25 nA..............................................................................................................................95 

 
Figura 5.5 - Gráficos de F-N das amostras (a) X57C e (b) X58D. (c, d, e) gráficos de F-N (obtidos a 

partir de caracterização no sistema Comercial) onde distintas inclinações são 
apresentadas ((a) e (b)), relativas às diferentes fontes de elétrons do Si......................97 

 
Figura 5.6 - Curvas I-V obtidas nas amostras submetidas a processos de otimização estrutural: (a) 

X57D (“PS Sharpening”) e (b) X53A (“Ox-PS Sharpening”)...........................................98 
 
Figura 5.7 - Curvas V-d obtidas nas amostras submetidas a processos de otimização estrutural: (a) 

X57D (“PS Sharpening”) e (b) X53A (“Ox-PS Sharpening”)...........................................99 
 
Figura 5.8 - Curvas I-V obtidas para as amostras (a) X58B, (b) X58A (PS Sharpening) e (c) X58C 

(Ox-PS Sharpening), compostas por emissores de Si com alumínio depositado sobre 
sua superfície...............................................................................................................100 

 
Figura 5.9 - Curvas V-d de dispositivos com deposição de alumínio sobre sua superfície: (a) X38B 

(amostra planar de Si), (b) X58B, (c) X58A (PS Sharpening) e (d) X58C (Ox-PS 
Sharpening). (e) Comparação entre as amostras com micropontas eliminando-se o erro 
sistemático do alinhamento..........................................................................................101 

 
Figura 5.10 - Gráficos de F-N caracterizados nas amostras (a) X58B, (b) X58A (PS Sharpening) e (c) 

X58C (Ox-PS Sharpening)...........................................................................................103 
 
Figura 5.11 - Gráficos de F-N em detalhe, ilustrando 3 inclinações nas amostras (a) X58A (d = 60µm) 

e (b, c) X58C (d = 100µm e d = 140µm respectivamente)...........................................103 
 
Figura 5.12 - Gráficos de F-N caracterizados na amostra X58 c onde se observam quatro inclinações 

distintas nas curvas. Hipoteticamente, a região de inclinação (d) caracteriza corrente 
gerada por ionização do ambiente de ensaio...............................................................104 

 



 

Figura 5.13 - Espectro de massa (obtido pelo analisador de gases residuais MKS, modelo 
PPT-300-EM) de espécies gasosas presentes na câmara de vácuo...........................104 

 
Figura 5.14 - Gráfico de F-N ilustrando o efeito de formação de arco elétrico entre os eletrodos para 

potenciais mais elevados..............................................................................................105 
 
Figura 5.15 - Curvas I-t caracterizada nas amostras (a) X58D (micropontas de Si) e (b) X58A 

(micropontas de Si + PS Sharpening + Al)...................................................................110 
 
Figura 5.16 - Curvas I-t de curtos períodos de tempo (500 segundos) ilustrando flutuações de 

corrente em torno de  0,1 µA para a amostra X58D (gráficos a-d) e 0,5 µA para a 
amostra X58A (gráficos e-h).........................................................................................111 

 
Figura 5.17 - Esboço do esquema adotado para caracterização elétrica do dispositivo FE integrado. 

Obs.: Rp = resistor de proteção....................................................................................113 
 
Figura 5.18 - Imagem de emissor integrado obtido na amostra X54D, ilustrando a desejada 

descontinuidade do filme de Al entre as estruturas do anodo e do catodo..................113 
 
Figura 5.19 - Curvas I-V efetuadas para: (a) óxido que atua como barreira à implantação de H+ (óxido 

“úmido”, obtido na etapa A da Figura 3.4); (b) óxido de isolação elétrica entre as 
estruturas do anodo e do catodo (óxido “seco”, obtido na etapa K da Figura 3.4). 
Ambos os óxidos apresentam característica semicondutora.......................................114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1.1 - Aspectos relevantes das principais técnicas de microusinagem em Si..........................21 
 
Tabela 1.2 - Vantagens e desvantagens das principais técnicas de microusinagem em Si...............21 
 
Tabela 3.1 - Seqüência de processos aplicados para fabricação da matriz de micropontas por 

HI-PS..............................................................................................................................45 
 
Tabela 3.2 - Seqüência de processos aplicados para otimização estrutural das micropontas (“Ox-PS 

Sharpening”)...................................................................................................................47 
 
Tabela 3.3 - Amostras selecionadas para caracterização morfológica dos dispositivos....................52 
 
Tabela 3.4 - Características das câmaras de ensaios utilizadas........................................................60 
 
Tabela 3.5 - Características dos sistemas utilizados nos ensaios elétricos dos dispositivos 

fabricados.......................................................................................................................63 
 
Tabela 3.6 - Amostras selecionadas para caracterização elétrica......................................................64 
 
Tabela 4.1 - Problemas ocorridos na fabricação das matrizes de micropontas de Si, causas 

prováveis e propostas para solução dos mesmos..........................................................70 
 
Tabela 5.1 - Comparação entre dispositivos submetidos a diferentes etapas de fabricação...........106 
 
Tabela 5.2 - Comparação entre os sistemas de caracterização elétrica de FEs..............................115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AFM               “Atomic Force Microscopy”  

APCVD            “Atmosferic Pressure Chemical Vapour Deposition” 

ASCII “American Standard Code for Information Interchange” 

CMOS “Complementary Metal Oxide Semiconductor” 

CRT “Cathodic Ray Tubes” 

CTA “Conventional Thermal Annealing” 

CVD   “Chemical Vapour Deposition” 

CZ Czochralski 

DC “Direct Current” 

DI Deionizada 

EPUSP Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

FE “Field Emission” 

FED “Field Emission Display” 

F-N “Fowler – Nordheim” 

HI Implantação de Hidrogênio (“Hydrogen Implantation”) 

HI-PS “Hydrogen Implantation – Porous Silicon” 

LFED “Lateral Field Emission Devices” 

LME Laboratório de Microeletrônica 

LPCVD “Low Pressure Chemical Vapour Deposition” 

MEMS “Micro-Electro-Mechanical-Systems” 

MEV Microscopia Eletrônica de Varredura 

Ox-PS Silício Poroso Oxidado 

PECVD “Plasma Enhancement Chemical Vapour Deposition” 

PA Padrão Analítico 

pH potencial hidrogeniônico 

PS Silício Poroso (“Porous Silicon”) 

RIE “Reactive Ion Etching” 

RTA “Rapid Thermal Annealing” 

SIM Sensores Integráveis e Microssistemas 

SOI “Silicon On Insulator” 

VME “Vacuum Micro-Electronics” 

wt “weight” 



 

LISTA DE SÍMBOLOS 
 
A ampère 

Atip área de emissão 

Å angstron 

Al Alumínio 

Ar Argônio 

a-SiC Carbeto de Silício amorfo 

ββββ fator geométrico 

CdS Sulfeto de Cádmio 

º C grau Celsius 

cm centímetro 

CH3COOH Ácido acético 

Cr Cromo 

d distância de separação entre eletrodos 

DSi coeficiente de difusão do Si no Al 

D(εεεε0, E) coeficiente de transmissão através da barreira 

e carga do elétron 

E campo elétrico macroscópico 

E energia de implantação iônica 

Etip campo elétrico na microponta 

εεεε0 permissividade do vácuo 

EDP Etilenodiamina 

Ec banda de condução 

EF nível de Fermi 

Eg banda proibida do semicondutor 

EV banda de valência 

EVAC nível de vácuo 

eV elétron-volt 

fA fantoampère 

φφφφ função trabalho do material 

γγγγ fator de enriquecimento 



 

GaAs Arseneto de Gálio 

Ge Germânio 

GHz gigahertz 

h altura da microponta 

ħ constante de Planck 

H+ Íon de Hidrogênio 

H2 Hidrogênio (gás) 

HCl Ácido Clorídrico 

HF Ácido Fluorídrico 

HNA Ácido Fluorídrico + Ácido Nítrico + Ácido Acético 

H2O Água 

H2O2 Peróxido de Hidrogênio 

H2SO4 Ácido Sulfúrico 

HNO3 Ácido Nítrico 

I, I corrente elétrica 

ITO Óxido de Índio 

J densidade de corrente 

Jcrit densidade de corrente crítica 

K grau kelvin 

K+ Íon de Potássio 

kV quilovolt 

keV quiloelétron-volt 

KOH Hidróxido de Potássio 

LaB6 Hexaboreto de Lantânio 

m metro, massa atômica 

mA miliampère 

min minuto 

mm milímetro 

µµµµA microampère 

µµµµm micrometro 

Mo Molibdênio 

Mo2C Carbeto de Molibdênio 

MΩΩΩΩ megaohm 



 

n dopante pentavalente 

nA nanoampère 

nm nanometro 

n(εεεεx) número de elétrons incidentes na barreira por segundo 

N número de emissores em uma matriz de micropontas 

N2 Nitrogênio (gás) 

NH4OH Hidróxido de Amônia 

ΩΩΩΩ ohm 

O2 Oxigênio (gás) 

p dopante trivalente 

pA picoampere 

Pa Pascal 

Pt Platina 

r raio da microponta 

s segundo 

S inclinação do gráfico de F-N 

Si Silício 

SiC Carbeto de Silício 

Si3N4 Nitreto de Silício 

SiO2 Óxido de Silício 

SU8 fotorresiste espesso 

t tempo 

t(y) fator pré-exponencial com valor próximo de 1 

T temperatura 

TMAH Hidróxido de Tetrametilamônia 

U energia potencial 

V volt 

)( yϑ  função de Nordheim 

W Tungstênio 

x distância na direção normal à superfície do material 

xmax largura máxima da barreira de potencial efetiva 

χχχχ eletroafinidade 

 



 

SUMÁRIO 
 

 
CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO..................................................................1 

1.1 Tipos de Dispositivos FE........................................................................3 

1.1.1  FEs de Metal (Spindt).........................................................................4 

1.1.2  FEs de Si............................................................................................6 

1.1.3  Outros Tipos de FEs...........................................................................8 

1.2  Principais Limitações dos Dispositivos FE...........................................11 

1.3  Processos de Fabricação de Dispositivos FE......................................13 

1.3.1 Deposição de Filmes Finos (Fes do Tipo Spindt)..............................13 

1.3.2  Microusinagem (Fes de Silício).........................................................15 

1.3.2.1  Corrosões por Meio de Soluções Químicas (“Úmida”)..................15 

1.3.2.2  Corrosões por Plasma (“Seca”).....................................................17 

1.3.2.3  Corrosões por Processos Eletroquímicos......................................18 

1.3.2.3.1  Silício Poroso..............................................................................19 

1.4  Objetivos da Tese................................................................................23 

1.5  Organização da Tese...........................................................................24 

 

 

CAPÍTULO II - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

DISPOSITIVOS DE EMISSÃO DE CAMPO.................26 

2.1  Emissão Termoiônica..........................................................................26 

2.2  Emissão de Campo..............................................................................28 

2.2.1  O Modelo de Fowler-Nordheim para Dispositivos FE.......................28 

2.2.2 Emissão de Campo em Dispositivos FE de Si tipo p...................39 

2.3  Conclusões Parciais............................................................................42 
 



 

CAPÍTULO III - METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DE MICROPONTAS DE SI PELA 

TÉCNICA HI-PS............................................................43 

3.1  Fabricação de Matrizes de Micropontas pela Técnica HI-PS..............43 

3.2 Proposta para Obtenção de Dispositivo Anodo-Catodo Integrado 

através da Técnica HI-PS....................................................................47 

3.3 Projeto de Máscaras Litográficas para Fabricação de Matrizes de 

Micropontas.........................................................................................50 

3.4  Características das Amostras Processadas........................................52 

3.5  Caracterização Elétrica dos Dispositivos.............................................53 

3.5.1 Projeto e Construção da Câmara de Ensaios...................................54 

3.5.2 Sistemas Implementados para Caracterização Elétrica dos 

Dispositivos FE.................................................................................60 

3.5.3  Amostras Selecionadas para Caracterização Elétrica......................64 

3.6   Conclusões Parciais...........................................................................65 

 

 

CAPÍTULO IV - CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS 

DISPOSITIVOS FE OBTIDOS PELA TÉCNICA HI-

PS..................................................................................66 

4.1 Obtenção dos Dispositivos FE não Integrados pela Técnica HI-PS.....66 

4.1.1 Obtenção de Dispositivos FE não Integrados pela Técnica HI-PS: 

Descrição dos Problemas Iniciais e Soluções Adotadas..................68 

4.2  Processos para Otimização Estrutural das Micropontas.....................73 

4.3  Metalização de Micropontas não Integradas ao Anodo.......................79 

4.4  Dispositivo FE integrado Obtido pela Técnica HI-PS..........................81 

4.4.1  Estrutura de Si em Dois Níveis Definida por Distintas Etapas de 

HI....................................................................................................82 

4.4.2 Formação do Anodo e Catodo – Resultados da ETAPA I da 

Seqüência de Processos de Fabricação do Dispositivo Integrado...83 



 

4.4.3 Isolação entre Anodo e Catodo – Resultados das ETAPAS K-L da 

Seqüência de Processos de Fabricação do Dispositivo Integrado...86 

4.4.4 Metalização – Resultado da ETAPA M da Seqüência de Processos 

de Fabricação do Dispositivo Integrado............................................87 

4.5  Conclusões Parciais............................................................................88 

 

 

CAPÍTULO V - CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DOS DISPOSITIVOS 

FE OBTIDOS PELA TÉCNICA HI-PS..........................90 

5.1 Comparação entre os Sistemas de Instrumentação para 

Caracterização Elétrica dos Dispositivos FE....................................91 

5.2   Características I-V e V-d de Dispositivos FE Obtidos pela Técnica 

HI-PS.................................................................................................94 

 5.2.1  Emissores de Si sem Processos de Otimização Estrutural.............94 

5.2.2  Emissores de Si após Processos de Otimização Estrutural.............98 

5.2.3  Emissores de Si com Deposição de Alumínio..................................99 

5.2.4  Comparação entre Emissores de Si com e sem Metalização........106 

5.3  Análise de Instabilidade da Corrente de Emissão.............................109 

5.4  Caracterização Elétrica do Dispositivo FE Integrado.........................112 

5.5  Conclusões Parciais..........................................................................115 

 

 

CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

FUTURAS...................................................................118 

 

REFERÊNCIAS....................................................................................123 

 

ANEXO - PUBLICAÇÕES OBTIDAS DURANTE A PESQUISA DE 

DOUTORADO....................................................................134 

 



 1

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

         

Dispositivos de emissão de elétrons por campo elétrico, denominados FE (“Field 

Emission Devices”), baseiam-se no processo de tunelamento mecânico quântico de 

elétrons através da barreira de potencial na superfície do material, sob a ação de 

elevados campos eletrostáticos externos.  

 

A emissão de elétrons por um metal à temperatura ambiente (também conhecida 

como emissão por catodo frio) é um fenômeno bastante estudado e seus aspectos 

teóricos foram reportados inicialmente em 1923 por Schottky 1, 2 e confirmados 

posteriormente por Fowler e Nordheim 2, 3 em 1928. No entanto, o interesse pela 

aplicação dos dispositivos FE elevou-se significativamente nas últimas décadas 

devido às suas aplicações promissoras na área da microeletrônica de vácuo (VME – 

“Vacuum Micro-Electronics"), incluindo entre elas: 

 
• Fabricação de displays planos (FED – “Field Emission Display”) de baixa 

voltagem, consumo reduzido de potência e alta resolução (elevada densidade 

de “pixels”), construídos a partir de matrizes de emissão de campo 1-9. Ao 

substituírem-se catodos térmicos por matrizes de FE, elevadas correntes 

podem ser obtidas, o que melhora consideravelmente características 

desejáveis destes mostradores, como brilho e anglo de visão por exemplo; 

 

• Sistemas optoeletrônicos de caracterização de elevada resolução 

(microscopia de transmissão e tunelamento, nanolitografia, espectrometria 

Auger, etc) 2, 4, 10-14. FEs podem produzir feixes de elétrons focalizados, com 

baixa dispersão (dimensões nanométricas) e com alta densidade de energia, 

que os tornam importantes para o desenvolvimento da nanotecnologia; 

 

• Produção de dispositivos ativos em circuitos integrados (diodos, transistores, 

etc) 2 para  operações que necessitem de elevadas densidades de corrente. A 

alternativa em se utilizar os dispositivos FE em substituição aos baseados em 

eletrônica de estado sólido se baseia no emprego do deslocamento de 
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elétrons no vácuo ao invés do transporte de portadores de carga (elétrons e 

lacunas) em semicondutores; 

 

• Emprego em dispositivos de microondas 2, 15, 16. Dispositivos FE podem operar 

em larga faixa de freqüência (dezenas a centenas de GHz), apresentando 

rápida resposta nestas freqüências com reduzido consumo de potência; 

 

• Desenvolvimento de sensores de pressão e de detecção de gases 17-21. Para 

o sensoriamento de gases, os dispositivos FE atuam como fonte de ionização, 

substituindo catodos térmicos que introduzem, pela iluminação e 

aquecimento, efeitos adicionais de fragmentação das moléculas, dificultando 

a interpretação dos resultados 2. 

 
Em resumo, os aspectos operacionais atrativos dos dispositivos FE (também 

denominados de “catodo frio”) em relação aos convencionais (que possuem “catodo 

quente”, como tubos de raios catódicos, por exemplo) incluem: redução do consumo 

de potência e tensão de operação (de milhares para dezenas de volts) 4, 6; obtenção 

de altas densidades de corrente em áreas reduzidas (da ordem de 1011 A/cm2) 4 sem 

a necessidade de aquecimento da fonte emissora; desenvolvimento de novas 

tecnologias onde o uso de catodos quentes é inadequado (por exemplo na área 

aeroespacial) 3, 22. 

 
Porém, para obtenção das características descritas, é necessário que o campo 

elétrico local, formado na superfície do eletrodo de emissão (catodo), seja 

intensificado em relação ao potencial elétrico (ou campo elétrico) macroscópico, para 

se alcançar melhor eficiência com menor consumo de energia 3, 4, devendo-se 

manter para este fim uma separação muito reduzida (da ordem de micrometros) 

entre os eletrodos (catodo e anodo) do dispositivo. Por este motivo, os eletrodos de 

emissão são fabricados com geometrias otimizadas, constituídos em geral por 

microestruturas com formato de micropontas (também denominadas microagulhas), 

que proporcionam nas suas extremidades um aumento localizado de densidade de 

carga e da intensidade do campo elétrico, mesmo com a aplicação de potencial 

elétrico externo relativamente baixo (Figura 1.1).  
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Figura 1.1 - Esquema ilustrativo de um dispositivo FE 

 
Cabe ressaltar que estruturas compostas por micropontas têm sido utilizadas em 

diversas áreas, como por exemplo em aplicações na microscopia de força atômica 

(AFM – “Atomic Force Microscopy”) 23-28, na análise química por meio de 

microeletrodos 29 e em medidas de biopotenciais 30 ou estimulação celular 31. No 

caso dos dispositivos FE, as micropontas atuam como estruturas emissoras de 

elétrons (catodo). Tipicamente, os dispositivos FE miniaturizados são constituídos 

por matrizes de micropontas, para elevar sua eficiência de operação. 

 

Neste contexto, um dos grandes desafios tecnológicos para a fabricação dos 

dispositivos FE miniaturizados é identificar metodologias adequadas para obter-se, 

de forma reprodutível, catodos compostos por geometrias com elevada razão de 

aspecto e com resolução na escala nanométrica, para a intensificação do campo 

elétrico local.  

 

Nos tópicos a seguir é apresentado o estado da arte sobre fabricação de estruturas 

de dispositivos FE miniaturizados amplamente discutidos na literatura, destacando-

se suas vantagens e desvantagens. 

 

 

1.1  Tipos de Dispositivos FE 
 

Dispositivos FE podem ser fabricados na forma integrada (anodo e catodo 

confeccionados em um mesmo substrato, como ilustrado na Figura 1.2 a) ou não 

integrada (anodo e catodo independentes, como no exemplo da Figura 1.2 b).  
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Figura 1.2 - Esquema ilustrativo de dispositivos de emissão de campo: (a) sistema catodo/anodo 

integrado, onde é necessário existir um material isolante eletricamente entre o emissor 
(microponta, construída em material condutor ou semicondutor) e o anodo (material 
condutor) 3; (b) sistema não integrado, onde um eletrodo externo (anodo) é colocado 
próximo à matriz de emissores 5. 

 
Em geral, um dispositivo FE integrado contém microagulhas ou micropontas 

(elementos denominados emissores ou catodos), localizadas (individualmente) em 

cavidades circundadas por um eletrodo de “porta” (elemento denominado “gate 

electrode” ou anodo) 6, 32, 33, como pode ser observado nas ilustrações da 

Figura 1.2 a. Como o material de construção do catodo determina o tipo de 

dispositivo FE, pode-se classificá-los em 3 grupos, denominados em geral na 

literatura por: FEs de metal, FEs de Si e FEs de carbono.  

 

 

1.1.1 FEs de Metal (Spindt) 
 

Diversos materiais e técnicas de microfabricação são empregados na obtenção de 

dispositivos FE, porém a estrutura de maior êxito é o catodo do tipo Spindt 3. Este 

tipo de estrutura, proposta inicialmente entre as décadas de 60 e 70 3, consiste na 

deposição, por processos de filmes finos, de cones metálicos (emissores) em um 
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substrato eletricamente condutor 34. Cada cone é circundado por um eletrodo de 

porta (anodo), que é eletricamente isolado do substrato por um filme fino dielétrico, 

sendo, portanto, uma estrutura do tipo catodo-anodo integrado, como ilustra a 

Figura 1.3. 

S u b s t r a t o

M a t e r i a l  
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E l e t r o d o  d e  
p o r t a  
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S u b s t r a t o
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d i e l é t r i c o

E l e t r o d o  d e  
p o r t a  

( a n o d o )

E m i s s o r  ( c a t o d o )

 
Figura 1.3 - Esquema ilustrativo de um dispositivo FE obtido pelo processo desenvolvido por Spindt 3. 
 
A Figura 1.4 3 ilustra as principais etapas de fabricação de uma estrutura do tipo 

Spindt, que são baseadas em processos de deposição/corrosão de filmes finos. Os 

dispositivos fabricados atualmente pela técnica de Spindt são constituídos por 

emissores de 1 a 5 µm de altura, com diâmetro do ápice em torno de 200 Å, 

distância entre emissor e anodo de cerca de 0,5 a 2 µm e espaçamento entre 

micropontas de 1 a 5 µm 34. Porém, estas dimensões podem ser otimizadas 

(reduzidas) através do controle ou variações no processamento proposto 

originalmente por Spindt 34.  

 

(a) (b) (c) (d)

Substrato Isolante Porta Material sacrificial 
para Lift-off

Metal

(a) (b) (c) (d)(a) (b) (c) (d)

Substrato Isolante Porta Material sacrificial 
para Lift-off

Metal

Substrato Isolante Porta Material sacrificial 
para Lift-off

Metal  
Figura 1.4 - Principais etapas de fabricação de um dispositivo FE do tipo Spindt: (a) definição da 

cavidade de fabricação do emissor; (b) deposição de material sacrificial; (c) deposição de 
metal para formação do emissor; (d) Remoção do material sacrificial (“Lift-off") para 
obtenção do dispositivo. 

 
Em geral, o metal utilizado no processo proposto por Spindt para construção do 

emissor é o molibdênio (Mo), devido às suas propriedades térmicas, mecânicas e 

elétricas, além de proporcionar emissores com alta razão de aspecto 35. Todavia, em 

aplicações como espectrometria de massa ou espaciais, por exemplo, o emissor de 
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Mo pode apresentar problemas como corrosão, quando exposto a determinadas 

condições ambientais 34.  

 

Outro fator a ser considerado é que a exposição a ambientes contendo oxigênio (O2) 

propicia a formação de filmes isolantes de óxido de Mo, aumentando a função 

trabalho deste material (que é de 4,6 eV) e degradando, conseqüentemente, as 

características de emissão do dispositivo 35-37. 

 
Para minimizar estes problemas, materiais e processos alternativos podem ser 

utilizados na construção do catodo em função da aplicação desejada, como por 

exemplo tungstênio (W) 20, hexaboreto de lantânio (LaB6) 
38, óxido de índio (ITO) 39, 

carbeto de silício (SiC) 10, carbeto de molibdênio (Mo2C) 35 e a platina (Pt) 29, 40. 

Recentemente, materiais baseados em carbono (diamante, nanotubos de 

carbono) 3, 9, 34, 41, 42 estão sendo experimentados com esta finalidade, sendo 

discutidos com maiores detalhes na seção 1.1.3 deste capítulo.  

 

Outro problema associado ao processo de fabricação de emissores metálicos é sua 

obtenção em áreas de grandes dimensões (principalmente para aplicações em 

displays), que tende a ser desuniforme devido à natureza dos processos envolvidos 

(evaporação), requerendo equipamentos especiais para sua fabricação, a fim de 

minimizar este efeito.  

 

Uma alternativa promissora que viabiliza o emprego de dispositivos FE em diversas 

aplicações onde catodos de metal apresentam desvantagens é a construção destes 

dispositivos em silício (Si), como abordado a seguir. 

 

 

1.1.2 FEs de Si 

 

O Si é um material promissor para aplicações em dispositivos FE devido às suas 

propriedades mecânicas, elétricas 34 e térmicas, além de sua tolerância à 

radiação 43. O Si pode ter suas características de emissão controladas e/ou 

alteradas pela concentração de portadores no emissor 2, modificando-se para tal fim 

sua função trabalho pela concentração de dopantes em sua superfície, além de ser 
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possível, através dos processos de microfabricação, obter micropontas com 

diâmetro reduzido em relação aos metais 44. 

  

Todavia o principal interesse na utilização do Si para construção de dispositivos FE 

baseia-se na viabilidade de se utilizar a tecnologia de processamento de 

semicondutores, já consolidada para fabricação de circuitos integrados e 

microestruturas 2, 3, 34, e na possibilidade de integração destes dispositivos com 

circuitos eletrônicos 2, 3, 34, objetivando ampliar sua gama de aplicações. 

 

Em geral, a estrutura dos dispositivos FE fabricados em Si assemelha-se ao do tipo 

Spindt (catodo-anodo integrado, Figura 1.2 a), porém outras configurações 

geométricas podem ser obtidas, inclusive estruturas de catodo não integrado, 

dependendo do processo de microusinagem empregado na sua fabricação. A 

Figura 1.5 34 ilustra as principais etapas de fabricação geralmente utilizadas na 

obtenção de FEs de Si com aspecto semelhante ao do tipo Spindt. Os processos de 

microusinagem empregados no Si possibilitam a obtenção de FEs com micropontas 

de dimensões que variam entre unidades de micrometros até unidades de 

nanômetros. 

 

 
Figura 1.5 - Etapas de processo geralmente utilizadas para obtenção de um dispositivo FE de Si com 

aspecto semelhante ao do tipo Spindt: (a) obtenção da microponta por microusinagem do 
Si, (b) deposição de material dielétrico, (c) deposição de material condutor, (d) definição 
da região anodo-catodo, (e) remoção das camadas condutoras e isolantes na região do 
catodo para obtenção do dispositivo. 

 
Diferentemente de um metal, as características de emissão dependem do tipo de 

dopagem do semicondutor, como descrito na seção 2.2.2 do capítulo 2. Além dos 

aspectos estruturais da microponta e do tipo de dopagem do Si, as características de 

emissão do Si também podem ser melhoradas (como em catodos do tipo Spindt), 

através da deposição de diversos materiais com baixa função trabalho em sua 

superfície, o que aumenta sua compatibilidade com circuitos eletrônicos 7, 45. 
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1.1.3 Outros Tipos de FEs 
 

Geralmente, nas técnicas empregadas na obtenção de dispositivos FE o catodo 

(composto por uma ou mais micropontas) é fabricado na posição vertical e é 

circundado pelo anodo, como ilustrado na Figura 1.2 a (FE do tipo Spindt).  

 

No entanto, há uma classe de dispositivos conhecida como emissores de campo 

laterais (LFED - “Lateral Field Emission Devices”), onde as estruturas do anodo e do 

catodo são fabricadas paralelamente à superfície do substrato 46. 

 

Nesta classe de dispositivos o emissor não precisa necessariamente ser formado 

por uma microponta, porém a área de emissão deve ser igualmente reduzida a fim 

de se obter corrente elétrica com menor tensão aplicada.  

 

A vantagem deste tipo de construção é que o dispositivo é geralmente fabricado a 

partir de técnicas conhecidas de deposição/corrosão de filmes finos em Si (podem 

ser utilizadas outras tecnologias 34), o que facilita a integração com a eletrônica, 

além de ser possível obter distâncias entre anodo-catodo bastante reduzidas 

(centenas de nanômetros) com grande precisão do alinhamento entre as duas 

estruturas, acarretando em uma emissão com maior estabilidade 47.  

 

Porém, tanto as técnicas de fabricação como a geometria das estruturas podem 

apresentar alto grau de complexidade, limitando o uso deste tipo de FE em 

determinadas aplicações. A Figura 1.6 ilustra alguns destes dispositivos encontrados 

na literatura. 

 

Outra classe de dispositivos FE, que visa aplicações em displays, é aquela 

conhecida como emissores de “borda” (“edge emitters”) 34 ou do tipo “vulcão” 1. 

Nesta classe de dispositivos a estrutura do emissor apresenta formato cônico, e 

pode ser construída tanto na forma integrada (circundando o anodo, como ilustra a 

Figura 1.7 a) como não integrada (Figura 1.7 b). A vantagem deste tipo de 

construção, no caso de um sistema integrado, inclui a obtenção de pequenas 

distâncias entre anodo e catodo com grande precisão de alinhamento, o que reduz a 

tensão de operação dos dispositivos 34. 
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Figura 1.6 - Emissores de campo laterais: (a) dispositivo obtido em Si a partir de técnicas de corrosão 

por plasma para aplicação em atuadores 14; (b) Dispositivo fabricado em um substrato 
SOI a partir de corrosão por plasma, possibilitando distâncias entre anodo-catodo da 
ordem de 4000 Å 48; (c) dispositivo construído em substrato de arseneto de gálio 
(GaAs) 47, onde o catodo e o anodo são formados por cantilevers; (d) Dispositivo 
construído em substrato de quartzo para aplicações em displays 34. 

 
 

 
Figura 1.7 - Emissores de borda (a) integrado 34 e (b) não integrado, onde o emissor apresenta forma 

cônica 1. 
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Outra vantagem desta classe de FEs ilustrada na Figura 1.7 b se baseia na melhora 

da eficiência de bombeamento de gases residuais 1 (que causam a redução do 

tempo de vida do dispositivo, entre outras características indesejáveis), além de 

apresentar a viabilidade de operar de forma eficiente como fonte de ionização de 

gases: uma amostra gasosa, introduzida na cavidade do catodo, melhora a 

eficiência de ionização pela proximidade das moléculas em relação a esta estrutura, 

possibilitando aplicações em espectrometria de massa, por exemplo 34. 

 

Dispositivos FE também podem ser construídos na forma planar a partir de materiais 

baseados em carbono (diamante, grafite e nanotubos de carbono). Estes materiais 

têm despertado grande interesse devido às suas características como boa 

condutividade térmica, alto campo elétrico de ruptura, alta estabilidade química e 

eletroafinidade negativa, o que facilita a emissão de elétrons do material 3, 34, 42. 

Nesta classe de dispositivos o emissor não necessita, em princípio, ser formado por 

uma microponta ou protuberância 34, podendo ser composto por um filme fino ou 

camada que contém partículas ou estruturas de dimensões nanométricas, que são 

responsáveis pela emissão de elétrons, como ilustra a Figura 1.8. 

 

 
Figura 1.8 - Emissores formados por nanotubos de carbono 34. 

 
Apesar de bastante promissores, a baixa compatibilidade destes materiais com 

processos usuais de microeletrônica dificulta sua inclusão na área de emissão de 

campo, restando ainda desafios tecnológicos a serem superados, como a 

construção de um sistema anodo-catodo integrado 1, que é fundamental para 

aplicações em displays planos, por exemplo 3.  
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Outro problema a ser superado é a baixa uniformidade da emissão apresentada por 

estes dispositivos, que deve ser otimizada para determinados tipos de aplicações 

(displays e amplificadores de microonda). No caso do diamante é relatada, na 

literatura, a observação de pontos de emissão com distintas eficiências, devido às 

diferenças morfológicas superficiais nas partículas 34. 

 

Desta forma, para as aplicações descritas, os materiais baseados em carbono estão 

sendo pesquisados freqüentemente como camadas de revestimento de catodos de 

Si ou do tipo Spindt para melhorar características desejáveis de dispositivos FE 

como tempo de vida ou estabilidade química das pontas. Diversos exemplos podem 

ser encontrados na literatura 3, 5, 6, 18, 34, 49-51. 

 

 

1.2  Principais Limitações dos Dispositivos FE 

 
Apesar dos dispositivos baseados no fenômeno de emissão de campo apresentarem 

vantagens em relação aos convencionais (relacionados à emissão de elétrons por 

catodo quente), os mesmos ainda possuem barreiras a serem superadas para sua 

completa difusão nas áreas tecnológicas citadas. É evidente que cada tipo de 

dispositivo FE possui vantagens e deficiências específicas para cada aplicação 

almejada, entretanto, ainda existem desafios comuns a serem superados, que 

limitam sua aplicação nas diversas áreas, destacando-se entre eles: 

 

Redução da tensão de operação: apesar do consumo de potência dos dispositivos 

FE ser bastante inferior à tecnologia de catodo quente, a elevada tensão de 

operação ainda é um fator limitante em determinadas aplicações, sendo necessário 

estudar formas de reduzir a mesma. Outro aspecto relevante é que a energia 

armazenada no catodo em operação depende diretamente do valor de tensão 

aplicado nesta estrutura. Esta energia deve possuir valor baixo, pois a mesma pode 

causar potenciais destrutivos em eventos transientes, além da capacitância ser 

diretamente proporcional à energia requerida para o dispositivo operar em 

aplicações que necessitam de modulação (amplificação de microonda) e 

chaveamento (displays) 1, 34. 
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Aumentar estabilidade e tempo de vida: diversos fatores podem alterar a 

estabilidade de emissão e o tempo de vida do dispositivo, como por exemplo a 

adsorção de gases residuais pelo emissor, provocando uma mudança na função 

trabalho do material e, conseqüentemente, alterando suas propriedades de 

emissão localmente 1, 36, 37, 52. Desuniformidades entre as estruturas, provenientes do 

processo de fabricação adotado na confecção do dispositivo, também são 

responsáveis por instabilidades na corrente de emissão, pois a geometria do emissor 

é um dos parâmetros mais significativos que determinam o valor desta corrente. Um 

importante fator responsável pela degradação do tempo de vida do dispositivo é o 

desgaste da microponta ocasionado por bombardeamento (“sputtering”) de íons 

gerados pela colisão de elétrons com gases residuais presentes no sistema anodo-

catodo 34, 51 e/ou por exposição do dispositivo em ambientes corrosivos, causando 

alterações na geometria do catodo e, conseqüentemente, redução da corrente de 

emissão. 

 

Reduzir complexidade e custos dos processos de fabricação: a complexidade e 

custo dos processos de fabricação estão relacionados ao tipo específico de 

dispositivo FE desenvolvido. Determinados tipos de dispositivos apresentam boas 

características de emissão de corrente com baixa tensão aplicada. Todavia, os 

processos de fabricação empregados apresentam alta complexidade e/ou baixa 

compatibilidade com tecnologias usuais de manufatura em Microeletrônica, o que 

inviabiliza ou dificulta sua inserção em determinadas aplicações. Este desafio é 

ainda maior ao se tratar da fabricação de dispositivos FE integrados: neste caso, 

além da complexidade elevada das etapas de processo para sua obtenção, 

encontram-se, em geral, problemas relacionados ao alinhamento entre as estruturas 

do anodo e catodo devido às dimensões envolvidas, comprometendo a 

confiabilidade e a reprodutibilidade das características emissoras destes 

dispositivos.  

 

Portanto, um dispositivo FE deve possuir características que minimizem os 

problemas mencionados a sua operação, sendo grande parte das soluções para 

estes desafios encontrada nas técnicas de fabricação destes dispositivos. Como 

mencionado, diversas técnicas são empregadas para a obtenção de dispositivos FE. 

São abordadas, a seguir, as principais tecnologias amplamente utilizadas na 
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microeletrônica e empregadas para a obtenção destes dispositivos, destacando-se 

suas vantagens e desvantagens. 

 

 

1.3  Processos de Fabricação de Dispositivos FE 

  

Dispositivos FE podem ser fabricados a partir de substratos metálicos ou 

semicondutores. A principal tecnologia aplicada na obtenção de emissores metálicos 

(Spindt) é a deposição de filmes finos, enquanto que, para confecção de emissores 

de material semicondutor (Si), são empregadas técnicas de microusinagem 

baseadas em processos de corrosão seca (plasma), úmida (soluções químicas) ou 

eletroquímica. Técnicas de fabricação de FEs baseadas em deposição de carbono 

são omitidas nesta descrição por fugirem ao escopo deste trabalho. 

 

 

1.3.1 Deposição de Filmes Finos (FEs do Tipo Spindt) 

 

Como mencionado anteriormente, a deposição de filmes finos é o principal processo 

de fabricação de FEs do tipo Spindt 7, 16, 35-37, 40, 51, 53-55
, utilizada para obtenção de 

camadas condutoras (microponta ou anodo), isolantes ou sacrificiais. Diversas 

técnicas de deposição podem ser utilizadas na fabricação de FEs, destacando-se 

entre elas: 

 

Evaporação: Consiste em se aquecer o material a ser depositado (através da 

passagem de corrente elétrica em um filamento) até seu ponto de evaporação. Tal 

processo possibilita a obtenção de filmes metálicos relativamente espessos com boa 

uniformidade, todavia não é um processo com alto grau de pureza, pois 

contaminantes (provenientes do próprio filamento, por exemplo) podem ser 

evaporados e incorporados ao filme, além da dificuldade em se depositar materiais 

que possuem alto ponto de fusão (como tungstênio, por exemplo). 

 

Electron-beam: Também pode ser caracterizado como um processo de 

evaporação. Um feixe de elétrons de alta intensidade (3 a 20 keV) é direcionado 
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magneticamente a um material alvo (material que se deseja depositar) com alto grau 

de pureza, aquecendo-o localmente até seu ponto de evaporação. A vantagem 

deste processo é a redução de contaminantes no filme depositado, além do eficiente 

controle de espessura para filmes finos 56. Uma desvantagem desta técnica é que o 

processo pode induzir a geração de raios X, formando íons que podem 

eventualmente causar danos ao substrato, além da necessidade de um sistema de 

alto vácuo para garantir a pureza e eficácia do processo. 

 

Sputtering: O material alvo, mantido em um potencial negativo, é bombardeado 

com íons positivos (argônio, por exemplo) gerados em um plasma. Os átomos do 

material são “arrancados” pela transferência de momento dos íons de 

bombardeamento e depositados na superfície do substrato. A principal vantagem da 

técnica é a grande variedade de materiais que podem ser depositados, além dos 

filmes possuírem excelente aderência ao substrato. No entanto, as taxas de 

deposição são inferiores a técnicas de evaporação, sendo necessário modificações 

no equipamento para melhora da eficiência de ionização, o que eleva a 

complexidade e custos deste processo 56. 

 

CVD: A técnica de deposição química a vapor (“chemical vapour deposition” - CVD) 

é bastante utilizada para obtenção de filmes isolantes ou semicondutores em geral. 

Neste processo, os elementos (em fase gasosa), ao serem depositados, reagem na 

superfície do substrato (que é aquecido) para formação de um filme sólido 56. É um 

método bastante versátil que possibilita a deposição de filmes amorfos, cristalinos ou 

policristalinos com alto grau de pureza e controle dependendo do tipo da técnica de 

CVD aplicada (PECVD, APCVD, LPCVD, etc.), no entanto, características como 

baixas taxas de deposição, stress e pobre aderência ao substrato são problemas 

geralmente encontrados neste tipo de tecnologia 56. 

 

A deposição de filmes finos, desta forma, é utilizada em praticamente todos os 

dispositivos FE que possuem estruturas anodo-catodo integrado, seja para formação 

destas estruturas, para obtenção do isolamento elétrico ou simplesmente para 

formação dos contatos elétricos que proporcionam acesso às mesmas.  
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1.3.2 Microusinagem (FEs de Silício) 
 

A microusinagem (especificamente a microusinagem de corpo) é a principal técnica 

de fabricação de microestruturas em Si, incluindo micropontas para aplicação nos 

dispositivos FE, e consiste em se remover determinadas regiões do substrato de Si 

para formação destas microestruturas. Nesta técnica, a denominação 

microusinagem de corpo (“bulk micromachining”) se dá quando a estrutura é 

formada pelo material de composição do substrato (no caso o Si). Em geral, três 

técnicas podem ser empregadas na microusinagem de Si 68: corrosões químicas 

“úmidas”, “secas” ou eletroquímicas. As principais características de cada técnica 

são descritas a seguir. 

 

 

1.3.2.1 Corrosões Por Meio de Soluções Químicas (“Úmida”) 

 

A corrosão de Si por meio de soluções químicas proporciona um alto grau de 

seletividade e altas taxas de corrosão, além da possibilidade de se obter perfis 

isotrópicos ou anisotrópicos 57. Para a obtenção de perfis isotrópicos são utilizadas 

soluções de baixo pH (ácidas); soluções de alto pH (básicas) são aplicadas quando 

o perfil de corrosão desejado é anisotrópico. 

 

A corrosão isotrópica de Si é empregada geralmente para remoção de defeitos ou 

redução de rugosidade superficial do substrato, sendo a solução de HNA (ácido 

fluorídrico (HF) + ácido nítrico (HNO3) + ácido acético (CH3COOH) a mais utilizada 

para este propósito 56-58. Este tipo de corrosão é altamente “agressivo”, sendo todos 

os planos cristalográficos do Si atacados com a mesma taxa, além da baixa 

seletividade em relação aos materiais tipicamente utilizados como máscara (SiO2, 

fotorresiste, etc), o que limita o tempo de corrosão e, conseqüentemente, a 

espessura da cavidade de Si a ser removida, quando os materiais acima citados são 

usados nos processos químicos. Outra particularidade deste tipo de corrosão é a 

forte dependência das taxas de corrosão em relação às concentrações dos 

reagentes da solução química 57 e à agitação mecânica da mesma, o que torna difícil 

determinar e controlar o valor destas taxas 56-58. 
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A corrosão anisotrópica de Si é uma das mais importantes técnicas para fabricação 

de diversos micromecanismos 57, 59, destacando-se também na confecção de 

dispositivos FE para obtenção de catodos (microagulhas) 6, 11, 18, 19, 23, 29, 60-62. As 

propriedades desejadas em uma corrosão anisotrópica, além da própria anisotropia, 

são a seletividade, a compatibilidade deste processo com a tecnologia CMOS e a 

baixa toxicidade das soluções empregadas 57, 63. Soluções alcalinas são utilizadas 

para corrosão anisotrópica de Si, tais como hidróxido de potássio (KOH) 58, 64, 65, 

hidróxido de amônia (NH4OH) 63, etilenodiamina (EDP) 63, hidrazina 56, 59 e hidróxido 

de tetrametilamônia (TMAH) 59, 63, 65-68. Do ponto de vista de compatibilidade com a 

tecnologia CMOS, as soluções contendo hidrazina e EDP são as mais adequadas 

ao processo 59, pois apresentam grande seletividade em relação ao Al e ao SiO2, 

que são materiais fundamentais em processamento CMOS. Entretanto estas 

soluções apresentam problemas como alta toxicidade e risco de explosão no caso 

da hidrazina 56, requerendo cuidados especiais em sua manipulação. Outra solução 

altamente compatível com CMOS é o NH4OH, porém esta solução é extremamente 

volátil, necessitando de aditivos e manipulação cautelosa para realizar corrosões 

com características estáveis 63.  

 

Soluções aquosas de KOH são as mais utilizadas devido à boa qualidade da 

superfície remanescente de Si e à baixa toxicidade da solução. Porém, a 

compatibilidade com processos CMOS é baixa devido à presença de íons K+, os 

quais podem eventualmente contaminar os dispositivos e ocasionar falhas 

prematuras nos mesmos 68. Apesar da baixa compatibilidade, o KOH é amplamente 

empregado por ser uma corrosão de baixa complexidade. Uma alternativa que vem 

sendo utilizada para minimizar estes problemas é a solução de hidróxido de 

tetrametilamonia (TMAH), que apresenta baixa toxicidade e boa seletividade ao Al e 

ao SiO2, sendo desta forma altamente compatível com CMOS. Todavia, a qualidade 

da superfície remanescente de Si depende fortemente da concentração de TMAH 59, 

podendo apresentar alta rugosidade em determinadas concentrações. 

 

Uma das principais características da corrosão anisotrópica úmida é a dependência 

em relação a orientações cristalográficas do Si 57, 64. O plano cristalográfico <100> 

apresenta taxas de corrosão superiores aos demais, principalmente em relação ao 

plano <111>, que neste caso funciona como “etch-stop”, desta forma, a corrosão 
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anisotrópica feita por soluções químicas reduz a liberdade de projeto das estruturas, 

pois a definição destas depende do alinhamento e da geometria da máscara em 

relação aos planos cristalográficos do substrato de Si. 

 

 

1.3.2.2 Corrosões Por Plasma (“Seca”) 

 

A corrosão de filmes finos por plasma é um método bastante utilizado na 

microfabricação em Si, pois possibilita a obtenção de estruturas com menores 

dimensões e maior controle de perfil em relação às corrosões úmidas. A corrosão 

por plasma pode ser classificada em dois tipos: a corrosão química (“plasma 

etching”) e a física (“sputtering”) 56, 64. A primeira consiste em um ataque químico ao 

substrato ou filme por espécies químicas geradas no plasma que reagem com os 

materiais a serem removidos, e possui como características principais a alta 

seletividade e isotropia do processo. Diversos tipos de plasma podem ser utilizados 

em corrosão química; plasmas baseados em flúor, por exemplo, são amplamente 

empregados na corrosão de Si. 

 

A corrosão física ou “sputtering” baseia-se na transferência de quantidade de 

movimento (momento) de íons do plasma (obtidos a partir de gases inertes em geral, 

como o argônio por exemplo 56) acelerados por um campo elétrico, aos átomos do 

material a ser removido. Desta forma obtêm-se perfis bastante verticais 

(anisotrópicos). Porém, este tipo de corrosão apresenta alguns problemas como a 

necessidade de ser realizada em pressões baixas (da ordem de 10 Pa) 56, 64, para 

reduzir o espalhamento dos íons e garantir boa anisotropia. Outro problema a ser 

destacado é a baixa seletividade deste tipo de corrosão, pois os íons acelerados 

transferem momento tanto para os átomos do material a ser removido quanto para 

os átomos do material de mascaramento, fazendo com que a taxa de corrosão de 

ambos os materiais seja muito próxima. 

 

Existem também processos de plasma específicos que possibilitam agregar as 

vantagens de ambos os tipos de corrosão para fabricação de microestruturas 

(seletividade da corrosão química e anisotropia do “sputtering”). Para esta finalidade, 

técnicas, processos e equipamentos de corrosão por plasma que permitem a 
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obtenção de microestruturas com boa seletividade e anisotropia (quando necessário) 

foram desenvolvidos, destacando-se entre eles o RIE (“reactive ion etching”) 56, que 

é reconhecidamente a principal tecnologia empregada na fabricação de dispositivos 

FE em Si 5, 6, 10, 13, 14, 18, 30, 43, 45, 48-50, 69-77. Apesar dos bons resultados obtidos com 

este tipo de corrosão, os custos e a complexidade dos processos são elevados, 

devido ao requerimento de equipamentos de alto vácuo e de gases especiais 57. 

 

 

1.3.2.3 Corrosões por Processos Eletroquímicos 

 

Processos eletroquímicos têm sido utilizados, além da microusinagem de Si, para 

deposição de filmes finos e definição de camadas de “etch-stop”, pois é uma técnica 

de baixa complexidade e que proporciona alta precisão e seletividade em 

deposições ou corrosões 78. A corrosão de Si depende, neste caso, da injeção de 

lacunas ou elétrons nas bandas de energia do semicondutor 57. Corrosões 

eletroquímicas baseiam-se no princípio de geração, controle ou anulação do efeito 

destes portadores de carga para definição de cavidades, de camadas sacrificiais e 

de “etch-stop” com alta precisão. 

 

Em soluções alcalinas, a corrosão eletroquímica é utilizada principalmente em “etch-

stop” para definição de membranas finas, cujas espessuras tornam-se difíceis de 

serem controladas apenas pelo tempo de corrosão úmida.  

 

No caso de soluções ácidas sem a presença de um oxidante (HNO3 por exemplo), a 

corrosão de Si ocorre por meio de correntes anódicas (ou seja, espécies são 

oxidadas por lacunas) provenientes de polarização externa e/ou iluminação 

(processo fotovoltaico), todavia esta corrosão ocorre somente em densidades de 

corrente acima de um dado valor, denominado densidade de corrente crítica (Jcrit) 
57. 

Quando a densidade de corrente anódica possui valor inferior a Jcrit, a dissolução do 

Si é parcial, ocorrendo a formação de uma camada porosa na superfície do 

substrato denominada silício poroso (PS) 56, que pode ser utilizada como camada 

sacrificial na fabricação de microestruturas, como descrito na seção a seguir. O PS é 

obtido geralmente em baixas densidades de corrente e em altas concentrações de 

HF, ou, em outras palavras, limitando-se a oxidação do Si pela deficiência de 
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lacunas. Densidades de corrente acima do valor crítico causam alta injeção de 

lacunas na superfície do Si, promovendo corrosão total do material. 

 

 
1.3.2.3.1  Silício Poroso 

 

A utilização de PS como camada sacrificial para fabricação de micromecanismos é 

proposta na literatura desde 1991 79 e apresenta vantagens em relação a outras 

técnicas de fabricação. Este material recebeu grande destaque na última década, 

devido ao seu potencial no desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos 

baseados na tecnologia do Si convencional 80. No entanto, a aplicação do PS não se 

restringe exclusivamente aos dispositivos de emissão de luz. O PS tem, entre suas 

características estruturais, uma elevada superfície interna, da ordem de centenas de 

metros quadrados por centímetro cúbico, e uma elevada atividade química, 

podendo-se explorar efeitos de adsorção de moléculas em sua superfície. Estas 

características transformam o PS num material interessante para aplicação em 

sensores de umidade, gases e vapores químicos 81. 

  

No campo de microusinagem de Si para fabricação de MEMS (“Micro-Electro-

Mechanical-Systems”), o PS tem sido utilizado como camada sacrificial e os 

resultados obtidos são muito satisfatórios, devido à facilidade de produzir camadas 

de PS com espessuras que podem variar de unidades a dezenas de micrometros, 

possibilitando removê-las posteriormente do substrato de Si através de soluções 

químicas que não corroem o corpo do material remanescente. Entre as aplicações 

do PS como camada sacrificial no processo de obtenção de microestruturas estão, 

além da confecção de micropontas para dispositivos FE, a fabricação de membranas 

dielétricas para isolamento térmico em sensores, bolômetros, acelerômetros e 

termopilhas 64, 82-86.  

 

O PS geralmente é obtido por dissolução eletroquímica de Si monocristalino em 

soluções de ácido fluorídrico (HF), apresentando uma estrutura interna porosa 

semelhante a uma esponja, formada por regiões de Si monocristalino de dimensões 

que variam da escala micrométrica à escala nanométrica (denominados 

cristalitos) 57, 81. A porosidade e a espessura da camada formada dependem do tipo 
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e concentração de dopantes no substrato, além dos parâmetros de anodização 

(corrente, concentração do eletrólito, tempo do processo). Entre as vantagens da 

utilização do PS como camada sacrificial na fabricação de micromecanismos 

destacam-se: 

 
• É uma técnica de baixa complexidade e baixo custo de implementação; 

• É possível obter-se camadas de PS muito espessas, controlando-se os 

parâmetros do processo de anodização, as quais podem se estender 

lateralmente sob máscaras, devido à isotropia da anodização. É esta 

propriedade, utilizada neste trabalho, que permite obter microagulhas com 

diferentes dimensões; 

• Não possui restrições significativas quanto à orientação cristalográfica do 

substrato de Si, sendo possível explorar outras geometrias de emissores, 

como a cônica e a piramidal 57, 87; 

• A seletividade da formação do PS depende do tipo e dopagem do 

substrato. Esta propriedade pode ser utilizada para definir o “etch stop” do 

silício; 

• O PS é excelente base para deposição de filmes finos; 

• Rápidas reações químicas ocorrem na superfície do PS, tornando sua 

remoção do substrato de Si monocristalino rápida e fácil à temperatura 

ambiente; 

• Compatibilidade com a tecnologia CMOS, pois é obtido a partir do próprio 

substrato de Si monocristalino; 

• Possibilidade de obtenção de microestruturas tanto de superfície 

(formadas pela deposição de filmes finos) como de substrato (Si); 

• Podem-se obter perfis isotrópicos ou anisotrópicos dependendo dos 

parâmetros de formação do PS utilizados. Esta característica é utilizada 

para fabricação de catodos em Si, para o caso dos dispositivos FE 88-91; 

• Pode ser utilizado como camada isolante em dispositivos e 

microestruturas, devido a suas características dielétricas. 

 

As Tabelas 1.1 e 1.2 apresentam uma comparação entre aspectos relevantes das 

principais técnicas de microusinagem de Si, destacando-se a corrosão eletroquímica 

(PS), que apresenta vantagens frente às demais técnicas descritas. 
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Tabela 1.1 - Aspectos relevantes das principais técnicas de microusinagem em Si. 
Técnica de 

Microusinagem 
Compatibilidade 

com CMOS 
Complexidade Qualidade dos 

Emissores 
Úmida + + + 
Seca + + + + + + + + +* 

Eletroquímica 
(PS) 

 

+ + 

 

+  

 

+ + + 

+ → Baixa(o);  + + → Média(o);  + + + → Alta(o) 

 
Tabela 1.2 - Vantagens e desvantagens das principais técnicas de microusinagem em Si. 

Técnica de 
Microusinagem 

Vantagens Desvantagens 

 
 
 
 
 
 
 

Úmida 

 
 
 
 

Processos simples e de baixa complexidade 
/ custo; 

 
Baixa rugosidade das superfícies corroídas; 

 
Boa seletividade no caso de corrosões 

anisotrópicas; 
 

Corrosão realizada em temperaturas 
relativamente baixas (em torno de 80 ºC). 

 
 

Baixa compatibilidade com CMOS 
no caso de corrosões com KOH, 
devido à alta contaminação por 

íons K+; 
 

Dependência da corrosão em 
relação aos planos cristalográficos 
do Si, o que acarreta em limitação 
na geometria e nas dimensões das 
estruturas fabricadas (no caso da 

microagulha há dificuldades em se 
obter alturas relativamente baixas e 

perfis arredondados / cônicos). 
 

Baixa qualidade dos emissores em 
relação às dimensões, 

necessitando de processos 
adicionais para sua otimização. 

 
 
 

 
 

Seca 

 
Estruturas altamente isotrópicas ou 

anisotrópicas dependendo do tipo de 
corrosão por plasma empregado; 

 
Boa seletividade com o uso de processos e 

equipamentos adequados; 
 

Processo altamente compatível com CMOS; 
 

Alto grau de pureza dos processos; 

Alto custo dos equipamentos e 
gases de processo, o que encarece 

o custo final dos dispositivos; 
 

Alta complexidade dos processos; 
 

Maior rugosidade em relação à 
corrosão anisotrópica úmida; 

 
Média qualidade dos emissores em 

relação às dimensões, 
necessitando de processos 

adicionais para sua otimização 
 
 

 
 
 

Eletroquímica 
(PS) 

Alto grau de seletividade; 
 

Baixa complexidade / custo dos processos e 
equipamentos empregados; 

 
Processo altamente compatível com CMOS; 

 
Corrosões realizadas geralmente em 

temperatura ambiente; 
 

Micropontas com boa qualidade sem a 
realização de processos de otimização 

estrutural 

 
 

Baixa produtividade; 
 

Geralmente há a necessidade de 
se estabelecer um contato ôhmico 
na face oposta dos substratos para 
ser realizada a corrosão, que pode 

ser feito por deposição de Al ou 
adição de dopantes. 

                                                 
* Com processos adicionais de otimização da microponta. 
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Entretanto, para utilização do PS como camada sacrificial na obtenção de 

microestruturas, é necessário formar as camadas de PS em áreas seletivas do 

substrato de Si. Como a preservação destas áreas após a obtenção do PS é 

incompatível com os processos utilizados em Microeletrônica, alguns materiais 

utilizados como máscara à anodização são propostos na literatura para obtenção do 

PS seletivamente, destacando-se entre eles nitreto de silício (Si3N4) 
92, carbeto de 

silício amorfo (a-SiC) 82, SiO2 espesso 93-96, SiO2/Silício policristalino 92 e fotorresiste 

espesso (SU8) 97. Porém, problemas como estresse, taxa de corrosão não 

desprezível ao HF e alta complexidade e custo dos processos podem surgir quando 

alguns destes materiais são utilizados para esta finalidade. 

 

Com o objetivo de minimizar os problemas descritos anteriormente, relacionados ao 

mascaramento, foi desenvolvida e implementada pelo grupo de Sensores Integráveis 

e Microssistemas (SIM) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(EPUSP) a técnica denominada HI-PS 98 (“Hydrogen Implantation / Porous Silicon”). 

Esta técnica baseia-se na implantação de íons de hidrogênio sobre substratos de Si 

tipo p combinada com processos de RTA (“rapid thermal annealing”) 99, e apresenta 

vantagens 57 para fabricação de MEMS como: 

 

• Alta resistência ao ácido fluorídrico (HF), que é utilizado como eletrólito 

nos processos de anodização para obtenção do PS; 

• Boa definição das regiões seletivas de PS; 

• Possibilita a formação de camadas de PS com alta isotropia; 

• As microestruturas obtidas por este mascaramento geralmente 

apresentam grande resistência elétrica, possibilitando a fabricação de 

dispositivos sobre camadas isolantes de Si, que por sua vez apresenta 

características excelentes para fabricação de MEMS (boa condutividade 

térmica, por exemplo). 

 

Além destas vantagens, é possível controlar a espessura das camadas implantadas 

realizando-se recozimentos térmicos convencionais 57, 100 (CTA – “conventional 

thermal annealing”), o que possibilita um aumento da espessura das microestruturas 

fabricadas e conseqüentemente altera algumas de suas propriedades mecânicas. 
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Dentre os resultados obtidos com a implementação da tecnologia do PS associada a 

mascaramentos por HI-PS, destacam-se microestruturas de Si do tipo microagulha, 

que podem ser empregadas como catodos em dispositivos FE, e são objetivo de 

estudo desta pesquisa. 

 

A partir do emprego da técnica HI-PS em trabalhos anteriores 57, 98 foram obtidas 

microagulhas de Si (Figura 1.9) com pontas de aproximadamente 0,1 µm de 

diâmetro. A altura das agulhas (45 µm) foi controlada pelos parâmetros de 

anodização do Si e o formato da microestrutura foi associado à geometria da 

máscara utilizada na anodização. Frente aos resultados obtidos, a implementação 

da tecnologia do PS na fabricação de microagulhas mostrou ser uma alternativa 

interessante às técnicas de fabricação mencionadas anteriormente (seções 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.2.1 e 1.3.2.2). 

 

 
 

Figura 1.9 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura ilustrando (a) microagulha de Si obtida 
pela técnica HI-PS e (b) Detalhe da ponta da microagulha. 

 
Desta forma, o foco principal deste trabalho é apresentar as potencialidades da 

técnica HI-PS para a fabricação de dispositivos FE, demonstrando a viabilidade de 

obtenção destes dispositivos através de uma técnica simples e altamente compatível 

com processos consolidados em Microeletrônica. 

 

 

1.4  Objetivos da Tese 

 

É objetivo desta pesquisa desenvolver dispositivos de efeito de campo compactos a 

partir de substratos de Si monocristalino incluindo a tecnologia HI-PS para sua 
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fabricação, visando a integração destes dispositivos com sensores diversos. O 

diferencial da implementação tecnológica proposta está no desenvolvimento de 

técnicas de baixa complexidade com relação às atualmente utilizadas para obtenção 

de dispositivos semelhantes aos mencionados. Para alcançar os resultados 

pretendidos, este trabalho será desenvolvido a partir dos seguintes objetivos 

específicos: 

 

• Projetar e fabricar matrizes de micropontas de Si a partir da tecnologia HI-

PS, que formam a estrutura do catodo em dispositivos FE; 

• Implementar métodos e processos tecnológicos para otimização das 

micropontas, o que influi diretamente nas características de emissão de 

elétrons das mesmas; 

• Projetar e construir um sistema de caracterização elétrica para analisar as 

características de emissão dos dispositivos; 

• A partir dos resultados obtidos nas etapas anteriores, projetar e fabricar, 

implementado a tecnologia HI-PS, um dispositivo FE com sistema catodo-

anodo integrado. 

 

Espera-se demonstrar, em tese, a possibilidade de fabricação de dispositivos FE 

integráveis a partir de uma técnica promissora e compatível com as tecnologias 

convencionais utilizadas no processamento de Si, que visa minimizar problemas 

encontrados nas atuais técnicas de fabricação destes dispositivos. 

 

 

1.5  Organização da Tese 
 

Este documento é estruturado em 6 capítulos. No capítulo 2 é descrito o princípio de 

funcionamento dos dispositivos FE (baseado na teoria proposta por Fowler-

Nordheim (F-N)). 

 

O capítulo 3 apresenta a metodologia empregada na fabricação de matrizes de 

micropontas de silício pela técnica HI-PS e o sistema desenvolvido para 

caracterização elétrica dos dispositivos. Por fim, é apresentada a seqüência de 
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processos tecnológicos proposta para obtenção de dispositivos FE com sistema 

anodo-catodo integrado e auto-alinhado a partir de técnicas de baixa complexidade. 

 

No capítulo 4 encontram-se os resultados de caracterização morfológica de 

dispositivos FE integrados e não integrados obtidos e no capitulo 5, é apresentada a 

caracterização elétrica destes dispositivos, além de uma comparação entre os 

sistemas de medição desenvolvidos para esta finalidade. 

 

As conclusões finais e perspectivas futuras são apresentadas no capítulo 6 e, por 

fim, as publicações decorrentes deste trabalho encontram-se anexadas ao final da 

tese. 
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CAPÍTULO II - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DOS 

DISPOSITIVOS DE EMISSÃO DE CAMPO 

 

Neste capítulo são descritos aspectos teóricos e experimentais relevantes sobre a 

emissão de elétrons por efeito de campo em metais e semicondutores. 

  

Sabe-se que a energia mínima para um elétron, com energia igual à energia de 

Fermi (EF), escapar de um material condutor para o nível de vácuo corresponde a 

um trabalho φ , denominado função de trabalho do material 2. Desta forma, para ser 

extraído de uma superfície, um elétron necessita adquirir energia suficiente para 

transpor a função trabalho, podendo esta energia ser proveniente de diversas fontes 

externas (luz, calor, etc).  

 

Outro fenômeno que envolve a extração de elétrons é baseado no efeito de 

tunelamento quântico, que descreve a emissão de elétrons devido à aplicação de 

um campo elétrico externo intenso pois, ao modificar a barreira de potencial, 

possibilita que estes elétrons atravessem ou tunelem pela barreira e sejam 

removidos do material. O princípio de funcionamento dos dispositivos FE está 

baseado neste efeito 2. 

 

Nas seções a seguir são apresentados os principais tipos de emissão de elétrons: a 

emissão termoiônica (baseada no aquecimento da fonte emissora de elétrons) e a 

emissão por efeito de campo elétrico (ou emissão de campo – “field emission”). Os 

principais aspectos teóricos sobre emissão de campo serão detalhados para 

embasar as discussões dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

 

 

2.1    Emissão Termoiônica 
 

A emissão termoiônica foi consagrada como o processo de emissão de elétrons 

usado em tubos de raios catódicos (CRT – “Cathodic Ray Tube”) e nas antigas 

válvulas eletrônicas. Esse tipo de emissão ocorre quando um material (usualmente 

um metal, que em geral apresenta formato de um filamento, denominado catodo 
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quente) é aquecido a elevadas temperaturas (> 1000o C) pela passagem de uma 

corrente elétrica, fornecendo aos elétrons do material energia cinética suficiente para 

“vencerem” a função trabalho e serem emitidos do mesmo 1, 22.  

 

Para “capturar”, direcionar ou acelerar os elétrons emitidos do material aquecido, um 

eletrodo (denominado anodo) é mantido em um potencial elevado em relação ao 

catodo (da ordem de dezenas de quilovolts em um CRT, por exemplo), como ilustra 

a Figura 2.1. 
 

V

Filamento 
(catodo)

Eletrodo 
(anodo)

Fluxo de elétrons

VV

Filamento 
(catodo)

Eletrodo 
(anodo)

Fluxo de elétrons

 
Figura 2.1 - Esquema ilustrativo de um dispositivo de emissão termoiônica. 

 
A corrente elétrica por unidade de área que pode ser emitida do catodo depende 

fundamentalmente da temperatura de operação e da função trabalho do material 

empregado na sua construção. A partir de determinada temperatura do catodo, a 

emissão termoiônica passa a ser considerável e aumenta rapidamente com a 

elevação da temperatura. Os dispositivos que operam segundo este princípio de 

funcionamento são construídos em invólucros (geralmente de vidro) mantidos a 

baixas pressões (< 10-6 Pa) 17, 101 tanto para evitar a oxidação do catodo quente, 

mantendo sua eficiência de emissão e prolongando seu tempo de vida, como para 

proporcionar um adequado livre caminho médio dos elétrons emitidos até 

alcançarem o anodo. 

 

No entanto, apesar de utilizar tecnologias consolidadas, a emissão termoiônica 

apresenta características indesejáveis, como: elevada temperatura de operação 

(> 1000 ºC) 34; alto consumo de potência, devido à baixa eficiência deste tipo de 

emissão 17; necessidade de um período prévio de aquecimento do catodo para 

iniciar o processo de emissão 17; robustez e fragilidade dos dispositivos, limitando-os 

a determinados tipos de aplicações 3, 34. 
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2.2    Emissão de Campo 
 

O princípio relacionado à emissão de elétrons por campo elétrico, também 

denominado emissão de campo, baseia-se na aplicação de um campo elétrico 

elevado para extrair elétrons do material à temperatura ambiente 3, 4. Este fenômeno 

foi descrito pela primeira vez por R.W. Wood em 1897 1, 2, porém o cientista não 

conseguiu uma explicação teórica plausível para justificar sua observação 

experimental 1. Posteriormente vários pesquisadores estudaram o fenômeno de 

emissão de campo, destacando-se entre eles Schottky, Millikan, Eyring, Gossling e 

Lauritsen 1, 2. Em 1923, Schottky previu teoricamente que elétrons poderiam ser 

emitidos sob uma barreira de potencial, na superfície do material condutor, 

modificada pela aplicação de um campo elétrico. Em 1926 Millikan, Eyring e 

Gossling descobriram que a corrente de emissão não era afetada por temperaturas 

até 1500 K e, posteriormente (em 1929), Millikan e Lauritsen descreveram seu 

comportamento exponencial com o potencial elétrico aplicado 2. 

 

Mas foi em 1928 que Ralph Howard Fowler e Lothar Wolfgang Nordheim, baseando-

se na formulação da mecânica quântica, propuseram, com êxito, seu modelo sobre a 

emissão de campo como sendo um fenômeno mecânico-quântico de elétrons que 

atravessam (por efeito de tunelamento) a barreira de potencial do material (sólido ou 

líquido) para o vácuo 2, 3. A teoria desenvolvida por Fowler e Nordheim (tratada neste 

trabalho como “modelo de F-N”) descreve a dependência da corrente de emissão de 

elétrons com o campo elétrico externo aplicado (E) e com função trabalho (φ ) do 

material 2.  

 

 

2.2.1  O Modelo de Fowler-Nordheim para Dispositivos FE    

 

Para que o fenômeno de emissão de campo ocorra, é necessário que o campo 

elétrico, situado dezenas de angstrons próximo à barreira de potencial, na interface 

material-vácuo (Figura 2.2), seja elevado o suficiente (da ordem de 107 V/cm) para 

proporcionar o estreitamento desta barreira, a fim de que os elétrons possuam uma 

significante probabilidade de tunelar do sólido para o vácuo 1, 4, 17.  
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O modelo clássico que descreve o comportamento da energia potencial efetiva U, 

formada pela aplicação de um campo elétrico externo E em função da distância x, 

na direção normal à superfície do material (adotada como referencial), é 

representado pelas expressões fornecidas a seguir (2.1) 102: 

 

( )
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                                  (2.1) 

 

onde:  

 

• e é a carga do elétron; 

• ε0 é a permissividade do vácuo. 

 

A energia potencial resultante U(x) é esboçada na curva (d) da Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Modelo para a energia potencial para um elétron em função da distância em relação à 

superfície do metal 1, 2, 17, 103, onde E = campo elétrico aplicado, x = distância da 
superfície do material, EVAC = nível de vácuo, EF = nível de Fermi, φ = função trabalho 
do sólido; (a) sem aplicação de campo elétrico, (b) sem aplicação de campo elétrico e 
considerando o efeito de carga imagem, (c) com aplicação de campo elétrico, (d) com 
aplicação de campo elétrico e considerando o efeito de carga imagem. 
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Figura 2.3 - Modelo de carga-imagem adotado para o cálculo da energia potencial de uma carga 

próxima a um plano condutor. 
 
Neste modelo, para a definição da energia potencial resultante, são considerados: 

 

• O efeito do campo elétrico externo aplicado (correspondente ao termo - eEx, 

representado na curva “c” da Figura 2.2); 

 

• O efeito da indução de cargas de sinal oposto na superfície do material 

condutor devido a presença de um portador (elétron) próximo da interface 

condutor-vácuo e as interações coulombianas geradas entre eles 

(correspondente ao termo – e2/16πε0x, curva  "b" da Figura 2.2, calculado a 

partir do conceito de carga-imagem, Figura 2.3).   

 

A redução da barreira de potencial, definida como a diferença de função trabalho ∆φ, 

também conhecida como redução Schottky (“Schottky lowering”) 104, é dependente 

da raiz quadrada do campo elétrico aplicado e é dada por 2, 103: 
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eE                                               (2.2) 

 
A largura da barreira de potencial efetiva, xmax, sob a aplicação de um campo 

elétrico, é representada por: 
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No entanto, ressalta-se que o modelo adotado para descrever a energia potencial 

(Expressão (2.1)) deixa de ser válido para distâncias muito próximas da superfície do 

material condutor (da ordem de décimos de Å), visto que o termo associado à 

contribuição da carga imagem diverge para x tendendo a zero. Para estudos que 

necessitam considerar distâncias desta ordem de grandeza, estados de superfície 

devem ser adicionados em um modelo refinado para descrever a barreira de 

potencial local. Esta abordagem não será efetuada neste trabalho.   

 

Outro aspecto a ser questionado é que a redução da altura da barreira pela 

aplicação de campo elétrico (Expressão (2.2)) pode facilitar inclusive a emissão por 

efeito termoiônico, visto que neste caso os elétrons necessitam “vencer” tal barreira 

para serem emitidos do material. No caso do efeito de tunelamento, o estreitamento 

da barreira possui maior significância para facilitar a emissão de elétrons. Também 

há a possibilidade destes dois tipos de emissão ocorrerem simultaneamente, 

dependendo das condições experimentais a que o material é submetido 

(aquecimento e campo elétrico adequados). 

  

Com base no modelo clássico da energia potencial e na teoria de tunelamento 

quântico, a teoria de F-N foi desenvolvida para calcular a densidade de corrente de 

elétrons que atravessam a barreira de potencial (Expressão (2.1)), sendo 

consideradas as seguintes hipóteses 2: 

 

• A superfície do material emissor é considerada planar, desta forma, 

assume-se que a distribuição do campo elétrico externo é uniforme ao longo 

desta superfície, e os cálculos são efetuados em uma única dimensão.  

(Observação: para superfícies com protuberâncias, é necessário introduzir 

fatores de correção relacionados à geometria destas superfícies no modelo 

original proposto por F-N. Estas correções serão discutidas em detalhes 

posteriormente nesta seção); 

 

• A energia potencial U(x) é considerada constante no interior do material e, 

externamente ao mesmo, depende do campo elétrico aplicado e do efeito 

das cargas imagem (conforme descrição efetuada no item anterior e pela 

Expressão (2.1)); 
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• O modelo se aplica para valores de campo elétrico abaixo de 108 V/cm. 

Excedido este valor, a largura da barreira de potencial (Expressão (2.3)) 

torna-se muito estreita, sendo necessário desenvolver um modelo que 

considere a ação de forças de curto alcance sobre o elétron próximas a esta 

superfície; 

 

• Os cálculos são efetuados para temperatura T = 0 K. 

 

Sob estas condições, a densidade de corrente em um dispositivo FE é calculada 

por 2, 103: 
 

( ) ( )∫
∞

=
0

, xE dDneJ
xx

εεε                                       (2.4) 

 

onde: 

 

• J é a densidade de corrente de emissão (em A/m2);  

• e é a carga do elétron;  

• n(εx) é o número de elétrons por segundo com energias entre εx e εx + dεx, 

incidentes numa área de 10-4 m2 da barreira na interface sólido-vácuo;  

• D(εx, E) é o coeficiente de transmissão através da barreira (também 

denominado probabilidade de tunelamento), calculado com base na teoria 

do tunelamento quântico.  

 

Apesar das condições descritas para aplicação do modelo de F-N serem bastante 

particulares, verifica-se que o mesmo se ajusta ao funcionamento da maioria dos 

dispositivos FE operando à temperatura ambiente, sendo normalmente adotado para 

sua análise. 

 

O desenvolvimento da Expressão (2.4) leva à Expressão (2.5), denominada como 

“Equação de F-N”  2, 103, 105:  
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onde:  
 

• φ  é a função trabalho do material (em eV);  

• c1 e c2 são termos expressos por relações de constantes universais dados 

por hπ8/3
e  e ( ) hem 3/24 2

1
, respectivamente. Seus valores são: 

c1 = 1,541x10-6AeVV-2 e c2 = 6,831x109 eV-3/2Vm-1; 

• t(y) é um fator pré-exponencial cujo valor é próximo de 1 2;  

• )(yϑ  (denominada função de Nordheim) é uma função elíptica de y
 106, 

onde φ/.10.79,3 5 Ey −= . Os valores de )(yϑ  e t(y) (tabelados na 

literatura 2,107) são introduzidos na equação de F-N para considerar a 

redução da altura da barreira de potencial descrita pelo conceito de carga-

imagem 44, 103; 

• E é o campo elétrico formado entre os dois eletrodos planos, devido ao 

potencial elétrico aplicado entre eles, descrito por:  

 

d

V
E =                                                                (2.6)  

onde:  
 

• V é o potencial elétrico aplicado (em volts);  

• d é a distância de separação entre os eletrodos (em m).   

 

 

2.2.1.1 Aprimoramento da Teoria de Fowler-Nordheim para Dispositivos 

com Geometrias Otimizadas 

 

Efetivamente, para que elevados campos elétricos sejam gerados com a aplicação 

de potenciais elétricos relativamente baixos, dispositivos específicos (FEs) são 

fabricados com geometria do elemento emissor otimizada. Geralmente, como 

descrito no capítulo 1, a geometria do catodo nos dispositivos FEs possui a forma de 
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uma microagulha*, cujo raio de curvatura varia de dezenas de angstrons a alguns 

micrometros, dependendo da tecnologia utilizada para sua fabricação. 

 

Em superfícies com irregularidades, como protuberâncias ou com microagulhas, por 

exemplo, o campo elétrico é intensificado na extremidade ou muito próximo à 

superfície do emissor 44. Neste caso, para validar a Expressão de F-N, é necessário 

considerar um fator adimensional de aumento do campo elétrico em relação a uma 

superfície plana, conhecido como fator de enriquecimento (γ): 

 
E

tip
=γE                                                  (2.7) 

 

onde Etip é o campo elétrico local, na extremidade da microponta ou protuberância. 

Ao considerar o fator de enriquecimento, a equação de FN (representada a seguir 

em termos da corrente de emissão I de uma matriz de micropontas) 34 é descrita por: 
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onde:  
 

• N representa a quantidade de emissores na matriz;  

• Atip é a área de emissão de uma microponta (em m2);  

• constante
( )φyt

c
A 2

1= ;  

• constante ( )ycB ϑφ 2
3

2= . 

 

Outra forma de expressar o campo elétrico de um emissor é através do fator 

geométrico (β), expresso em unidades de m-1 108-110: 

 
VEtip β=                                                             (2.9) 

 
O fator β é função do formato e dimensões da microponta, além da distância de 

separação entre os eletrodos 34, 53, 108, 111. Cuidado deve ser tomado para não utilizar 
                                                 
* Alguns autores utilizam o termo “microponteiras” ou invés de “microagulhas”. Neste texto 

“microagulhas” e “micropontas” serão utilizadas como sinônimos. 
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estes dois fatores (γ e β) indistintamente, já que não são equivalentes. 

Freqüentemente observam-se casos na literatura onde autores representam o fator 

de enriquecimento γ pelo símbolo β, gerando confusões quanto à interpretação de 

ambos 108, 109. 

 

Experimentalmente, é muito complexo determinar o campo elétrico localmente nas 

micropontas 34, todavia, uma maneira usualmente empregada para verificar se o 

dispositivo FE opera de acordo com a Expressão (2.8) consiste em caracterizar a 

corrente fornecida pelo dispositivo em função da tensão aplicada entre os eletrodos, 

e analisar graficamente a linearidade (ou não) de ln (I/V2) versus 1/V. Esta 

representação gráfica é denominada na literatura como gráfico de F-N, ilustrado na 

Figura 2.4 como exemplo 112.  

 

  
Figura 2.4 - Gráfico de Fowler-Nordheim obtido para emissor metálico 112. 

 
A inclinação do gráfico de F-N, (S), fornece informações sobre φ e β através da 

relação 113: 

 

β

φ 2

3

910.53,6=S                                                       (2.10) 

 

Pela Expressão (2.10) verifica-se que a inclinação do gráfico de F-N depende 

simultaneamente dos parâmetros β e φ, dificultando a análise dos resultados 
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experimentais. A função trabalho de diversos materiais pode ser facilmente alterada 

por fatores externos durante os ensaios, como adsorção de gases, modificando as 

características de emissão e, conseqüentemente, a inclinação do gráfico de F-N. A 

linearidade obtida no gráfico de F-N sugere apenas que a variação da emissão 

possui comportamento exponencial em função do potencial aplicado 34. Desta forma, 

torna-se necessário encontrar alternativas para determinar experimentalmente a 

função trabalho e o fator β de forma independente 111. Um aspecto importante, que 

deve ser ressaltado, é que o gráfico de F-N pode apresentar diferentes inclinações 

em uma mesma curva para o caso de emissores fabricados em semicondutores 

como o Si, como será detalhado na seção 2.2.2 deste capítulo. 

 

Gomer 103 sugere que β  seja estimado a partir da  expressão a seguir: 

 

        
krrdkr

d 1
)(

≈
−

=β      para dr <<                                  (2.11) 

 
onde: 

 

• r é o raio da ponta do emissor;  

• k é uma constante que varia entre 1 e 5 (valores determinados 

empiricamente 103) dependendo da geometria do emissor 34; 

• d é a distância entre os eletrodos.  

 

Porém, na prática, utilizar a Expressão (2.11) para o cálculo de β a partir de dados 

experimentais de r e d  pode induzir a erros consideráveis, visto que: 

 

• A área efetiva de emissão pode ser inferior à estimada experimentalmente 

(por meio da microscopia de varredura, por exemplo), pois protuberâncias na 

extremidade da microponta podem eventualmente apresentar melhores 

características dimensionais que favoreçam o efeito de emissão e podem não 

ser facilmente observadas 44; além deste fato, é impossível garantir que todas 

as micropontas de uma matriz possuam exatamente as mesmas dimensões; 
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• O modelo unidimensional proposto por F-N não é válido para emissores de 

dimensões em escala reduzida (“Small-Scale Emitters”, com diâmetros de 

pontas entre 10 e 200 Å). Estas dimensões se aproximam da largura da 

barreira de potencial, portanto, não é correto assumir o campo elétrico 

uniforme (condição necessária para validar o modelo proposto por F-N, 

descrita no início desta seção) em uma superfície com protuberâncias desta 

magnitude 2, 114. Para estes casos em particular, a inclusão do fator β é 

insuficiente para validar o modelo proposto por F-N, sendo necessário 

desenvolver um modelo específico que considere uma barreira de potencial 

assimétrica; 

 

• A determinação com precisão da distância d em sistemas catodo-anodo não 

integrados pode ser afetada por desalinhamento mecânico entre os eletrodos, 

devido às proporções dimensionais envolvidas, e ocasionar emissão irregular, 

preferencialmente nas regiões da matriz onde a separação dos eletrodos é 

menor; 

 

• Há dependência dos dados obtidos com o arranjo experimental adotado 109: 

fatores como pressão da câmara de ensaio, natureza do material e geometria 

do anodo 109 podem induzir mudanças significativas no parâmetro β. Um 

exemplo típico é a utilização de valores da constante k próximos de 100, 

adotados para ajustar os dados experimentais à Expressão (2.11) para 

emissores formados por nanotubos de carbono 108, ou seja, valores 

completamente distintos aos apresentados em geral, na literatura, para 

emissores cônicos. 

 

Para aprimorar os modelos associados aos parâmetros β, φ e outras variáveis, o 

recurso mais utilizado consiste em associar os dados experimentais a simulações 

computacionais 108, 111, 115, 116. Smith et al 115 realizaram simulações relacionando a 

altura (h) de emissores de nanotubos de carbono com seu raio e com seu 

espaçamento em relação ao anodo. Concluíram que o fator β é função desse 

espaçamento: para pequenas distâncias (< 2 µm) os emissores de nanotubo de 

carbono se aproximaram a uma configuração de eletrodo planar, reduzindo, 
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conseqüentemente, o valor de β; aumentando-se a separação dos eletrodos (de 

2 µm à ~10 µm) observaram que o valor de β deveria elevar-se até um ponto de 

saturação (determinado pelos autores em 3h); a partir deste ponto o valor do fator 

geométrico β  deveria manter-se constante. 

 

Conclui-se, frente ao exposto, que a emissão por campo é muito influenciada pelas 

geometrias dos eletrodos e pela separação entre ambos, além do material utilizado 

para a sua obtenção. Desta forma, os processos utilizados na fabricação dos 

dispositivos FE devem proporcionar a obtenção de catodos com protuberâncias que 

possibilitem emissão com maior uniformidade, com diâmetros extremamente 

reduzidos (para a intensificação do campo local), mantendo-se curtas distâncias 

entre o catodo e o anodo 6 (viável principalmente no caso de um sistema catodo-

anodo integrado), além de se utilizar materiais com baixo valor de φ. 

 

Outro fator determinante da corrente de emissão é a densidade de emissores por 

unidade de área. Pela Expressão (2.8) verifica-se que ao aumentar a densidade de 

micropontas obtém-se, conseqüentemente, um aumento proporcional na corrente 

emitida pela matriz, fato comprovado experimentalmente por Spindt 34: ao aumentar 

o número de micropontas de uma matriz de 12 para 5000, observou-se que a 

corrente aumentou de 6 mA para 100 mA. Porém, nestes mesmos experimentos 

constatou-se que a corrente emitida por cada microponta é menor ao aumentar-se a 

densidade de elementos por área. Para a matriz de 12 elementos observou-se uma 

corrente de 500 µA/microponta e, para a matriz de 5000 elementos, caracterizou-se 

uma corrente de 20 µA/microponta. Esta diferença é atribuída a variações na área 

efetiva de emissão de cada microponta, além dos processos de fabricação 

proporcionarem desuniformidades entre as mesmas 34. 

 

Uma maneira simples e eficaz de realizar comparações qualitativas entre 

dispositivos fabricados e caracterizados experimentalmente sob condições 

semelhantes é caracterizar o campo elétrico macroscópico obtido entre amostras 

para um dado nível de corrente (Expressão (2.6)). Dispositivos otimizados em 

relação a aspectos estruturais (raio de microponta reduzido, por exemplo) 

apresentam, sob condições idênticas de caracterização elétrica, campo elétrico 
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macroscópico reduzido em relação às amostras planares ou com pontas 

“defeituosas”, devido à energia requerida para provocar o mesmo efeito de emissão 

de elétrons ser menor. A obtenção experimental dos campos elétricos para um 

determinado valor de corrente pode ser efetuada em estruturas que permitam alterar 

a distância entre o anodo e o catodo durante os ensaios elétricos, mantendo-se as 

condições ambientais inalteradas (pressão na câmara de ensaio constante). A 

complicação para realização destes ensaios é utilizar um  aparato experimental que 

forneça este grau de liberdade. 

 

 

2.2.3 Emissão de Campo em Dispositivos FE de Si tipo p 

 
Diferentemente de um metal, as características de emissão no Si dependem do tipo 

de dopagem deste semicondutor. Dispositivos FE fabricados em substratos de Si 

com dopagem n apresentam características elétricas semelhantes aos metais para 

uma larga faixa de corrente de emissão, obedecendo à teoria de F-N neste intervalo 

de corrente. Porém, em dispositivos FE obtidos a partir de substratos de Si tipo p, (e 

de outros tipos de semicondutores, como Ge, GaAs tipo p e CdS, por exemplo 2), 

são observadas, experimentalmente, características de emissão diferenciadas em 

comparação aos metais, que se tornam relevantes quando os dados experimentais 

são representados em um gráfico de F-N: dependendo do potencial externo 

aplicado, a curva traçada apresenta três inclinações distintas, ressaltando que o 

processo de emissão é diferenciado nestas três regiões (Figura 2.5) 2, 117.  

 
A justificativa teórica para descrever esta diferença de comportamento observada 

em semicondutores de Si tipo p ainda não está bem estabelecida. Alguns autores, 

como Ding 117, 118, atribuem tal diferença às distintas fontes de elétrons em um 

semicondutor: a emissão pode ocorrer tanto por elétrons da banda de valência como 

da banda de condução. Acredita-se que a corrente de emissão seja 

predominantemente formada por elétrons extraídos da banda de condução do Si 

(fazendo com que o semicondutor se comporte como um metal, de acordo, portanto, 

com a teoria de F-N), porém, sabe-se que a concentração de elétrons é reduzida na 

banda de condução dos semicondutores do tipo p. 
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Figura 2.5 - Gráfico de F-N para emissores de Si tipo p, ilustrando inclinações da curva relativas às 

diferentes fontes de emissão de elétrons no semicondutor 117. 
 
Considerando-se o modelo de distintas fontes de fornecimento de elétrons, para 

baixos potenciais aplicados, um FE de Si tipo p operaria de maneira similar a um 

dispositivo FE de metal, ou seja, de acordo com a teoria de F-N, apresentando 

inclinação semelhante no gráfico de F-N (região “a” da Figura 2.5). 

 
À medida que o potencial elétrico eleva-se, uma saturação de corrente deve ser 

observada (região “b” da Figura 2.5), pois o fornecimento de elétrons pela banda de 

condução é limitado pela baixa concentração de elétrons nesta região, como 

também pelo armadilhamento destes elétrons por estados de superfície do 

semicondutor 117. Ressalta-se que comportamento semelhante já fora caracterizado 

inclusive para substratos de Si tipo n e reportado por alguns autores 34, entretanto, a 

saturação de corrente ocorreu, nestes casos, para valores de potencial elevados em 

comparação aos emissores do tipo p. 

 

Dando seqüência à argumentação do modelo de distintas fontes de elétrons, quando 

o campo elétrico externo é elevado o suficiente, elétrons do topo da banda de 

valência são emitidos e irão compor a corrente de emissão. Elétrons da banda de 

valência são considerados não condutivos devido à inexistência de “estados vazios” 
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(vacâncias) nesta região, no entanto, isto não evita que estes elétrons tunelem 

através da barreira e atinjam o nível de vácuo. Como conseqüência, um rápido 

aumento da corrente em relação ao potencial deve ser observado 2. Este efeito 

também é previsto teoricamente para ocorrer em emissores de Si tipo n e deveria 

ser caracterizado experimentalmente, todavia, a alta concentração de dopantes na 

banda de condução dificulta sua observação experimental, devido ao potencial 

elétrico requerido ser extremamente elevado em comparação com condições 

normais de operação.  

 

Para finalizar esta abordagem, a inclinação distinta do gráfico de F-N na região de 

alto potencial aplicado (região “c” da Figura 2.5) deve-se à barreira efetiva para 

elétrons provenientes da banda de valência do Si ser composta pela soma de χ 

(afinidade eletrônica do Si) com Eg (banda proibida do semicondutor), ao passo que, 

para a banda de condução, tal barreira deve-se somente a χ 119, como apresentado 

na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Diagrama de bandas de energia do Si tipo p, onde EVac = nível de vácuo, EC = banda de 

condução, EF = nível de Fermi, EV = banda de valência, χ = afinidade eletrônica e 
Eg = banda proibida do semicondutor (“band gap”). 

 
Outra descrição apontada na literatura 34 para justificar as observações 

experimentais refere-se à emissão no Si tipo p como um processo de dois estágios, 

onde os elétrons passam da banda de valência para a banda de condução e só 

então são emitidos para o nível de vácuo. Todavia este modelo não explica a 

mudança de inclinação no gráfico de F-N, pois os elétrons continuariam sendo 
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emitidos somente pela banda de condução do semicondutor, se ajustando, neste 

caso, à teoria de F-N. 

 

Uma recente linha de investigação atribui as diferenças no gráfico de F-N, 

observadas entre emissores de Si tipo p e tipo n, à presença de regiões de carga 

espacial na superfície que limitam a condução de elétrons, levando ao 

comportamento de saturação da corrente (região “b” da Figura 2.5) em detrimento 

das diferentes fontes de elétrons destes materiais. Johnson et al 120 constataram, em 

seus experimentos, valores de saturação de corrente semelhantes para ambos os 

tipos de dopagem do Si (p e n), o que invalidaria a teoria de distintas fontes de 

elétrons neste semicondutor. Entretanto, os resultados apresentados por estes 

autores divergem da literatura em geral, pois a maioria dos trabalhos destaca que a 

saturação de corrente em emissores de Si do tipo n ocorre para níveis de tensão 

muito superiores aos do Si tipo p, como descrito anteriormente. 

 

 

2.3    Conclusões Parciais 
 

Neste capítulo foram apresentados os principais fenômenos de emissão de elétrons, 

destacando-se a emissão por efeito de campo, que é a base dos dispositivos 

desenvolvidos neste trabalho.  

 

Foi apresentado o princípio de emissão de elétrons por aplicação de campo elétrico 

em um sólido, que se baseia no modelo proposto por Fowler e Nordheim. Todavia, 

foi discutido que este modelo precisa ser adaptado quando aplicado a superfícies 

com protuberâncias (caso dos dispositivos FE), devido a modificações no campo 

elétrico localmente.  

 

Outro aspecto discutido refere-se à emissão de elétrons no Si tipo p (material de 

construção dos emissores neste trabalho de pesquisa), que apresenta diferenças em 

relação aos metais devido às distintas fontes de elétrons no semicondutor, 

conseqüentemente as curvas apresentadas em gráfico de F-N são diferenciadas em 

comparação aos metais. 
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 CAPÍTULO III - METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DE MICROPONTAS DE SI PELA 

TÉCNICA HI-PS 

 

De acordo com a abordagem realizada no capítulo anterior, dispositivos de emissão 

por campo apresentarão maior eficiência de operação caso a densidade e os 

aspectos geométricos dos emissores sejam otimizados.  

 

Buscando este objetivo e considerando sua compatibilidade com a tecnologia do Si, 

neste capítulo é descrita a metodologia proposta como alternativa às atualmente 

utilizadas, e que foi empregada nesta pesquisa para a fabricação de matrizes de 

micropontas de Si por meio da técnica denominada HI-PS, para atuarem como 

elemento emissor dos dispositivos FE.  

 

São apresentadas as etapas de processos utilizadas para obtenção de matrizes de 

micropontas (catodos) na forma não integrada com o anodo, e são destacados os 

procedimentos utilizados para confecção de um dispositivo com sistema anodo-

catodo integrado e auto-alinhado, baseados no mesmo conceito da técnica HI-PS 

adotada para o caso anterior.          

 

Por fim, são descritas as particularidades dos sistemas implementados para 

caracterização elétrica dos dispositivos fabricados.  

 

 

3.1  Fabricação de Matrizes de Micropontas pela Técnica HI-PS 

 

Na Tabela 3.1 são descritas as etapas de processo e os parâmetros empregados 

para a fabricação das matrizes de micropontas não integradas ao anodo a partir da 

técnica HI-PS, e na Figura 3.1 é ilustrada a seqüência do processamento aplicado 

para a sua obtenção. Neste processamento, as definições das áreas expostas à 

implantação de íons de hidrogênio (HI) nos substratos de Si, que atuam como 

barreira à anodização, são efetuadas por processos convencionais de fotolitografia. 

Após esta etapa de fotolitografia, as amostras são submetidas, em seqüência, a um 
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processo de HI e recozimento térmico adequado 99. A combinação destes dois 

processos tem como objetivo formar uma região superficial de alta resistividade que 

serve como “máscara" à anodização, pois atua como isolante elétrico, impedindo a 

passagem da corrente de anodização nas regiões implantadas e evitando, 

conseqüentemente, a formação do PS nestas regiões.  

 

Neste caso, como o PS atua apenas como uma camada sacrificial no processo de 

microusinagem do Si, é necessário removê-lo após o processo eletroquímico (com 

soluções aquosas de KOH de baixa concentração (1%) em temperatura ambiente), 

como exemplificado no esboço da Figura 3.1, etapa g. As micropontas surgem após 

a remoção desta camada sacrificial, visto que a formação do PS possui 

característica isotrópica, ou seja, ocorre também lateralmente (abaixo dos círculos 

implantados), de modo que, após sua remoção, as microestruturas são obtidas. 

 

Convém ressaltar que todas as amostras são lavadas em H2O, etanol e pentano 

(nesta ordem) após o processo de anodização (obtenção do PS), visando reduzir 

forças de capilaridade que podem, eventualmente, causar trincas na camada porosa 

e danificar as microestruturas obtidas. A Figura 3.1 e a Tabela 3.1 apresentam a 

seqüência de fabricação HI-PS desenvolvida. 

 
Figura 3.1 - Etapas de processo para fabricação de micropontas: (a) Crescimento de óxido de Si; 

(b) litografia; (c) HI; (d) Remoção do SiO2; (e) Evaporação de Al + RTA; (f) Anodização; 
(g) Remoção da camada de PS por KOH. 
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Tabela 3.1 - Seqüência de processos aplicados para fabricação da matriz de micropontas por HI-PS. 
Seqüência de 

Processos Processo Parâmetros do Processo Objetivo Específico 

01 

Limpeza 
química inicial 
dos substratos 

de Si 

Lavagem em H2O (DI) (t = 10 min) 
entre cada uma das etapas da 

limpeza; 
2H2SO4 + 1H2O2 (t = 10 min) 

+ 
1HF + 20 H2O (t = 15 s) 

+ 
5H2O + 1H2O2 + NH4OH 

(t = 10 min) 
+ 

5H2O + 1H2O2 + 1HCl (t = 10 min) 
+ 

1HF + 20 H2O (t = 15 s) 

Remoção de contaminantes 
nos substratos de Si 

02 

Formação de 
SiO2 térmico 

nos substratos 
de Si 

T = 1200o C; 
Ambiente oxidante: 

O2 (t = 30 min) 
+ 

H2O/O2 (t = 180 min) 
+ 

O2 (t = 30 min) 

Formação de SiO2 com ~1 µm 
de espessura, para servir como 

barreira à implantação de 
hidrogênio 

03 Fotolitografia 

Máscaras contendo matrizes de 
17000 e 2500 círculos 

respectivamente, de 25µm de 
diâmetro cada (seção 3.2) 

Definição das áreas que 
atuarão como barreira à 

implantação H+ 

04 HI E = 50 keV; 
Dose = 1.1016 H+/cm2 

Obtenção de camada 
superficial com elevada 

resistividade 

05 Remoção do 
SiO2 

HF (48% wt) Expor as regiões sem HI à 
anodização 

06 

Deposição de 
Al na face 
oposta dos 
substratos 

Evaporação de Al por        
Electron Beam;  

Ambiente de vácuo (P < 10-6 Torr) 

Obtenção de uma camada de 
Al de 0,3 a 0,5 µm de 

espessura, para efetuar o 
contato ôhmico entre substrato 

e eletrodo 

07 RTA 

T = 450º C; 
Rampa de 50º C/s; 

Ambiente de Nitrogênio (N2); 
t = 5 min 

Ativação do H+ no Si e 
formação da liga Al/Si na face 

oposta do substrato 

08 Anodização 
HF (48% wt); 

J = 20 mA/cm2; 
t em minutos; 

Obtenção da camada de PS 

09 
Corrosão 

química do PS 
por KOH 

KOH (1%); 
T = ambiente; 
t ≈ 6 minutos 

Remoção da camada de PS 
para formação da microponta 

 

A microusinagem do Si para formação de micropontas pode ser efetuada por 

diferentes técnicas 34. No entanto, muitas vezes é necessário implementar etapas 

adicionais aos processamentos de microusinagem do Si para otimização das 

geometrias das micropontas, visando redução do diâmetro das extremidades e 

melhor razão de aspecto destas estruturas. A técnica usualmente implementada 

para esta finalidade é a oxidação térmica (para formação de SiO2 na superfície das 
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pontas), seguida de remoção do óxido formado, processo denominado na literatura 

por “oxidation sharpening” 34, 60 (Figura 3.2). Por meio deste processo, parte do Si 

das micropontas é consumido, reduzindo o diâmetro das mesmas. 
 

Si SiO2

(a) (b) (c)

Si SiO2Si SiO2

(a) (b) (c)

 
Figura 3.2 - Seqüência de processos para redução das dimensões da microponta (“oxidation 

sharpening”): (a) microponta de Si microusinada; (b) oxidação térmica para consumo de 
parte do Si da microponta; (c) remoção do óxido e obtenção da ponta otimizada. 

 
No caso de estruturas obtidas por processos de corrosão úmida ou por plasma, as 

etapas de oxidação térmica e remoção do óxido são repetidas diversas vezes até a 

microponta atingir diâmetros reduzidos (da ordem de dezenas a centenas de 

nanômetros 34), o que consome várias horas (ou até mesmo dias) de 

processamento. 

 

Micropontas obtidas por HI-PS apresentam, após seu processo de fabricação, 

diâmetro de aproximadamente 150 nm* 121. Porém, com o intuito de obter geometrias 

com diâmetros ainda menores e de modo alternativo ao “oxidation sharpening”, 

neste trabalho é proposta uma seqüência de processos adicional para ser aplicada 

nas micropontas recém microusinadas. Este processo, aqui denominado “Ox-PS 

Sharpening”, consiste em consumir uma fina camada de Si da superfície das 

microestruturas já formadas, pela realização de um curto período de anodização, 

seguida por oxidação térmica convencional e posterior remoção da camada porosa 

oxidada (a seqüência dos processos é ilustrada na Figura 3.3). Na Tabela 3.2 são 

sintetizadas as etapas e os parâmetros utilizados neste processamento. Por meio 

deste procedimento é possível obter, além da redução das dimensões da 

microponta, a formação de um isolante elétrico na superfície do catodo. Esta 

seqüência de processos também é aplicada na fabricação do dispositivo integrado 

(descrito em detalhes na seção 3.2 deste capítulo). 

                                                 
*  Considera-se este um excelente resultado, visto que esta dimensão é alcançada sem etapas 

adicionais de processamento. 
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(a) (b) (d)(c)

Si PS oxidado (Ox-PS)PS

(a) (b) (d)(c)(a) (b) (d)(c)

Si PS oxidado (Ox-PS)PSSi PS oxidado (Ox-PS)PS  
Figura 3.3 - Seqüência de processos para redução das dimensões da microponta obtida por HI-PS 

(“Ox-PS Sharpening”): (a) formato da microponta após sua obtenção; (b) anodização 
para consumo de parte do Si da microponta; (c) oxidação térmica da camada de PS; (d) 
remoção de parte do óxido para obtenção da ponta otimizada. 

 

Tabela 3.2 - Seqüência de processos aplicados para otimização estrutural das micropontas (“Ox-PS 
Sharpening”). 

Seqüência de 
Processos 

Processo 
Parâmetros do 

Processo 
Objetivo Específico 

 
1 Anodização 

HF (48% wt); 
J = 20 mA/cm2; 
t = 2 minutos. 

Consumir uma fina camada 
superficial das micropontas através 

da formação de PS. 
 

2 
 

Oxidação térmica 
T = 1200o C; 

Ambiente oxidante: O2  
t = 10 horas. 

 

Oxidar a camada de PS obtida na 
superfície da microponta (Ox-PS). 

3 Corrosão do   
Ox-PS  

HF (48% wt); 
t = 10 segundos. 

Remover o óxido das extremidades 
das micropontas. 

 

Caso não haja necessidade de realizar-se o processo de oxidação térmica após a 

etapa de processo “1” descrita na Tabela 3.2, efetua-se diretamente a remoção total 

da fina camada de PS obtida na etapa anterior (em solução de KOH (1%)).  Este 

procedimento, testado em alguns casos neste trabalho, foi denominado 

“PS Sharpening”.   

 

 

3.2  Proposta para Obtenção de Dispositivo Anodo-Catodo Integrado 

através da Técnica HI-PS 

 

O interesse na obtenção de dispositivos de emissão de campo com catodo-anodo 

integrados em um mesmo substrato visa, além da portabilidade, a possibilidade de 

incorporação destes dispositivos com circuitos eletrônicos, através de métodos de 

fabricação utilizados na indústria da Microeletrônica, cujo material de base é o silício 

(Si) monocristalino. Outro aspecto relevante neste tipo de estrutura integrada é 

garantir distâncias fixas e precisas, da ordem de micrometros a centenas de 

nanômetros, entre catodo e anodo, o que facilita a emissão de elétrons com 

aplicação de potenciais elétricos relativamente baixos em comparação aos sistemas 

não integrados. 
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 Frente às características desejáveis para os dispositivos FE integrados (baixa 

complexidade de fabricação, compatibilidade com CMOS, etc), a técnica HI-PS é 

proposta em tese neste trabalho como alternativa para a fabricação de FEs em Si às 

tecnologias aplicadas usualmente para este propósito 2, 34. A Figura 3.4 ilustra a 

seqüência de processos tecnológicos proposta para confecção do dispositivo FE 

com anodo-catodo integrados.  

 

Oxidação

Litografia

1a HI

Remoção do óxido
+ deposição de Al 

+ RTA

1a Anodização

Remoção do PS

2a HI + RTA

2a Anodização

Remoção do PS

3a Anodização

Remoção do Al + 
Oxidação

Remoção do Ox-PS

Metalização (Al)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

Oxidação

Litografia

1a HI

Remoção do óxido
+ deposição de Al 

+ RTA

1a Anodização

Remoção do PS

2a HI + RTA

2a Anodização

Remoção do PS

3a Anodização

Remoção do Al + 
Oxidação

Remoção do Ox-PS

Metalização (Al)

Oxidação

Litografia

1a HI

Remoção do óxido
+ deposição de Al 

+ RTA

1a Anodização

Remoção do PS

2a HI + RTA

2a Anodização

Remoção do PS

3a Anodização

Remoção do Al + 
Oxidação

Remoção do Ox-PS

Metalização (Al)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)
 

Figura 3.4 - Proposta de etapas de processo para fabricação de dispositivo FE com anodo-catodo 
integrado. 

 
Por meio de uma seqüência de processos baseados na técnica HI-PS original, os 

eletrodos anodo-catodo são formados numa estrutura auto-alinhada, com separação 

entre ambos em torno de 12 µm.  Esta limitação geométrica deve-se ao processo 

usado (fotolito) na confecção das máscaras neste trabalho (na seção 3.3 deste 

capítulo será abordada especificamente a metodologia usada para confecção das 

máscaras utilizadas e suas limitações). 
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Entretanto, a seqüência de processos aqui apresentada poderá ser aplicada para 

estruturas com dimensões de máscara ainda menores, o que resultará em melhores 

resultados de operação. No processamento proposto, as etapas iniciais, 

identificadas na Figura 3.4 como etapas de “A” a “D”, são semelhantes às aplicadas 

para o sistema não integrado. As principais diferenças em relação à fabricação da 

estrutura não integrada são destacadas nas etapas subseqüentes. Estas etapas 

adicionais e seus objetivos serão descritos a seguir: 

 

• ETAPA E: primeiro processo de anodização, realizado em curto período de 

tempo (HF (48% wt), J = 20 mA/cm2, t = 5 – 15 minutos). Com este 

procedimento, forma-se uma camada de PS com espessura limitada, a fim de 

não promover sua total formação abaixo das regiões mascaradas. O intervalo 

de tempo sugerido para a anodização tem o objetivo de controlar a altura da 

microponta em relação ao anodo após o término do processamento completo: 

tempos curtos de anodização proporcionam a obtenção de micropontas em 

nível inferior ao anodo, ao passo que tempos longos de anodização 

possibilitam, ao final do processamento, micropontas em nível superior ao 

anodo. 

 

• ETAPA F: remoção da camada porosa formada (KOH (1%), temperatura 

ambiente) e obtenção de micropedestais. Estes micropedestais atuarão como 

máscara a um segundo processo de HI.  

 

• ETAPA G: segundo processo de HI e subseqüente recozimento RTA, 

utilizando-se os mesmos parâmetros descritos na Tabela 3.1 (T = 450o C, 

rampa de 50o C/s, Ambiente: N2, t = 5 minutos). O objetivo desta etapa é 

definir novas regiões de isolação ao segundo processo de anodização. 

 

• ETAPA H: Segundo processo de anodização para formação das micropontas 

(HF (48% wt), J = 20 mA/cm2, t = 5 – 15 minutos). Somente as regiões 

superficiais sob os pedestais reagirão ao processo eletroquímico. A escolha 

do tempo para realizar a anodização, nesta etapa, dependerá do processo 

utilizado na etapa “E”. O valor aqui adotado deve ser suficiente para garantir a 

remoção da estrutura “pedestal” para obtenção da microponta. 
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• ETAPA I: remoção total do PS formado por corrosão química com KOH (1%) 

à temperatura ambiente. 

 

• ETAPA J: terceira anodização efetuada em seqüência à “etapa I”, realizada 

em um período curto (HF (48% wt), J = 20 mA/cm2, t = 2 minutos), para 

obtenção de uma fina camada de PS (da ordem de 1 µm) sobre toda a 

superfície das micropontas formadas. 

 

• ETAPA K: remoção do alumínio das costas dos substratos e oxidação térmica 

da estrutura (“Ox-PS Sharpening”: Ambiente: O2; T = 1200o C; t = 10 horas) 

para obtenção do óxido de isolação entre o anodo e o catodo.  

 

• ETAPA L: remoção parcial do óxido de isolação e remoção total do PS 

oxidado sobre a extremidade das micropontas (10 s em HF (48% wt)). As 

taxas de remoção dos óxidos são diferenciadas, devido à qualidade dos 

óxidos, o que viabiliza este processo; 

 

• ETAPA M: metalização (alumínio, com espessura em torno de 50 nm) das 

micropontas e do anodo integrado para formação dos contatos elétricos, 

seguida por recozimento térmico (Ambiente: (H2 (10 %) + N2 (90 %)), 

T = 450o C, t = 30 minutos) para formação de liga Al/Si. 

 

 

3.3  Projeto de Máscaras Litográficas para Fabricação de Matrizes de 

Micropontas 

 

Para a definição das geometrias das micropontas, foram projetadas máscaras 

litográficas contendo matrizes de círculos (com diâmetros de 25 µm). Estas 

máscaras foram impressas em fotolito (ampliadas de dez vezes) e, por um processo 

de fotorredução de dez vezes (realizado em uma câmera de redução D. W. Mann, 

modelo 1503, com capacidade máxima de redução de 20 vezes) foram gravadas em 

fotomáscara de emulsão no tamanho desejado, para serem aplicadas em processos 

convencionais de fotolitografia. Como mencionado na seção anterior, a definição das 
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dimensões das geometrias e dos espaçamentos adotados entre os círculos foi 

limitada pela resolução do fotolito utilizado, que é de aproximadamente 250 µm. 

 

As geometrias circulares que compõem as máscaras visam a obtenção de 

microestruturas emissoras com formato cônico, explorando a formação isotrópica do 

PS. As regiões de cor branca ilustradas nas Figuras 3.5 e 3.6 correspondem às 

áreas expostas à anodização para formação do PS; às de cor preta, correspondem 

às regiões que servirão de barreira à anodização. Nos processos experimentais, 

com a corrosão do PS, as regiões circulares em preto são removidas, formando-se 

assim a microestrutura desejada (microponta). 

 

 
Figura 3.5 - Mascara 1 (matriz de 17000 elementos – 3,9.104 pontas/cm2) 

 
 

 
Figura 3.6 - Máscara 2 (matriz de 2500 elementos - 3,2.104 pontas/cm2) com detalhes otimizados 

em relação à máscara 1. 
 
Neste trabalho duas máscaras foram testadas: uma contendo uma matriz de 17000 

elementos distribuídos uniformemente em uma área de ~ 6,6 x 6,6 mm2 

(~ 3,9.104 pontas/cm2, Figura 3.5) e outra, otimizada em relação à primeira, contendo 

2500 círculos (Figura 3.6), também distribuídos uniformemente em uma área de 
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~ 2,8 x 2,8 mm2 (~ 3,2.104 pontas/cm2), e estruturas retangulares contornado toda a 

matriz (denominadas neste trabalho como “trilhas laterais”).  

 

As trilhas laterais, ilustradas na Figura 3.6, foram implementadas nesta máscara 

para minimizar efeitos de “borda” que ocorrem durante o processo de 

anodização 57, 122 (discutidos na seção 4.1 do capítulo IV) e para formação da área 

de contatos elétricos do dispositivo anodo-catodo integrado. 

 

 

3.4  Características das Amostras Processadas 

 

Em todos os experimentos realizados neste trabalho foram utilizados substratos de 

Si Czochralski (CZ) do tipo p, com orientação cristalográfica <100> e resistividades 

de 1 a 20 Ωcm. Na Tabela 3.3 são descritas as características de processamento 

das amostras selecionadas para análise estrutural dos dispositivos e as etapas de 

processo propostas para fabricação dos mesmos. 

 

Tabela 3.3 – Amostras selecionadas para caracterização morfológica dos dispositivos. 
Amostra Fotogravação Tipo de 

dispositivo 
Características dos processamentos 

diferenciais 
 

G37C Trilhas 
retangulares 

 

_________________ “Ox-PS” 

X41B Máscara 1 Não integrado ________________________________________ 

X42A Máscara 1 Não integrado ________________________________________ 
X42B Máscara 1 Não integrado ________________________________________ 

 

X54C 
 

Máscara 2 
 

Integrado Processo interrompido na “etapa I” 
(Figura 3.4) 

X54D Máscara 2 Integrado 
________________________________________ 

X56C Máscara 2 Integrado ________________________________________ 

X56D Máscara 2 Integrado ________________________________________ 
 

 
X57D* 

 
Máscara 2 

 
Não integrado 

PS Sharpening: após a obtenção das 
micropontas, uma fina camada de PS foi 
obtida e posteriormente removida sem a 

etapa de oxidação. 
X58A Máscara 2 Não integrado PS Sharpening + Al (50 nm) 
X58B* Máscara 2 Não integrado Al (50 nm) 
X58C* Máscara 2 Não integrado Ox-PS Sharpening + Al (50 nm) 

 
 

                                                 
*Amostras submetidas a ensaios elétricos. 
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3.5  Caracterização Elétrica dos Dispositivos 

 

O comportamento elétrico de dispositivos FE é avaliado por meio da caracterização 

da corrente de emissão de elétrons em função do potencial aplicado entre os 

eletrodos, em ambiente de alto vácuo. Neste trabalho, os seguintes ensaios 

experimentais foram programados para os dispositivos fabricados: 

 

• Obtenção de curvas I-V. Para os dispositivos não integrados, a distância entre 

os eletrodos foi usada como parâmetro; 

• Obtenção de curvas I-t para caracterização de degradação dos dispositivos: 

para uma determinada polarização entre os eletrodos, a variação da corrente 

de emissão foi monitorada ao longo do tempo. 

 

Destaca-se que, para realizar as caracterizações elétricas nos dispositivos FE, é 

necessário eliminar ou buscar alternativas para minimizar ao máximo a influência de 

fatores que podem alterar a corrente de emissão durante os ensaios elétricos, tais 

como: 

 
• Adsorção de gases: este efeito pode causar mudanças na função trabalho do 

Si ou promover oxidação superficial do mesmo (no caso da adsorção de O2), 

alterando conseqüentemente as características de emissão do material; 

• Livre caminho médio: deve ser elevado para garantir que um elétron emitido 

no catodo seja coletado pelo anodo sem interagir com espécies gasosas 1; 

• Ionização de gases: caso a pressão no ambiente de análise seja elevada, há 

o risco de ocorrerem descargas elétricas provocadas pela ionização de gases, 

o que acarreta em danos nos emissores e, conseqüentemente, reduz a 

corrente de emissão 1. 

 

Por esta razão, para garantir que a corrente mensurada provenha da emissão de 

elétrons do catodo e não dos fatores descritos anteriormente, faz-se necessário 

caracterizar os dispositivos FE em ambientes de alto vácuo, sendo a pressão ideal 

situada entre 10-9 e 10-6 Torr 1. 
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Desta forma, houve a necessidade de projetar uma câmara de vácuo específica para 

alojar os dispositivos durante os ensaios e implementar o aparato experimental 

relativo à caracterização elétrica em si, cujos detalhes são descritos nas seções a 

seguir. 

 

 

3.5.1 Projeto e Construção da Câmara de Ensaios 

 

Uma câmara de vácuo com as especificações ilustradas na Figura 3.7 (denominada 

Câmara 1) foi projetada e fabricada no LME, e adaptada a um sistema analisador de 

gases residuais (espectrômetro de massa MKS, modelo PPT-300-EM). 

 

Microposicionador

Suportes

Janela

Anodo
Isolante

Porta 
amostra 
(Catodo)

Vácuo

Isolante

Microposicionador

Suportes

Janela

Anodo
Isolante

Porta 
amostra 
(Catodo)

Vácuo

Isolante

 
Figura 3.7 - Layout da Câmara 1, desenvolvida para ensaios elétricos de dispositivos FE. 
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Figura 3.8 - (a) vista geral da câmara; (b) parte superior da câmara ilustrando o microposicionador 

acoplado ao pino de suporte do anodo; (c) vista interna da câmara ilustrando o catodo e 
o anodo; (d) anodo; (e) material cerâmico para promover isolação elétrica entre as 
estruturas do anodo e catodo e das demais partes do sistema; (f) detalhe do porta 
amostra. 

 

A escolha pelo acoplamento da câmara de ensaio ao analisador de gases residuais 

foi baseada na possibilidade de utilizar o sistema de vácuo compacto do 

PPT-300-EM, que permite atingir rapidamente pressões de aproximadamente 

10-6 Torr. Além disso, este sistema "limpo" (já que utiliza bomba turbo-molecular) 

poderá auxiliar, futuramente, em caracterizações de dispositivos sensores de gases 

baseados em FE. 
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Para a construção da Câmara 1, foram adotadas as seguintes considerações no seu 

projeto original (Figura 3.7): 

 

• O contra eletrodo planar (anodo) foi acoplado a um microposicionador (que 

possui passo de unidades de µm), para possibilitar a alteração da distância 

entre o catodo (matriz de microagulhas) e o anodo em sistemas não 

integrados, durante os ensaios elétricos, sem a necessidade de reabertura da 

câmara; 

• As estruturas do anodo e do porta-amostras (catodo) foram fixadas 

(parafusadas) em partes específicas da câmara, a fim de facilitar sua eventual 

substituição, caso houvesse necessidade; 

• O contra eletrodo planar (anodo) foi isolado eletricamente das demais partes 

da câmara por meio de materiais cerâmicos, devido ao elevado potencial 

elétrico (da ordem de kV) aplicado nesta estrutura; 

• O catodo (composto pelas matrizes de micropontas de Si) e as demais partes 

da câmara permanecem no potencial terra, para garantir segurança na 

manipulação do sistema. 

 

A Figura 3.8 ilustra os detalhes da câmara de vácuo confeccionada. 

 

 

3.5.1.1 Problemas Constatados no Sistema Projetado e Soluções 

Adotadas 

  

O acoplamento do sistema de vácuo com a câmara desenvolvida apresentou ótimo 

desempenho, permitindo alcançar pressão da ordem de 10-6 Torr (considerada alto 

vácuo), como esperado. 

 

Apesar dos critérios e cuidados adotados no projeto da Câmara 1, alguns problemas 

foram detectados durante os primeiros ensaios realizados com os dispositivos não 

integrados, sendo importante descrevê-los aqui para auxiliar trabalhos futuros.  

Dentre estes problemas, destaca-se o desalinhamento mecânico entre o anodo e a 

matriz de micropontas (exemplo do problema típico ocorrido ao longo dos ensaios é 
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ilustrado, de forma exagerada, na Figura 3.9), impossibilitando a determinação da 

distância real entre estas duas estruturas. Embora este desalinhamento seja 

estimado da ordem de minutos de grau, para uma geometria com dimensão de 

milímetros a diferença de altura resultante entre dois pontos dos eletrodos é da 

ordem de micrometros. Outra conseqüência provocada pelo desalinhamento foi a 

obtenção de elevadas correntes de fuga em determinados ensaios, caracterizadas 

mesmo para tensões aplicadas entre os eletrodos da ordem de dezenas de volts, 

devido a eventual contato mecânico entre as estruturas (Figura 3.9 a).    

 
 

 
Figura 3.9 - (a) Representação enfatizando o desalinhamento entre a amostra e o anodo, 

promovendo contato mecânico e conseqüentemente contato elétrico entre as estruturas; 
(b) anodo envolto em material isolante para evitar contato elétrico entre as estruturas. 

 
As soluções adotadas para minimizar os problemas gerados pelo desalinhamento 

mecânico entre os eletrodos foram: 

 
• Redução física da área condutora do anodo através do recobrimento do 

mesmo por material isolante eletricamente (Figura 3.9 b). O objetivo deste 

procedimento foi reduzir ou eliminar a geração de correntes de fuga no caso 

de eventual contato mecânico indesejado entre a amostra e o anodo (por 

desalinhamento entre as duas partes). Tal adaptação foi possível de ser 

implementada, pois a estrutura do anodo é parafusada ao pino de 

deslocamento, facilitando sua substituição, como descrito anteriormente; 

 

• Modificação da estrutura de suporte do anodo: a estrutura original, rígida, foi 

substituída por uma estrutura do tipo junta articulada, que possui um pequeno 

grau de liberdade para movimentos mecânicos com atrito em torno do seu 

eixo (Figura 3.10), de modo que se obtém auto-alinhamento mecânico 

pressionando suavemente o anodo contra o catodo. 



 58

Anodo

AçoMaterial isolante

Vista inferior

V
is

ta
 tr

an
sv

er
sa

l 
(e

m
 c

or
te

)

x

y

Anodo

AçoMaterial isolante AçoMaterial isolanteMaterial isolante

Vista inferior

V
is

ta
 tr

an
sv

er
sa

l 
(e

m
 c

or
te

)

x

y

 
Figura 3.10 - Estrutura móvel para melhorar alinhamento mecânico entre os eletrodos 

 
A partir destas modificações, constatou-se que os problemas relacionados com 

correntes de fuga passaram a ser desprezíveis (correntes inferiores a pA), 

garantindo-se também o paralelismo entre os eletrodos, e o novo sistema 

(denominado Câmara 2) pôde ser utilizado nos ensaios elétricos subseqüentes. 

 

Nesta fase, detectou-se outro grave problema relacionado à imprecisão da distância 

entre os eletrodos, devido à limitação do microposicionador utilizado no aparato 

experimental (Figura 3.7). Verificou-se que este dispositivo apresentou 

funcionamento inadequado e limitado para esta aplicação, acarretando 

conseqüentemente imprecisão no posicionamento dos eletrodos, da ordem de 

centenas de micrometros em alguns casos.  

 

Devido a este sério problema, substituiu-se o microposicionador por um relógio 

comparador (com resolução de 1 µm), que foi acoplado ao eixo que movimenta a 

estrutura do anodo. O movimento do eixo passou a ser efetuado por uma porca 

rosqueada na parte superior da câmara de vácuo, como ilustra a Figura 3.11.  

 

Com esta alteração do sistema mecânico, a precisão das distâncias entre os 

eletrodos passou a ser de unidades de micrometros (± 5 µm), o que caracterizou 

uma melhora significativa em relação ao sistema baseado no microposicionador. 

Esta versão do aparato experimental foi denominada "Câmara 3" (em detalhes na 

Figura 3.12). 
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Figura 3.11 - Parte superior da Câmara 3 utilizada para controle da distância entre os eletrodos. 

 

 
 

Figura 3.12 - (a) Câmara 3, projetada para aumentar a precisão do ajuste da distância entre os 
eletrodos; (b) Detalhe do sistema de posicionamento da amostra, composto por um 
relógio comparador e uma porca que é responsável pelo movimento mecânico do pino 
de suporte do anodo. 
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A Tabela 3.4 sintetiza as principais características das três versões de câmaras de 

ensaios elétricos utilizadas. Convém ressaltar que as denominações Câmara 2 e 

Câmara 3 não se referem a novas câmaras fabricadas, mas às alterações 

implementadas na câmara original, denominada Câmara 1. 

 

Tabela 3.4 – Características das câmaras de ensaios utilizadas. 

Câmara Anodo Sistema de 
posicionamento 

Imprecisão do 
posicionamento 

 

1 - Sem isolação elétrica ao redor 
- Estrutura fixa 

 

Microposicionador Dezenas a centenas de 
micrometros 

 

2 - Com isolação elétrica ao redor  
- Estrutura articulada 

 

Micropocisionador Dezenas a centenas de 
micrometros 

 

3 - Com isolação elétrica ao redor 
- Estrutura articulada 

 

Relógio comparador 
 

Unidades de micrometro 

 

 

3.5.2 Sistemas Implementados para Caracterização Elétrica dos 
Dispositivos FE 

 

Para a caracterização elétrica dos dispositivos FE, foram implementados três 

diferentes sistemas, buscando um aprimoramento de qualidade das caracterizações:  

 

a) Sistema Não Automatizado (Figura 3.13): As primeiras caracterizações elétricas 

dos dispositivos foram efetuadas com uma fonte de tensão analógica DC (Sorensen, 

modelo 1030-20), com faixa de tensão variável de 0 a 30 kV e resolução de 100 V, 

acoplada a um amperímetro (resolução de 100 nA) e a um voltímetro digitais 

(resolução de 1 V), ambos da Hewlett-Packard, modelo 34401A. Nesta configuração, 

os dados são coletados de forma manual, observando-se as leituras indicadas nos 

instrumentos. Com a finalidade de limitar a corrente elétrica, utilizou-se no circuito 

um resistor de elevado valor em série, para evitar danos à fonte de 

tensão/amperímetro, caso ocorresse curto-circuito provocado por eventual formação 

de arco-elétrico ou descarga entre as estruturas do anodo e do catodo. 

 

b) Sistema Dedicado Automatizado (desenvolvido no LME, baseado no 

conceito de Instrumentação Virtual, Figura 3.14): Devido às dificuldades e 

limitações de utilizar-se uma instrumentação não controlada para a caracterização 

dos dispositivos FE, foi projetado e implementado um sistema composto por fonte e 
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medição (fonte de tensão variável de 0 até 8 kV, com resolução de 10 V, e circuitos 

eletrônicos dedicados para medição de corrente e tensão, com resolução de 100 nA 

na escala de corrente, Figura 3.14b), controlado localmente ou externamente via 

software 123. O software de controle do sistema, desenvolvido na linguagem Pascal 

em ambiente DELPHI 7.0, possibilita ao operador as seguintes manipulações 123: 

 

• Configurar e alterar os parâmetros da fonte antes ou durante os ensaios 

elétricos; 

• Selecionar o tipo de visualização dos dados na tela do computador: gráfica 

(curvas I-V, I-t, F-N), ou apenas mostrar os dados no display digital com as 

leituras das grandezas físicas corrente e tensão simultaneamente; 

• Armazenar e exportar os dados coletados nos ensaios no formato ASCII. 

 

c) Sistema Automatizado Comercial (instrumentação dedicada, composta por 

instrumentos comerciais, também baseada no conceito de Instrumentação 

Virtual Figura 3.15): Apesar do sistema anterior ter oferecido maior grau de 

liberdade para a realização dos experimentos e possibilitar o armazenamento de 

dados, constatou-se a necessidade de implementar-se um novo sistema 

instrumental que oferecesse maior resolução e precisão em relação aos dois 

sistemas apresentados anteriormente. Desta forma, uma nova instrumentação 

dedicada foi implementada, composta por uma fonte digital de alta tensão DC 

(Keithley, modelo 248, com faixa de tensão variável de 0 até 5 kV e resolução de 

1 V) e um eletrômetro programável digital (Keithley, modelo 617, com resolução de 

2 fA). O resistor de segurança foi mantido em série no circuito, pelos argumentos já 

mencionados. Nesta configuração os instrumentos são controlados remotamente via 

software (desenvolvido em LabView). Este sistema permite ao usuário: 

 

• Configurar e alterar os parâmetros da fonte antes do ensaio elétrico; 

• Visualizar dados na tela do computador graficamente (curvas I-V, I-t, V-t e 

F-N); 

• Armazenar e exportar os dados coletados nos ensaios no formato ASCII. 
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Figura 3.13 - Esquema de caracterização elétrica com o sistema “Não Automatizado". 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 3.14 - (a) Esquema de caracterização elétrica com o Sistema “Dedicado Automatizado”: 
instrumentação dedicada desenvolvida no LME e baseada no conceito de 
Instrumentação Virtual. (b) Diagrama de blocos do sistema 123. 
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Figura 3.15 - Esquema de caracterização elétrica com o sistema “Automatizado Comercial”: 

instrumentação dedicada, composta por equipamentos comerciais e baseada no 
conceito de Instrumentação Virtual.  

 
As Figuras 3.13, 3.14 e 3.15 ilustram os sistemas que foram utilizados na 

caracterização dos dispositivos.  

 

Convém ressaltar que todos os ensaios foram realizados sem a inserção de gases 

na câmara, pois o objetivo inicial é analisar as características de emissão das 

micropontas minimizando a influência de fatores externos.  

 

A Tabela 3.5 sintetiza as principais características dos sistemas instrumentais 

utilizados nos ensaios elétricos. 

 

Tabela 3.5 – Características dos sistemas utilizados nos ensaios elétricos dos dispositivos fabricados. 
 

Sistema 
 

Resolução 
Variação do valor de 

tensão durante o ensaio* 

Valor máximo de 

tensão fornecido 
 

Não Automatizado 100 V;  
100 nA 

 

± 50 V 
 

30 kV 

 Dedicado 
Automatizado 

10 V; 
100 nA 

 

± 50 V 
 

8 kV 

Automatizado 
Comercial 

1 V;  
2 fA 

 

± 1 V 
 

5 kV 

 
 

                                                 
*Considerando-se um valor fixo de tensão como referência. 
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3.5.3  Amostras Selecionadas para Caracterização Elétrica 

 

Como apresentado nas seções anteriores, propôs-se neste trabalho processos de 

fabricação de dispositivos FE com algumas etapas diferenciadas entre si (como 

otimização estrutural por meio de oxidações, recobrimento superficial com Al, etc.). 

Desta forma, para validar ou não as propostas sugeridas, é necessário analisar 

eletricamente as características de emissão de corrente dos dispositivos em função 

destes processos diferenciados. A Tabela 3.6 sintetiza as amostras que foram 

selecionadas para a caracterização elétrica, o(s) sistema(s) de caracterização 

utilizado(s) em cada caso, além de destacar processos de fabricação adicionais a 

que foram submetidas. Com o intuito de facilitar sua identificação, os sistemas de 

caracterização elétrica “Dedicado Automatizado”, e “Automatizado Comercial” serão 

tratados deste ponto em diante, respectivamente, como: Sistema Dedicado e 

Sistema Comercial. 

 

Tabela 3.6 – Amostras selecionadas para caracterização elétrica. 

Amostra Fotogravação 
Aparato de 

Caracterização 
elétrica 

Processos de fabricação 
adicionais 

 

X37C 
 

__________ Câmara 3 
Sistema Comercial 

 

Amostra de Si planar 

 
X38B 

 

__________ 
 

Câmara 3 
Sistema Não Automatizado 

Amostra de Si planar com deposição 
de Al (50 nm) + liga                           

(T = 450o C; t = 30 minutos) 
 

X53A 
 

Máscara 2 Câmara 2 
Sistema Dedicado 

 

Ox-PS Sharpening 

 

X54D 
 

Máscara 2 
Câmara 3 

Sistema Comercial 
Amostra com anodo-catodo 

 Integrados 
 

X57C 
 

Máscara 2 Câmara 2 
Sistema Não Automatizado 

__________________________ 

 

X57D 
 

Máscara 2 Câmara 2 
Sistema Não Automatizado 

 

“PS Sharpening” 

 
X58A 

 
Máscara 2 

 

Câmara 3 
Sistema Comercial 

“PS Sharpening”  
+ deposição de Al (50 nm)  

+ liga (T = 450o C; t = 30 minutos) 
 

X58B 
 

Máscara 2 Câmara 3 
Sistema Comercial 

Deposição de Al (50 nm) + liga                           
(T = 450o C; t = 30 minutos) 

 
X58C 

 
Máscara 2 

 

 

Câmara 3 

Sistema Comercial 

Ox-PS Sharpening + deposição de Al 
(50 nm) + liga                                     

(T = 450o C; t = 30 minutos) 
 

X58D 
 

Máscara 2 
 

Câmara 3 
Sistema Comercial 

 

_______________________ 

 
V22 

 
Máscara 2 

Câmara 3 
Sistema Não Automatizado 

Sistema Dedicado 
Sistema Comercial 

 
Deposição de Al (50 nm) + liga                           

(T = 450o C; t = 30 minutos) 

 



 65

3.6  Conclusões Parciais 

 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia empregada para fabricação de 

micropontas a partir da técnica HI-PS (dispositivo FE não integrado). 

 

Foram descritos os procedimentos utilizados para este fim e, através de etapas de 

processo adicionais à técnica HI-PS original, foi apresentada uma nova proposta 

para fabricação de dispositivos FE com sistema anodo-catodo integrado e auto-

alinhado, obtido através de uma única etapa fotolitográfica. 

 

Também foram descritos os sistemas desenvolvidos e ou adaptados para 

caracterização elétrica dos dispositivos fabricados. A câmara de ensaios fabricada 

possibilita controlar a distância de separação entre as estruturas do anodo e catodo 

em dispositivos FE não integrados sem a necessidade de abertura da mesma. A 

pressão alcançada por este sistema (10-6 Torr) é adequada à caracterização elétrica 

de dispositivos FE. Três tipos de instrumentações para caracterização elétrica foram 

implementados, cujas características principais foram sintetizadas na Tabela 3.5. 

 

Por fim, foram apresentadas as características de processamento das amostras 

selecionadas para análise morfológica (Tabela 3.3) e elétrica (Tabela 3.6). Nesta 

última, além dos processos de fabricação a que os dispositivos foram submetidos, 

são ressaltados sistemas de caracterização elétrica utilizados (câmara e 

instrumentação) em cada caso. 
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CAPÍTULO IV - CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS 

DISPOSITIVOS FE OBTIDOS PELA TÉCNICA HI-PS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da fabricação de dispositivos FE 

produzidos pela técnica HI-PS. São ressaltados os aspectos morfológicos das 

matrizes de micropontas fabricadas, enfatizando as alternativas implementadas para 

sua otimização. Também são salientados problemas ocorridos na fase inicial desta 

pesquisa relacionados ao processamento das matrizes de micropontas e as 

alternativas adotadas para solucioná-los.  

 

Por fim, são apresentados os resultados referentes à obtenção do dispositivo FE 

com sistema anodo-catodo integrado, efetuando-se análises dos principais 

processos executados por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 
 

4.1 Obtenção dos Dispositivos FE não Integrados pela Técnica HI-PS 

 

Matrizes de micropontas de Si foram fabricadas a partir de substratos de Si tipo p, 

<100> e com resistividades de 1-20 Ωcm, seguindo a seqüência de processos 

apresentada na Tabela 3.1 do capítulo 3. Neste processo, as micropontas são 

formadas após a remoção do PS, usado apenas como camada sacrifical. A 

densidade de micropontas obtidas e a sua razão de aspecto geométrica são pré-

definidas pelas geometrias da fotomáscara projetada (Figura 3.5 do capítulo 3). Os 

resultados comprovam a viabilidade de utilizar-se a técnica HI-PS para obtenção 

destas microestruturas. O aspecto cônico das geometrias microusinadas se deve à 

anodização isotrópica do Si nas áreas expostas ao processo eletroquímico 57.  

 

Especificamente, as micropontas apresentaram alturas cerca de 10 µm e diâmetros 

dos ápices em torno de 150 nm. Uma discussão sobre a variação das dimensões 

das micropontas será efetuada na próxima seção. No entanto, convém ressaltar que 

o resultado obtido com o processamento proposto é de grande relevância, visto que 

as amostras, após a obtenção das micropontas, não foram submetidas a processos 

adicionais de fabricação para otimização de suas dimensões (ou seja, para 
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promover a redução do diâmetro do ápice das microestruturas), como é sugerido 

comumente na literatura. Na Figura 4.1 são ilustradas algumas imagens resultantes 

da amostra X42B, composta por uma matriz de 17000 micropontas distribuídas em 

uma área de 6,6 x 6,6 mm2.  

 

 
Figura 4.1 - Imagens da amostra X42B (Máscara 1) ilustrando: (a) vista em perspectiva da matriz 

de micropontas, (b) vista transversal, (c) detalhe de micropontas com altura estimada 
em 10 µm e (d) diâmetro de ponta em torno de 150 nm. 

 
Contudo, nesta pesquisa não foi descartada a possibilidade de otimização das 

microestruturas recém formadas. Neste sentido, foram propostas etapas de 

processo adicionais às implementadas explorando-se, mais uma vez, a 

potencialidade do PS para este objetivo. Os resultados alcançados serão 

apresentados na seção 4.2. 

 

Primeiramente, no tópico a seguir, são relatados problemas que ocorreram durante a 

fabricação das primeiras matrizes de micropontas e as soluções implementadas, 

com o intuito de auxiliar trabalhos futuros que venham utilizar a mesma técnica para 

a fabricação de MEMs. Também será justificada a razão da variação dimensional 

das microestruturas fabricadas.   
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4.1.1 Obtenção de Dispositivos FE não Integrados pela Técnica HI-PS: 

Descrição dos Problemas Iniciais e Soluções Adotadas 

 

Apesar das etapas de processamento propostas nesta pesquisa para a fabricação 

dos dispositivos FE serem de baixa complexidade, problemas que ocorreram 

durante a fabricação das primeiras amostras, e que não foram considerados 

inicialmente, dificultaram o desenvolvimento deste projeto na sua fase inicial. A 

seguir são relatados os principais problemas ocorridos durante a fabricação das 

primeiras matrizes de micropontas e, em seqüência, as soluções implementadas. 

São eles: 

 

• Efeito da reação eletroquímica irregular ao longo dos substratos de Si: 

foram constatados defeitos de fabricação ao longo da matriz de micropontas, 

devido a uma taxa variável de formação do PS ou pela não ocorrência da 

reação eletroquímica (Figura 4.2 a) ao longo dos substratos de Si. Constatou-

se que este problema ocorreu devido a contaminações incorporadas aos 

substratos durante a etapa de limpeza química inicial dos mesmos (fontes 

prováveis de contaminação são utilização de béqueres contendo resíduos 

indesejáveis e soluções químicas (PA) com baixo grau de pureza). Conclui-se, 

desta forma, que o processo HI-PS é sensível às condições de superfície dos 

substratos e da qualidade de produtos químicos utilizados, similarmente a 

qualquer outro processamento de microeletrônica; 

 

• Corrosão eletroquímica em regiões mascaradas por HI: além do problema 

relativo à contaminação, verificou-se em algumas amostras, ao longo de toda 

sua extensão, regiões que deveriam ser resistentes à anodização (ou seja, 

regiões com HI) danificadas por ataque eletroquímico superficial, evidenciando 

redução da resistência elétrica da máscara e opondo-se ao resultado esperado 

pela técnica 57, 99. Atribuiu-se a este efeito o fato de ter sido realizada uma lenta 

rampa de temperatura (8o C/s) durante o processo de RTA efetuado no lote de 

amostras que estavam sendo fabricadas, devido a falhas do equipamento 

utilizado neste processo. O processo de RTA é fundamental na técnica HI-PS 

para gerar uma camada superficial inerte aos processos eletroquímicos, desta 
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forma, a alternativa implementada para realizar esta etapa foi substituir o 

equipamento comercial danificado por um Hot Plate, adaptando ao mesmo um 

fluxo de N2 para garantir as mesmas características de um recozimento térmico 

rápido convencional. A rampa de temperatura obtida nesta adaptação foi de ~ 

50o C, sendo suficiente para garantir a eficácia do processo; 

 

• Desuniformidades estruturais na matriz de micropontas: em algumas áreas 

das matrizes formaram-se estruturas com formato de “pedestais” ao invés das 

almejadas geometrias com micropontas de Si após o processo de remoção do 

PS (Figura 4.2 b). Nestes locais (que apresentam “pedestais”), o PS formado 

abaixo da região mascarada foi insuficiente para promover seu encontro 

lateral 57. Concluiu-se que este problema foi derivado da limitação das 

fotomáscaras utilizadas, constatando-se que as áreas efetivas das geometrias 

circulares, definidas após o processo de fotogravação, não foram uniformes ao 

longo da matriz. Em algumas regiões da matriz fotogravada foram 

caracterizadas áreas circulares com dimensão superior (Figura 4.2 c) ou inferior 

(Figura 4.2 d) à projetada, promovendo a formação de micropontas com 

dimensões diferenciadas em uma mesma matriz (Figuras 4.2 e, 4.2 f). Como o 

tempo estimado para realizar a anodização e promover a formação do PS 

abaixo das geometrias circulares foi calculado a partir de dados relativos às 

dimensões projetadas, algumas microestruturas não foram formadas 

adequadamente. Este problema, por ser inerente à técnica utilizada na 

confecção da máscara litográfica (fotolito), foi observado em todas as amostras 

fabricadas neste trabalho, mesmo após a resolução dos problemas 

relacionados à contaminação, e demonstra que a técnica de fotolito não é a 

mais adequada para gerar as máscaras dos dispositivos FE almejados, devido 

às dimensões e às resoluções requeridas para os mesmos. Esta alternativa foi 

adotada neste trabalho devido à indisponibilidade de recursos locais para 

confecção de fotomáscaras com maior resolução e pelos resultados 

satisfatórios obtidos com outros tipos de microestruturas fabricadas por HI-PS, 

utilizando-se este mesmo procedimento 57, além de ser um processo de baixo 

custo. A solução adotada para contornar alguns dos problemas provenientes da 

utilização do fotolito e de outros sintetizados na Tabela 4.1 foi projetar uma 

nova máscara litográfica contendo um número reduzido de elementos 
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(2500 círculos – denominada Máscara 2). Devido aos problemas relacionados à 

infra-estrutura local, a nova fotomáscara necessitou ser confeccionada pelo 

mesmo processo (fotolito e fotorredução, como descrito no capítulo 3), portanto, 

não foi possível eliminar as irregularidades das geometrias da máscara; 

 

• Taxa de anodização diferenciada nas extremidades das matrizes: as 

regiões expostas à anodização próximas às bordas da máscara apresentaram 

taxa de formação de PS superior às demais regiões da matriz (Figura 4.2 g). 

Conseqüentemente, houve maior consumo de Si monocristalino localmente, 

resultando na formação de microagulhas com baixa razão de aspecto. A 

Figura 4.2 h ilustra uma microponta com altura de 6 µm situada na extremidade 

da matriz, ou seja, 60 % do esperado para as dimensões projetadas (~10 µm). 

Tjerkstra 122 sugere que um suprimento extra de íons F- durante a anodização, 

não consumidos nas regiões de mascaramento próximas às extremidades da 

matriz, se difunde para estas extremidades, alterando a taxa de formação de 

PS nas mesmas. Este problema é o único, dentre os descritos anteriormente, 

que é considerado inerente à tecnologia do PS. A solução adotada foi incluir, 

nas extremidades da matriz, áreas adicionais para serem submetidas à 

anodização, com geometria específica, para minimizar o efeito de borda. Estas 

alterações foram implementadas na Máscara 2. 

 

A Figura 4.3 ilustra imagens de microestruturas obtidas a partir da Máscara 2 após a 

solução dos problemas descritos. Notam-se, contudo, pedestais próximos às 

extremidades das matrizes, tanto para a amostra não-integrada (Figura 4.3 a) como 

para a integrada (Figura 4.3 b). No entanto, estes resultados indicam que, apesar 

dos problemas relacionados à resolução da fotomáscara persistirem, a inclusão das 

citadas áreas adicionais à anodização nas bordas das matrizes, contornando os 

emissores, foi eficaz para uniformizar as taxas de anodização (e conseqüentemente 

das dimensões de micropontas) na área efetiva dos dispositivos. Nas Figuras 4.3 c e 

4.3 d observam-se estruturas anodo-catodo integradas uniformes obtidas próximas 

às trilhas laterais, destacando que este problema fora solucionado (na seção 4.4 

serão apresentados os principais resultados obtidos com dispositivos FE que 

possuem estruturas anodo-catodo integradas). 
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Figura 4.2 - Problemas observados no processamento das amostras: (a) reação eletroquímica 

irregular em algumas áreas da matriz (amostra X41B); (b, c, d) desuniformidade da 
matriz de micropontas, evidenciada pela presença de “pedestais” de diferentes 
dimensões (amostra X42A), acarretando em (e, f) pedestais de diferentes dimensões 
em uma mesma matriz (X42B); (g, h) taxa de anodização diferenciada nas 
extremidades da matriz, ocasionada pelo efeito descrito por Tjerkstra 122. 
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Figura 4.3 - Imagens de pedestais próximos às extremidades das matrizes presentes em amostras 

(a) não integradas (X58B) e (b) integradas (X54C). Nas figuras c e d (amostra X54D) 
destacam-se as ”trilhas laterais” incluídas na Máscara 2 para uniformização das taxas 
de anodização nas extremidades da matriz. 

 
Outro detalhe a ser ressaltado é que a substituição do equipamento comercial 

utilizado para execução dos processamentos térmicos RTA pelo Hot Plate 

demonstrou ser uma alternativa de baixo custo e de fácil implementação para 

realizar os recozimentos térmicos com elevadas rampas de temperatura, requeridas 

na técnica HI-PS. 

 

A Tabela 4.1 sintetiza os problemas observados nas primeiras tentativas de 

fabricação de dispositivos FE pela técnica HI-PS.  

 

Nesta mesma tabela são apresentadas as causas prováveis dos problemas 

apresentados, e as medidas adotadas para minimizá-los ou eliminá-los. 
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Tabela 4.1 – Problemas ocorridos na fabricação das matrizes de micropontas de Si, causas prováveis 
e propostas para solução dos mesmos. 

Problema Causas Prováveis Soluções adotadas 

Regiões submetidas à 
anodização nas quais 

não houve reação 
eletroquímica 

Contaminação do substrato de Si 
proveniente de béqueres com 

resíduos de outros processamentos 
e/ou soluções químicas com grau de 

pureza inadequado. 

Utilização de béqueres específicos 
para cada etapa de 

processamento e de soluções 
químicas grau MOS para uma 

limpeza adequada. 

Ataque eletroquímico 
em áreas com HI 

Redução da resistência elétrica 
causada pela pequena rampa de 
temperatura no processo de RTA 

Substituição do equipamento 
danificado por um Hot Plate para 

efetuar recozimentos posteriores à 
HI, obtendo-se rampas de 

temperatura em torno de 50o C/s. 

Irregularidades 
geométricas nas 
microestruturas 

formadas 

- Contaminações que eventualmente 
alteraram a taxa de formação de PS 

em algumas regiões. 
 

- Distorções das dimensões 
geométricas projetadas no fotolito. 

-Realizar limpeza com produtos 
grau MOS para evitar 

contaminações; 
 

-Utilizar máscaras adequadas a 
processos fotolitográficos com 

maior resolução  
(não implementada neste projeto); 

Taxa de formação do 
PS diferenciada nas 

extremidades da matriz 
Efeito descrito por Tjerkstra 122. 

Incluir, nas extremidades da 
matriz, áreas adicionais para 

serem submetidas à anodização, 
com geometria específica, para 

minimizar o efeito de borda 
(implementadas na Máscara 2). 

 

 

4.2 Processos para Otimização Estrutural das Micropontas 

 

Processos adicionais à formação das micropontas foram testados nesta pesquisa 

com o objetivo de reduzir o diâmetro de suas extremidades, apesar das 

microestruturas obtidas por HI-PS já apresentarem pontas com dimensões 

nanométricas. Como descrito no capítulo 2, micropontas com diâmetro de ponta 

reduzido melhoram a eficiência de emissão de elétrons, desta forma, as seguintes 

técnicas de otimização estrutural foram propostas e experimentadas (descritas nas 

seções 3.1 e 3.2 do capítulo 3): 
 

• “PS-Sharpening”; 

• “Ox-PS Sharpening” 
 

Estas técnicas são propostas neste trabalho como alternativa à oxidação térmica, 

visando redução de etapas de processo. A técnica “Ox-PS Sharpening” tem ainda a 

função de formar um isolante elétrico entre o anodo e o catodo para a estrutura 

integrada (como descrito na seção 3.2 do capítulo 3). 
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4.2.1 “PS Sharpening” 

 

Na tentativa de otimizar as micropontas obtidas sem a necessidade de repetidas 

etapas de oxidação térmica, como é sugerido na literatura, propôs-se neste trabalho 

a redução das dimensões das microestruturas através do consumo de uma fina 

camada de Si na sua superfície por meio de anodização do Si, processo que foi 

denominado “PS Sharpening” (apresentado na Tabela 3.3 do capítulo 3). 

 

A Figura 4.4 ilustra uma microponta formada na amostra X57D após ser submetida 

ao processo “PS Sharpening” (2 minutos de anodização após a obtenção da 

microponta e subseqüente remoção da fina camada porosa em KOH (1%)). Pelas 

imagens, constata-se um leve aumento da rugosidade superficial em relação às 

amostras obtidas sem processos adicionais implementados. Nota-se, entretanto, 

indícios da eficácia do processo: a Figura 4.4 b ilustra, em detalhe, a ponta de uma 

microestrutura com diâmetro inferior a 100 nm, apesar da imagem estar desfocada. 

Este mesmo aspecto foi observado na maioria das micropontas da matriz fabricada.  

 

 
Figura 4.4 - Amostras submetidas ao processo de “PS-Sharpening”: (a) microponta obtida na 

amostra X57D, (b) detalhe da microponta. 
 
Apesar do resultado satisfatório obtido com o “PS Sharpening”, a oxidação térmica é 

uma etapa fundamental para formação de isolação elétrica entre as estruturas do 

anodo e do catodo na configuração dos dispositivos FE integrados. Desta forma, 

uma variação do processo “PS Sharpening” foi implementada (denominada “Ox-PS 

Sharpening”), cujos resultados são apresentados e discutidos na seção a seguir. 
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4.2.2 “Ox-PS Sharpening” 

 

Como mencionado na seção anterior e no capítulo 3 (seção 3.2), a presença de uma 

camada de óxido de silício (SiO2), ao longo da superfície do dispositivo integrado, 

faz-se necessária para efetuar-se a isolação elétrica entre as estruturas anodo e 

catodo.  

 

Com este intuito, realizou-se o processo denominado Ox-PS na amostra X58C, 

composta por micropontas não integradas, para reproduzir o processamento 

proposto para os dispositivos integrados e facilitar a análise dos resultados obtidos. 

Os parâmetros adotados no processo Ox-PS estão apresentados na Tabela 3.2 do 

capítulo 3.  

 

O resultado deste procedimento é ilustrado na Figura 4.5, contendo imagens da 

matriz de micropontas da amostra X58C após a execução do processo Ox-PS e 

posterior ataque químico em HF por 10 segundos. O tempo de corrosão química foi 

ajustado e limitado para promover somente a corrosão total do óxido poroso na 

extremidade das microestruturas, mas preservando a camada dielétrica nas demais 

áreas da matriz. 

 

 
Figura 4.5 - Imagens da amostra submetida ao processo de “Ox-PS sharpening” (X58C): (a) matriz 

de micropontas com extremidades reduzidas; (b) detalhe de uma microponta. 
 
Pelos resultados apresentados na Figura 4.5, conclui-se que a alteração geométrica 

das extremidades das micropontas obtidas é resultado de uma taxa de remoção do 

óxido de PS diferenciada ao longo das microestruturas. Protuberâncias tendem a 

apresentar taxa de corrosão superior em relação a superfícies planares, 
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dependendo do tipo de solução química utilizada neste processo 124. Esta 

propriedade é explorada, por exemplo, para reduzir rugosidade superficial do Si (por 

meio de soluções de HNA). Acredita-se que este mesmo efeito seja o responsável 

pela remoção total do óxido nas extremidades de cada microponta, no entanto este 

resultado deve ser investigado com mais rigor em trabalhos futuros. 

 
Porém, para caracterizar a formação e subseqüente taxa de corrosão do Ox-PS em 

superfícies planares, uma amostra de Si, denominada G37C, foi fotogravada com 

trilhas retangulares e exposta à anodização seguindo as mesmas etapas da técnica 

HI-PS e do processo de oxidação térmica efetuado na amostra X58C.  

 

A Figura 4.6 apresenta o esboço das geometrias e da seqüência de processos 

efetuados para este fim. A escolha pelas geometrias retangulares foi fundamentada, 

basicamente, pela facilidade de analisar as espessuras dos filmes de PS recém 

formados e de Ox-PS após a clivagem do substrato. Nesta amostra também é 

possível comparar as taxas de corrosão do SiO2 formado nas regiões de Si 

monocristalino que contornam as trilhas de PS. 

 

(a) (b) (c)

Vista superior

Vista transversal

Si HI PS SiO2 Ox-PS

(a) (b) (c)

Vista superior

Vista transversal

(a) (b) (c)

Vista superior

Vista transversal

Si HI PS SiO2 Ox-PSSi HI PS SiO2 Ox-PS
 

Figura 4.6 - Esquema ilustrativo de processamento da amostra G37C (a) após HI, (b) após 
anodização e (c) após oxidação térmica. 

 
Constatou-se, através da análise das amostras por MEV (Figura 4.7), uma redução 

significativa da espessura da camada de PS formada (~24%) após o processo de 

oxidação térmica realizado, opondo-se ao resultado esperado em substratos de Si 

monocristalinos, visto que neste caso há um ganho volumétrico do material após 

realizar-se a oxidação térmica convencional 125 (Figura 4.8). 
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Figura 4.7 - Imagens transversais da amostra G37C ilustrando a espessura dos filmes: (a) PS logo 

após sua obtenção, (b) PS oxidado termicamente (Ox-PS) e (c) Ox-PS após corrosão 
em HF por 10 segundos. 

 

 
Figura 4.8 - Esquema ilustrativo da formação de filme de SiO2 por oxidação térmica. A espessura 

total deste filme apresenta ganho volumétrico de aproximadamente 54% em relação à 
espessura superficial de Si consumida para formação do  SiO2. 

 
A redução da camada efetiva de PS após a realização do processo de oxidação 

térmica deve-se à morfologia da camada porosa: pode-se obter ganho ou perda 

volumétrica do material, dependendo de sua porosidade inicial. Yon et al 126 

observaram que a variação da espessura de camadas de PS, após oxidações 

térmicas efetuadas em altas temperaturas (> 1000o C), é linearmente dependente da 

porosidade inicial do material (Figura 4.9): para porosidades abaixo de 56% verifica-

se uma expansão volumétrica do material; para porosidades acima deste valor é 

observada uma redução volumétrica do material. 
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Figura 4.9 - Variação do volume da camada de PS em função da porosidade inicial após tratamento 

térmico em elevadas temperaturas 126. 
 
Como os filmes de PS obtidos neste trabalho apresentam porosidade superior a 

60% 81 e foram oxidados em altas temperaturas, explica-se a redução volumétrica do 

material, observada na Figura 4.7. Outro aspecto importante a ser considerado é que 

para temperaturas superiores a 1000o C, a sílica torna-se viscosa 126-129 e tende a 

fluir eliminando os poros 130, o que causa a redução da porosidade inicial e 

conseqüente aumento da densidade do filme. Entretanto, mesmo esta viscosidade 

não é capaz de eliminar totalmente o aspecto poroso do Ox-PS que, devido à sua 

morfologia, apresenta taxas de corrosão superiores as do SiO2 térmico 131. Esta 

característica é então explorada neste trabalho para a fabricação do dispositivo FE 

integrado.  

 

No processo proposto, uma camada de SiO2 entre a estrutura do anodo e do catodo 

é mantida, como desejado, mesmo após a remoção do óxido formado nas 

extremidades das micropontas por HF em 10 s, devido às taxas diferenciadas de 

corrosão dos óxidos poroso e densificado. Os resultados específicos serão 

apresentados na seção 4.4.3 deste capítulo.  

 

As taxas de corrosão do SiO2 e o Ox-PS foram determinadas experimentalmente 

através da amostra G37C. As Figuras 4.7 e 4.10 ilustram as espessuras dos óxidos 

caracterizados antes e após a corrosão química em HF, sendo ambos submetidos 

aos mesmos processos térmico e químico. 
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Figura 4.10 - Imagens transversais da amostra G37C ilustrando a espessura dos filmes de SiO2 

(a) logo após sua obtenção e (b) após corrosão em HF por 10 segundos. 
 
Comparando-se as imagens resultantes, constata-se que a camada consumida de 

SiO2 foi cerca de 300 nm, enquanto que a camada removida de Ox-PS foi de 

aproximadamente 660 nm. Convém ressaltar que a espessura formada de SiO2 

(~ 600 nm) foi inferior à esperada para os parâmetros de processo utilizados 

(estimou-se a obtenção de um óxido térmico com 900 nm de espessura, baseando-

se no modelo de oxidação térmica proposto por Deal-Grove 125). 

 

Estes resultados comprovam a viabilidade de utilização do “Ox-PS Sharpening” 

como etapa de processo para obtenção da isolação elétrica entre anodo e catodo no 

dispositivo FE integrado. Os resultados referentes a este tipo de dispositivo são 

apresentados na seção a seguir. 

 

 

4.3  Metalização de Micropontas não Integradas ao Anodo 

 

A deposição de alumínio sobre matrizes de micropontas não integradas ao anodo foi 

realizada com o objetivo de avaliar as características de emissão de elétrons em 

estruturas compostas por ligas de Al/Si. Esta etapa de processo faz-se necessária 

para formação do contato elétrico em estruturas integradas (Etapa M da Figura 3.4). 

Com este propósito, matrizes de micropontas não integradas foram submetidas aos 

processos de metalização equivalentes aos aplicados nos dispositivos integrados. A 

Figura 4.11 ilustra uma matriz de micropontas obtida na amostra X58A após a 
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deposição de 50 nm de Al sobre toda a sua superfície. Não foram constatadas 

alterações nas dimensões da microponta após esta deposição. 

 

 
Figura 4.11 - Matriz de micropontas não integradas obtidas na amostra X58A após a deposição de 

50 nm de Al. 
 
Entretanto, efetuando-se uma análise criteriosa dos resultados obtidos, nota-se a 

presença de particulados na superfície da amostra após o recozimento térmico para 

promover a liga Al/Si, como observado nas imagens da Figura 4.12.  

 

 
Figura 4.12 - Imagens MEV ilustrando a presença de particulado após a deposição de Al seguida por 

recozimento térmico na superfície das amostras (a) X58B, (b) X58A e (c, d) X58C. 
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Estes particulados podem estar associados à precipitação de Si na superfície 

metalizada, ocasionada pela solubilidade sólida não desprezível deste material no 

Al, quando submetido a temperaturas acima de 150o C. Uma descrição detalhada 

deste efeito é apresentada na seção 5.2.3 do capítulo 5. 

 

Na Figura 4.13 são ilustradas imagens destacando a precipitação de Si na superfície 

de filmes de Al, caracterizada em experimentos realizados por Gurp 132. Observam-

se semelhanças entre as imagens das Figuras 4.12 e 4.13, principalmente entre as 

ilustradas em 4.12 d e 4.13 b, desta forma, acredita-se que o particulado observado 

nas amostras fabricadas com deposição de Al e submetidas ao recozimento térmico 

seja de Si. Este particulado, se ocorrer nas proximidades do ápice das micropontas, 

poderá atuar como uma estrutura irregular de emissão de elétrons e alterar as 

características do dispositivo FE. Este problema também será debatido na seção 

5.2.3 do capítulo 5. 

 

 
Figura 4.13 - Imagens de Si precipitado na superfície de filmes de Al após recozimento térmico em 

temperaturas acima de 150o C 132. 
 

 

4.4 Dispositivo FE integrado Obtido pela Técnica HI-PS 

 

Nas seções subseqüentes são apresentados os resultados relacionados à obtenção 

do dispositivo FE integrado, por meio do processo de fabricação proposto neste 

trabalho. É ilustrada a evolução da fabricação das estruturas do anodo e catodo 

após as principais etapas de fabricação terem sido efetuadas, bem como a obtenção 

do óxido de isolação elétrica e a formação do contato condutor para acesso ao 
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dispositivo. Por fim, são comentados os problemas observados na microestrutura 

proposta. Primeiramente, são apresentados os resultados da obtenção de dois 

patamares de Si em níveis distintos numa mesma microestrutura (condição crucial 

para obtenção da estrutura integrada, segundo o processamento proposto neste 

trabalho), definidos por um único processo fotolitográfico. Em seqüência, são 

apresentados os resultados obtidos durante a fabricação do dispositivo integrado. 

 

 

4.4.1 Estrutura de Si em Dois Níveis Definida por Distintas Etapas de HI 

 

O processo proposto neste trabalho para obtenção do dispositivo com anodo-catodo 

integrado proporciona a obtenção de estruturas auto-alinhadas em níveis distintos, 

que são definidas por meio da utilização da técnica HI-PS, aplicada duas vezes e em 

seqüência, por meio de parâmetros de anodização otimizados, como exemplificado 

no esboço da Figura 4.14.  

  

Si 1a HI 2a HI

(a) (b) (c)

Vista transversal

Vista superior

Si 1a HI 2a HISi 1a HI 2a HI

(a) (b) (c)

Vista transversal

Vista superior

(a) (b) (c)

Vista transversal

Vista superior

 
Figura 4.14 - Esquema ilustrativo da obtenção de estruturas de Si em dois níveis distintos pela 

técnica HI-PS: (a) obtenção da estrutura “pedestal” após 1a HI e remoção do PS 
formado (definição do 1o nível); (b) 2a HI, onde o 1o nível implantado atua com 
máscara; (c) obtenção do segundo nível após remoção do PS na região definida pelos 
dois processos de HI. 

 
A Figura 4.15 ilustra trilhas retangulares (ou patamares) de Si em níveis distintos em 

relação à superfície original, como resultado do processo proposto. As etapas e os 

parâmetros de processos utilizados para a obtenção desta microestrutura foram 

relatados na seção 3.2 do capítulo 3. 
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Figura 4.15 - Imagens transversais de microestrutura composta por trilhas de Si em níveis distintos, 

destacando dois níveis de corrosão, definidos pelo processo HI-PS. 
 
Este resultado parcial é aqui apresentado para ressaltar a característica vantajosa 

do processo desenvolvido, que poderá ser utilizado na fabricação de outros tipos de 

microestruturas de Si auto-alinhadas, em níveis distintos e obtidas através de uma 

única etapa de litografia (realizada para definição do primeiro nível de HI). Para a 

obtenção do anodo e catodo autoalinhados, as geometrias utilizadas para obtenção 

das trilhas retangulares devem ser substituídas pelas geometrias circulares que 

compõem a Máscara 2 (vide seção 3.3 do capítulo 3). 

 

 

4.4.2  Formação do Anodo e Catodo – Resultados da ETAPA I da 

Seqüência de Processos de Fabricação do Dispositivo Integrado 

 

A Figura 4.16 ilustra o resultado da fabricação do anodo e catodo integrados no 

mesmo substrato de Si, após a execução da ETAPA I (seção 3.2 do capítulo 3). 

Pelas imagens apresentadas, verifica-se que as estruturas dos catodos (micropontas 

da matriz) estão circundadas pela estrutura do anodo, conforme previsto. 

 
A distância entre anodo e catodo mensurada experimentalmente (~ 12 µm, 

Figura 4.16 b) foi definida pelos diâmetros dos círculos que compõem a máscara 

projetada (~ 25 µm, Máscara 2) e está de acordo com o esperado. Constatou-se 

que, alterando-se os parâmetros de anodização na ETAPA E, descritos na seção 3.2 

do capítulo 3 (tempo do processo eletroquímico), controla-se a altura das 

micropontas em relação à estrutura do anodo. A aplicação de tempos curtos de 

anodização (< 5 minutos para as dimensões projetadas, utilizado na amostra X54C) 
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possibilitou a obtenção de micropontas em nível similar (ou levemente inferior) ao da 

estrutura do anodo (Figuras 4.16 c, d); tempos longos de anodização (> 5 minutos) 

proporcionaram a fabricação de micropontas em níveis superiores em relação ao 

anodo, característica observada nas imagens “e” e “f” da Figura 4.16 (amostra X56D, 

cujo tempo de anodização inicial foi de 10 minutos). Desta forma, distâncias 

diferenciadas entre os eletrodos podem ser obtidas controladamente, por meio deste 

grau de liberdade proporcionado pela técnica HI-PS. 

 

 
Figura 4.16 - Imagens de dispositivos FE integrados fabricados por meio da HI-PS: (a) matriz 

integrada obtida na amostra X54C; (b) detalhe de microponta integrada, cuja distância 
de separação do anodo é de aproximadamente 12 µm; (c) vista em corte transversal da 
matriz, onde se constata ainda a presença de pedestais; (d) detalhe em corte 
transversal de uma microponta integrada; (e, f) amostra X56D, destacando micropontas 
com altura superior ao nível do anodo. 
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Apesar da boa definição das estruturas ilustradas na Figura 4.16, um sério problema 

foi detectado na fabricação dos dispositivos FE integrados, relativo à quebra parcial 

da estrutura do anodo, que contorna os emissores, ocorrido na execução da etapa 

de remoção do PS por KOH para obtenção das micropontas (ETAPA I da 

Figura 3.4). Como conseqüência, nas regiões danificadas da matriz, as distâncias 

médias de separação entre anodo e catodo passaram a ser em torno de 20 µm, 

exemplificado na Figura 4.17, valor superior às dimensões esperadas  (~ 12 µm). 

 

 
Figura 4.17 - Imagem MEV de dispositivo FE integrado, ilustrando distância de separação superior à 

projetada devido à quebra da estrutura do anodo. 
 
Pelo processo HI-PS, a espessura resultante do anodo, que está suspensa e que 

contorna os emissores, é cerca de 1 µm 99, e a ruptura de sua frágil estrutura 

ocorreu, provavelmente, pelo impacto (ou choque) de bolhas de H2 com a sua 

superfície inferior. A formação de bolhas de H2 e seu efeito de coalescência já foram 

observados em trabalhos anteriores, durante os processos de remoção do PS 57. As 

bolhas deste gás são geradas pela reação química entre o PS e a solução de KOH. 

Uma alternativa para solucionar este problema seria oxidar termicamente toda a 

camada de PS formada após a ETAPA H, e remover posteriormente a região porosa 

oxidada em solução de HF. Esta alternativa não foi implementada nas etapas de 

processos, pois dificultaria a obtenção do tempo adequado (ajustado 

experimentalmente) de anodização para promover o encontro lateral do PS abaixo 

das áreas implantadas e, conseqüentemente, fabricar micropontas com maior 

rendimento geométrico numa mesma matriz, visto que todas as amostras 

apresentam desuniformidades das áreas fotogravadas, pela concepção das 

fotomáscaras utilizadas. 
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4.4.3 Isolação entre Anodo e Catodo – Resultados das ETAPAS K-L da 

Seqüência de Processos de Fabricação do Dispositivo Integrado 

 

O processo “Ox-PS Sharpening” (ETAPA K da Figura 3.4) foi utilizado para obtenção 

da isolação elétrica entre as estruturas do anodo e do catodo. Após o processo de 

oxidação térmica convencional, as espessuras dos óxidos térmico (SiO2) e poroso 

(Ox-PS) foram de 670 nm e 912 nm, respectivamente, estimadas por MEV (imagens 

“a” e “b” da Figura 4.18). 

 

 
Figura 4.18 - Imagens em corte transversal da amostra X56D ilustrando: (a) espessura da camada 

de Ox-PS formada no catodo (microponta) e (b) espessura do filme de SiO2 obtido 
sobre a estrutura do anodo logo após o processo de oxidação térmica; (c) espessura 
destes filmes após corrosão em HF por 10 segundos. 

 
Como efetuado na seção 4.4.2, as amostras oxidadas foram submetidas à corrosão 

química em HF por 10 s, para remover o óxido poroso das extremidades das 

micropontas (ETAPA L) e manter as demais regiões superficiais com óxido isolante.  

 

Constatou-se, através das imagens obtidas por MEV e apresentadas na 

Figura 4.18 c, que ambos os óxidos resultantes (poroso e térmico) apresentaram 

espessuras em torno de 400 nm. As taxas de corrosão foram diferenciadas, como 

esperado, e estimadas em torno de 26 nm/s para o SiO2 e cerca de 51 nm/s para o 

Ox-PS. Estes dados divergem ligeiramente dos resultados apresentados na 

seção 4.4.2, e podem ser atribuídos às diferentes geometrias analisadas nos dois 

casos.  

 

Convém ressaltar que a determinação do valor mais provável da taxa de corrosão, 

para os dois óxidos fabricados nas condições experimentais aplicadas, deverá ser 

caracterizada em trabalhos futuros com experimentos específicos.  
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A eficácia da ETAPA K pode ser verificada nas imagens apresentadas da amostra 

X56D (Figura 4.19). As imagens foram efetuadas após a conclusão das etapas de 

processos, incluindo a etapa final de metalização. Observa-se que as extremidades 

dos catodos apresentam formato semelhante ao resultado obtido na amostra X58C 

(Figura 4.5). O diâmetro médio das extremidades das micropontas obtidas 

(Figura 4.19 c) situa-se abaixo de 100 nm, como esperado para o processo de 

“Ox-PS Sharpening”. Mesmo após a deposição de 50 nm de alumínio nesta 

superfície, não foram observadas alterações neste diâmetro pela técnica de 

microscopia eletrônica de varredura. 

 

 
Figura 4.19 - (a) Amostra X56D após remoção do PS oxidado (etapa L) e metalização; (b) detalhe de 

uma estrutura anodo-catodo integrada; (c) detalhe da extremidade da microponta, com 
diâmetro inferior a 100 nm. 

 

 

4.4.4  Metalização – Resultado da ETAPA M da Seqüência de Processos 

de Fabricação do Dispositivo Integrado 

 

Como apresentado na seção anterior, a isolação elétrica entre o anodo e a matriz de 

emissores de Si no sistema integrado é efetuada por meio da etapa Ox-PS 

Sharpening. O processo de metalização se faz necessário, após este procedimento, 

para formar o contato elétrico do anodo. Por outro lado, o recobrimento superficial 

das micropontas de Si por Al visa maior proteção destas estruturas contra os efeitos 

de adsorção de gases residuais durante os ensaios elétricos, que podem alterar a 

função trabalho do Si ou promover a formação de filmes isolantes sobre sua 

superfície. No entanto, o processo de metalização não deve promover o 

curto-circuito das estruturas anodo-catodo, pois inviabilizaria sua utilização. Desta 

forma, nesta etapa, o principal cuidado a ser tomado é evitar-se a continuidade do 

metal depositado ao longo do substrato. Para alcançar este objetivo com as etapas 
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propostas, a geometria do anodo deve atuar como barreira à metalização sob sua 

estrutura, ou seja, a estrutura do anodo atua como uma máscara auto-alinhada para 

a metalização. O resultado obtido após o término da metalização (evaporação de Al, 

pela técnica de “electron-beam”) é ilustrado em detalhe na Figura 4.20.  

    

 
Figura 4.20 - Amostra X56C após o término do processo da fabricação, ilustrando (a) sistema anodo-

catodo integrado e (b) detalhe da cavidade onde está localizado o catodo (microponta), 
ilustrando a desejada descontinuidade do filme de alumínio entre esta estrutura e o 
anodo. 

 
As imagens obtidas por MEV ressaltam a descontinuidade do filme de Al entre as 

estruturas do anodo e do catodo da amostra X56C, necessária para evitar a 

condutividade elétrica entre estas estruturas, como discutido anteriormente. Além 

disso, a técnica de metalização por evaporação apresenta baixa eficiência de 

deposição em estruturas verticais. Estas características foram cruciais para viabilizar 

a obtenção do contato elétrico na estrutura do anodo no dispositivo projetado. 

Convém destacar que a amostra X56C não foi submetida a processos adicionais de 

otimização das micropontas por Ox-PS sharpening. 

 

 

4.5 Conclusões Parciais 

 

Neste capítulo foram abordados os aspectos morfológicos dos dispositivos FE 

fabricados pela técnica HI-PS. 

 

Fabricaram-se matrizes de micropontas de Si cujos ápices apresentam diâmetros 

em torno de 150 nm sem processos adicionais para sua otimização, o que evidencia 

a potencialidade da técnica HI-PS para fabricação de emissores de elétrons em Si. 
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Foram levantados os problemas iniciais do processamento sugerido, muitos dos 

quais relacionados com limitações da infra-estrutura laboratorial. Infelizmente o uso 

de uma máscara litográfica com resolução inadequada foi o fator preponderante 

para obtenção de microestruturas irregulares, e que dificultaram a conclusão sobre a 

efetividade de determinadas etapas de processo efetuadas. 

 

Comprovou-se que o processo denominado Ox-PS Sharpening foi eficaz para a 

redução dos diâmetros obtidos usualmente por HI-PS. Após a remoção da camada 

porosa oxidada, foram observadas extremidades de micropontas com diâmetros 

inferiores a 100 nm, caracterizando a otimização estrutural almejada. 

 

Um aspecto fundamental para a obtenção de isolamento elétrico no dispositivo FE 

com sistema anodo-catodo integrado foi a caracterização das diferentes taxas de 

corrosão observadas entre os óxidos térmico (SiO2) e poroso (Ox-PS). Constatou-se 

que o óxido poroso possui taxa de corrosão ao HF cerca de duas vezes maior que o 

óxido térmico, possibilitando sua remoção apenas das extremidades das 

micropontas, sem causar a corrosão total da camada de isolação elétrica do anodo 

(SiO2). 

 

O processo proposto para fabricação do dispositivo FE com sistema anodo-catodo 

integrado mostrou-se ser altamente viável e de baixa complexidade, se comparado 

com outros procedimentos sugeridos na literatura. Os resultados apresentados estão 

de acordo com o almejado pelas etapas de processo desenvolvidas, destacando-se 

a utilização de uma única etapa litográfica para obtenção das estruturas auto-

alinhadas.  
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CAPÍTULO V - CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DOS DISPOSITIVOS 
FE OBTIDOS PELA TÉCNICA HI-PS 

 

Neste capítulo são apresentadas as caracterizações elétricas dos dispositivos FE 

provenientes da técnica de fabricação HI-PS.  

 

Para os dispositivos não integrados, as caracterizações foram baseadas em 

curvas I-V, analisadas para diversas distâncias de separação d entre os eletrodos, e 

em curvas I-t, para avaliar a resposta dos dispositivos ao longo do tempo, como 

discutido no capítulo 3. 

 

A eficiência da emissão de elétrons foi caracterizada através do campo elétrico 

macroscópico (E, Expressão 2.6 do capítulo 2), extraídos das curvas V-d para as 

amostras com matrizes de emissores não integrados e que foram submetidas a 

processos de fabricação diferenciados. Espera-se que amostras com melhores 

características de fabricação apresentem menores valores de E para obter-se o 

mesmo rendimento de operação, ou seja, que estas amostras necessitem menor 

energia para promoverem a emissão de elétrons de forma equivalente. 

 
Três sistemas de instrumentação foram utilizados (como apresentado na seção 3.5.2 

do capítulo 3) para a caracterização elétrica dos dispositivos, relativos a: 

instrumentação não automatizada, instrumentação dedicada automatizada 

(desenvolvida no LME) e instrumentação automatizada comercial.  

 

Na seção a seguir é apresentada uma comparação entre medições efetuadas com 

os sistemas de instrumentação disponíveis, com o intuito de avaliar a potencialidade 

dos sistemas utilizados, determinar suas faixas de operação para realizar a 

caracterização elétrica dos dispositivos FE e permitir o confronto dos resultados 

obtidos pelos diferentes sistemas.  

 

Convém ressaltar que todas as amostras foram caracterizadas na câmara de 

ensaios projetada, na temperatura ambiente e com pressão parcial de 10-6 Torr.  
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5.1 Comparação entre os Sistemas de Instrumentação para 

Caracterização Elétrica dos Dispositivos FE 

 

Apesar da instrumentação denominada “sistema Comercial” apresentar maior 

resolução na determinação da corrente elétrica e maior estabilidade no fornecimento 

da tensão de polarização (características dos sistemas instrumentais são 

apresentadas na seção 3.5.2 do capítulo 3), nem todos os dispositivos fabricados 

foram caracterizados utilizando-se esta configuração instrumental. Devido à 

indisponibilidade do “sistema Comercial” nas etapas iniciais desta pesquisa, a 

extração das curvas elétricas de alguns dispositivos foi realizada através dos outros 

dois sistemas instrumentais. Conseqüentemente, a fim de validar a potencialidade 

das distintas instrumentações para caracterizar os dispositivos FE, efetuou-se uma 

comparação entre os mesmos, por meio da análise de curvas I-V extraídas de uma 

mesma amostra (denominada V22). O dispositivo deste ensaio é composto por uma 

matriz de emissores não integrados, sendo que as geometrias emissoras 

(micropontas de Si) apresentam deposição de Al sobre sua superfície. Para validar 

esta comparação, todos os experimentos foram realizados de forma equivalente, 

com a amostra inserida na Câmara 3, sendo que a distância de separação entre os 

eletrodos foi mensurada através do relógio comparador. 

 

A Figura 5.1 ilustra as curvas I-V experimentais, realizadas para distâncias de 

separação entre os eletrodos entre 60 µm e 100 µm, obtidas nos três sistemas de 

instrumentação disponibilizados nesta pesquisa. Em todos os sistemas utilizados, o 

dispositivo FE V22 apresentou o mesmo comportamento exponencial da corrente (I) 

em função da tensão de polarização (V), como esperado. As escalas de corrente 

utilizadas nos gráficos das Figuras 5.1 a, 5.1 b e 5.1 c diferenciam-se entre si para 

evidenciar a precisão de cada sistema utilizado. Pelos resultados apresentados, 

conclui-se, em princípio, que as três instrumentações são adequadas para a análise 

dos dispositivos nas faixas de corrente acima de 5 µA. No entanto, para faixas de 

corrente entre 0 e 5 µA (Figura 5.1 b), observa-se que o “sistema Dedicado” 

apresenta menor precisão (maior dispersão) na determinação do valor da corrente, 

fato evidenciado para as medições relacionadas à distância de separação de 

100 µm entre eletrodos. 
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Figura 5.1 - Curvas I-V da amostra V22 (matriz com 2500 micropontas de Si) obtidas por três 
sistemas de caracterização elétrica.  (a) escala de corrente entre 0 – 40 µA, (b) escala 
de corrente entre 0 – 5 µA e (c) escala de corrente entre 0 – 0,5 µA. 

 
Para faixas de corrente da ordem de centenas de nanoamperes (escala de corrente 

entre 0 – 0,5 µA, Figura 5.1c), somente o “sistema Comercial” apresentou resolução 

adequada e precisão muito superior aos demais sistemas experimentados, 

inabilitando, para medições nesta faixa de corrente, a utilização dos demais sistemas 

instrumentais. Pela limitação de resolução dos instrumentos de medição utilizados, 

concluiu-se que o “sistema Não Automatizado” não apresentou capacidade para 

mensurar faixas de corrente abaixo de 500 nA, enquanto que o “sistema Dedicado” 

demonstrou oscilação acentuada do valor da corrente, gerada pela variação da 

tensão de alimentação em torno de um valor pré-determinado de polarização 

(variação de ± 50V, como apresentado na Tabela 3.5 do capítulo 3). 

 

Convém ressaltar, no entanto, que a diferença entre curvas I-V, traçadas para uma 

mesma distância de separação entre eletrodos (destacada para distâncias de 60 µm 

e 100 µm, Figura 5.1 a), não pode ser atribuída diretamente às distintas 
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instrumentações utilizadas, devido à influência do erro sistemático na determinação 

da distância de separação entre catodo-anodo, como mencionado. 

 

Frente ao exposto, estabeleceu-se que comparações entre medições elétricas, 

quando efetuadas pelos distintos sistemas instrumentais, somente serão válidas 

para faixas de tensão e corrente em que os sistemas apresentem resolução 

adequada e precisão aceitável. Com isso, a estratégia adotada nesta pesquisa para 

comparar a eficiência de emissão dos dispositivos fabricados, caracterizados ou não 

pelo mesmo sistema instrumental, será por meio da análise do campo elétrico 

macroscópico calculado a partir da inclinação das curvas V-d, para o mesmo nível 

de corrente utilizado como parâmetro (como descrito na seção 2.2.1 do capítulo 2). 

Com este critério adotado, o erro sistemático relacionado à distância entre os 

eletrodos não afetará o valor do campo elétrico obtido. 

  

Como exemplo, a Figura 5.2 ilustra o gráfico com curvas V-d para a amostra V22, 

obtidas através dos três sistemas de instrumentação, extraídos para correntes de 

emissão em torno de 12 µA em todos os casos. Verifica-se que, apesar das curvas 

não estarem sobrepostas (o que seria esperado, caso não houvesse erro sistemático 

de posicionamento), suas inclinações são bastante próximas, indicando um campo 

elétrico entre os eletrodos da ordem de 20 V/µm, independente do sistema de 

caracterização utilizado. 
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Figura 5.2 - Curvas V-d de uma amostra contendo micropontas (V22), obtidas para as diferentes 

instrumentações experimentadas. 
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5.2  Características I-V e V-d de Dispositivos FE Obtidos pela Técnica 

HI-PS 

 

 5.2.1  Emissores de Si sem Processos de Otimização Estrutural 

 

A Figura 5.3 ilustra curvas I-V dos dispositivos FE não integrados, denominados 

X57C (caracterizado através do “sistema Não Automatizado”, na Câmara 2) e X58D 

(caracterizado através do “sistema Comercial”, na Câmara 3).  

 

As amostras analisadas são compostas por 2500 emissores de Si sem deposição de 

Al em sua superfície (detalhes sobre os processos de fabricação das amostras estão 

destacados na seção 3.3 do capítulo 3). Conforme apresentado na Figura 5.3, as 

correntes de emissão são dependentes do potencial aplicado e da distância de 

separação entre os eletrodos, para ambas as amostras, seguindo o modelo proposto 

por F-N.  
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Figura 5.3 - Curvas I-V obtidas nas amostras (a) X57C e (b) X58D, ambas compostas por 
emissores de Si. 

 
Comparando-se a resposta elétrica dos dois dispositivos, verifica-se que as tensões 

requeridas para obter-se o mesmo valor de corrente não são exatamente 

semelhantes, para o mesmo espaçamento entre os eletrodos. Como mencionado, 

pela construção do arranjo experimental, realizar uma comparação direta entre 

curvas I-V efetuadas em ensaios independentes poderia induzir a um erro de 

interpretação dos resultados, devido ao erro sistemático do posicionamento da 

matriz de emissores em relação ao anodo.  
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Como descrito na seção anterior, para contornar este problema, executou-se a 

análise entre amostras comparando-se o campo elétrico macroscópico (E) formado 

entre os eletrodos dos dispositivos para gerar uma corrente de 12 µA. A Figura 5.4 

ilustra curvas V-d obtidas para as amostras X57C (Câmara 2, “sistema Não 

Automatizado”), X58D (Câmara 3, “sistema Comercial”) e para uma amostra de Si 

planar sem microestruturas em sua superfície (X37C, (Câmara 3, “sistema 

Comercial”)), caracterizada para efeito de comparação. 
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Figura 5.4 - Curvas V-d extraídas das amostras (a) X57C e (b) X58D para corrente de emissão de 
12 µA, e (c) de uma amostra de Si planar (X37C) para corrente de emissão de 25 nA. 

 
Os valores obtidos do campo elétrico são semelhantes para ambos os dispositivos 

(E = (28 ± 4*) V/µm e E = (29 ± 5) V/µm para as amostras X58D e X57C, 

respectivamente). Estes resultados caracterizam o regime de operação dos 

dispositivos FE em ambiente de alto vácuo, fabricados por meio das etapas de 

processo propostas nesta pesquisa. Os resultados similares do campo elétrico E 

obtidos indicam que as amostras fabricadas apresentam comportamento 

                                                 
* Os desvios de E foram calculados pelo método de mínimos quadrados. 
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semelhante, evidenciando a reprodutibilidade do processo de obtenção das matrizes 

de micropontas, apesar dos problemas inerentes à fabricação das amostras 

fabricadas, discutidos no capítulo 4. É importante destacar que a metodologia aqui 

aplicada para extração de E (por meio de curvas V-d) resultou na obtenção deste 

parâmetro com maior precisão e confiabilidade, o que não é efetuado, em geral, na 

literatura. Esta metodologia foi possível de ser implementada devido à facilidade de 

variar a distância de separação entre os eletrodos no sistema de posicionamento 

projetado, pois não há a necessidade de se retirar a amostra da câmara de ensaios. 

A Figura 5.4 c apresenta os dados relativos à amostra de Si planar (X37C), cujo 

valor do campo elétrico calculado (E = (55 ± 10) V/µm) é muito superior às amostras 

com micropontas, visto que foi determinado somente para faixa de corrente 

extremamente inferior (nA) à utilizada nas amostras com micropontas (µA), por uma 

limitação das tensões máximas aplicadas. Como esperado, para amostras sem 

otimização geométrica, necessita-se maior energia para promover a emissão 

equivalente de elétrons. 

 

Os gráficos de F-N foram construídos para avaliar o comportamento da emissão de 

elétrons das duas amostras em estudo. A Figura 5.5 ilustra os gráficos de F-N das 

amostras X57C e X58D, efetuados para diferentes distâncias de separação entre os 

eletrodos em ambos os casos. No dispositivo caracterizado com o “sistema 

Comercial” (amostra X58D), constatam-se distintas inclinações nas curvas I/V2 em 

função de 1/V (regiões (a) e (b) das Figuras 5.5 (c, d, e)), pronunciadas 

principalmente para as separações entre anodo-catodo de maior valor (150 µm, 

160 µm e 170 µm).  

 

Como argumentado no capítulo 2 e de acordo com Ding 117, inclinações 

diferenciadas nas curvas do gráfico de F-N provém das distintas fontes de elétrons 

no Si: a região (a) estaria relacionada à emissão de elétrons da banda de valência, 

enquanto que a região (b) estaria relacionada à saturação de corrente por 

armadilhamento dos elétrons por estados superficiais. Infelizmente este 

comportamento não está claramente identificado nas curvas relacionadas ao 

dispositivo X57C, que foi caracterizado pelo “sistema Não Automatizado”, devido à 

resolução inferior deste sistema de instrumentação. 
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Figura 5.5 - Gráficos de F-N das amostras (a) X57C e (b) X58D. (c, d, e) gráficos de F-N (obtidos a 

partir de caracterização no “sistema Comercial”) onde distintas inclinações são 
apresentadas ((a) e (b)), relativas às diferentes fontes de elétrons do Si. 

 
Os valores de E (apresentados na Figura 5.4 a e 5.4 b) foram extraídos, como 

mencionado anteriormente, para uma corrente de aproximadamente 12 µA, valor 

proveniente da emissão de elétrons situados na região de saturação para 

semicondutores (inclinação (b) nos gráficos de F-N da Figura 5.5).  

 

No caso dos metais, como os elétrons emitidos estão localizados em uma única 

região de energia (situados na energia de Fermi), obtém-se uma única inclinação 

nos gráficos de F-N, semelhante à observada na região (a) para os semicondutores.  

 

Para efeito de comparação entre metais e semicondutores, cuidado deve ser tomado 

para analisar os parâmetros de emissão dos dispositivos FE, como campo elétrico 

macroscópico E, β e γ, pois devem ser extraídos na mesma região de inclinação (a) 

no gráfico de F-N. Nesta pesquisa, E foi extraído para correntes de emissão em 

torno de 12 µA, devido à falta de precisão de dois dos sistemas utilizados em faixas 

de corrente abaixo de 5 µA, como mencionado anteriormente. 
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5.2.2  Emissores de Si após Processos de Otimização Estrutural 

 

Como descrito no capítulo 3, dois processos de otimização estrutural foram testados 

e implementados após a obtenção das micropontas pela técnica HI-PS: “PS 

Sharpening” (implementado na amostra X57D) e “Ox-PS Sharpening” (implementado 

na amostra X53A). As caracterizações elétricas efetuadas nestas amostras 

(utilizando-se a Câmara 2 com “sistema Não Automatizado” (X57D) e “Dedicado” 

(X53A)) são ilustradas na Figura 5.6. Como não foi possível fazer-se uma 

comparação direta entre as curvas I-V caracterizadas para ambas as amostras 

(Figuras 5.6 a e 5.6 b), avaliou-se a eficácia do processo “Ox-PS Sharpening” em 

relação ao “PS Sharpening” por meio de curvas V-d, utilizando-se como parâmetro a 

corrente elétrica de emissão igual a 12 µA, de forma equivalente ao efetuado nas 

seções anteriores (gráficos ilustrados na Figura 5.7). 
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Figura 5.6 - Curvas I-V obtidas nas amostras submetidas a processos de otimização estrutural: (a) 

X57D (“PS Sharpening”) e (b) X53A (“Ox-PS Sharpening”). 
 
Constata-se, analisando-se as curvas ilustradas na Figura 5.7, uma redução 

significativa do campo elétrico na amostra submetida ao processo de “Ox-PS 

Sharpening” (E = (11,0 ± 0,6) V/µm, Figura 5.7 b) em comparação com a amostra 

submetida ao processo de “PS Sharpening” (E = (23 ± 2) V/µm, Figura 5.7 a) e com 

as amostras sem processos de otimização estrutural efetuados (E = (29 ± 5) V/µm e 

E = (28 ± 4) V/µm, Figuras 5.4 a e 5.4 b, respectivamente), evidenciando que as 

geometrias otimizadas resultaram em melhoria da operação elétrica dos dispositivos 

FE fabricados. 
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Figura 5.7 - Curvas V-d obtidas nas amostras submetidas a processos de otimização estrutural: (a) 
X57D (“PS Sharpening”) e (b) X53A (“Ox-PS Sharpening”). 

 

 

5.2.3  Emissores de Si com Deposição de Alumínio 

 
Os processos de evaporação de alumínio e de liga, efetuados nas matrizes de 

micropontas integradas ao anodo obtidas por HI-PS (vide etapa M da Figura 3.4) 

fazem-se necessários para formação dos contatos elétricos destas estruturas. No 

entanto, o recobrimento superficial das micropontas por metais ou outros materiais 

pode alterar o desempenho de operação destas estruturas, seja pela mudança do 

material que compõe sua superfície, seja por eventual alteração geométrica. Desta 

forma, com o objetivo de avaliar as características de emissão de elétrons em 

estruturas de Si contendo liga de Al/Si em sua superfície, matrizes de micropontas 

não integradas foram submetidas aos processos de metalização e posterior 

recozimento térmico para formação de liga, de forma equivalente aos aplicados nos 

dispositivos integrados. 

 

Assume-se que as microestruturas analisadas são compostas por Si no seu corpo e 

pela formação de uma liga Al/Si recobrindo completamente sua superfície, devido à 

considerável solubilidade sólida do Si no Al 132, 133. A profundidade (d) difundida de Si 

no Al pode ser estimada pela expressão tD=d Si , onde DSi é o coeficiente de 

difusão do Si no Al (em cm2/s, dependente da temperatura de processo, cujo valor 

pode ser encontrado na literatura 132 e t é o tempo de processo. Pramanik e 

Saxena 133 constataram em seus experimentos que a profundidade de Si difundido 

no Al foi de cerca de 38 µm para uma temperatura de recozimento de 450o C e 
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tempo de processo de 30 minutos. Os parâmetros de recozimento utilizados por 

estes pesquisadores foram similares aos aplicados neste trabalho. Desta forma, 

pode-se supor que, por possuírem uma espessura relativamente reduzida (50 nm), 

os filmes de Al depositados sobre a superfície dos emissores foram completamente 

“dopados” com Si, favorecendo sua transformação completa em uma liga de Al/Si. 

Esta hipótese desconsidera a precipitação de Si na superfície do filme de Al, que 

será avaliada especificamente na seção 5.2.4 deste capítulo. 
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Figura 5.8 - Curvas I-V obtidas para as amostras (a) X58B, (b) X58A (PS Sharpening) e (c) X58C 

(Ox-PS Sharpening), compostas por emissores de Si com alumínio depositado sobre 
sua superfície. 

 
A Figura 5.8 ilustra curvas I-V extraídas das amostras X58B (composta por 

micropontas de Si e liga Al/Si, no entanto sem processos adicionais de otimização), 

X58A (submetida ao processo de otimização “PS Sharpening” e liga Al/Si) e X58C 

(submetida ao processo de “Ox-PS Sharpening” e liga Al/Si), para distâncias entre 

os eletrodos desde 60 a 140 µm. A espessura estimada da camada de Al depositada 

em uma superfície planar foi de 50 nm, como mencionado. Todas as amostras foram 

caracterizadas na Câmara 3 com a instrumentação “sistema Comercial”. 
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Figura 5.9 - Curvas V-d de dispositivos com deposição de alumínio sobre sua superfície: (a) X38B 
(amostra planar de Si), (b) X58B, (c) X58A (PS Sharpening) e (d) X58C (Ox-PS 
Sharpening). (e) Comparação entre as amostras com micropontas eliminando-se o erro 
sistemático do alinhamento. 

 
Efetuou-se uma comparação de operação entre as matrizes, por meio das curvas 

V-d ilustradas na Figura 5.9 e*, adotando-se como parâmetro a corrente elétrica de 

emissão igual a 12 µA, como realizado nas análises anteriores.  

                                                 
* Neste caso foi possível apresentar as curvas no mesmo eixo cartesiano devido às instrumentações/ 

sistemas de caracterização elétrica utilizadas para cada amostra serem iguais. O erro sistemático 
do alinhamento foi compensado, possibilitando a comparação visual das curvas (e suas inclinações) 
no mesmo eixo. 
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Caracterizou-se também, para efeito de comparação, a emissão de elétrons em uma 

amostra de Si planar (denominada X38B) com liga Al/Si, sem micropontas ou 

protuberâncias em sua superfície, submetida ao mesmo ensaio dos demais 

dispositivos (Figura 5.9 a).  

 

Tomando-se como referência de comparação o campo elétrico macroscópico obtido 

para a amostra de Si planar contendo liga Al/Si (E = (36 ± 1) V/µm), constata-se que 

a emissão de elétrons foi otimizada para os dispositivos FE com micropontas 

metalizadas, tendo ou não a aplicação de processos de otimização estrutural (“PS-

Sharpening” e “Ox-PS Sharpening”), obtendo-se, para estes dispositivos, campos 

elétricos entre 13 e 17 V/µm.  

 

Conclui-se que houve uma redução significativa (~ 60 %) do campo elétrico 

necessário para gerar-se o mesmo valor de corrente. Entretanto, a tendência de 

queda do valor de E para amostras metalizadas não é destacada para os 

dispositivos que foram submetidos a processos de otimização estrutural. A hipótese 

para obtenção de valores de E próximos entre si nestas amostras é apresentada na 

seção 5.2.4.  

 

Analisando-se os gráficos de F-N obtidos nas caracterizações das amostras com 

deposição de Al, constatam-se inclinações distintas para determinadas distâncias de 

separação entre os eletrodos (Figura 5.10), esperadas para emissores construídos 

em semicondutores de Si tipo p.  

 

Estes resultados indicam a permanência da natureza semicondutora destes 

dispositivos mesmo após a formação da liga Al/Si sobre sua superfície, reforçando a 

hipótese de que houve difusão de Si através de toda a camada de Al na etapa 

térmica de formação de liga.  

 

Na curvas expostas na Figura 5.11, que ilustram em detalhes gráficos de F-N 

selecionados da Figura 5.10, observam-se 3 diferentes inclinações claramente 

definidas, provenientes das distintas fontes de elétrons no dispositivo: (a) - banda de 

condução, (b) - saturação e (c) - banda de valência.  
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Figura 5.10 - Gráficos de F-N caracterizados nas amostras (a) X58B, (b) X58A (PS Sharpening) e (c) 
X58C (Ox-PS Sharpening). 
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Figura 5.11 - Gráficos de F-N em detalhe, ilustrando 3 inclinações nas amostras (a) X58A 
(d = 60 µm) e (b, c) X58C (d = 100 µm e d = 140 µm respectivamente). 
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No entanto, em determinadas curvas (Figura 5.12), observa-se ainda uma quarta 

inclinação (região (d)), semelhante à inclinação da região de saturação de corrente 

(região (b)). Credita-se esta inclinação não a uma distinta fonte de elétrons do Si, 

mas sim ao efeito de ionização de gases residuais provenientes da câmara de 

ensaios, o que altera, conseqüentemente, as características da corrente mensurada.  
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Figura 5.12 - Gráficos de F-N caracterizados na amostra X58 c onde se observam quatro inclinações 

distintas nas curvas. Hipoteticamente, a região de inclinação (d) caracteriza corrente 
gerada por ionização do ambiente de ensaio. 

 
A Figura 5.13 ilustra um espectro de massa das espécies gasosas presentes na 

câmara de ensaios extraído pelo sistema de análise de gases residuais, modelo 

PPT-300-EM da Solid State Measurements ao qual a câmara foi acoplada.  
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Figura 5.13 - Espectro de massa (obtido pelo analisador de gases residuais MKS, modelo 

PPT-300-EM) de espécies gasosas presentes na câmara de vácuo. 
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As espécies presentes neste ambiente (destacando-se em particular as espécies 

N (m = 14 u), O (m = 16 u), H2O (m = 18 u), N2 (m = 28 u), O2 (m = 32 u) e 

Ar (m = 40 u)) poderiam, eventualmente, ser ionizadas pelos elétrons emitidos dos 

dispositivos e alterar as características elétricas dos dispositivos, assim como ocorre 

em um sensor de vácuo do tipo "catodo frio".  

 

A visualização de ionizações ocorridas ao longo dos ensaios foi efetuada a olho nú, 

através da janela transparente da câmara onde estão situadas as amostras, porém o 

efeito da ionização não foi detectado em todas as curvas experimentais, sugerindo a 

hipótese de que o dispositivo pode passar da região de saturação (b) diretamente 

para a região de ionização (d), ou seja, a energia associada à corrente de saturação 

pode possuir valor suficiente para iniciar a ionização do ambiente, dificultando a 

observação da curva (c). Conclui-se, neste caso, que a pressão de ensaio atingida 

(10-6 Torr) pela câmara de ensaios não é suficientemente baixa para evitar a 

ionização de gases pelos elétrons emitidos do material, sendo necessário reduzir a 

pressão deste ambiente para caracterizar somente o efeito de tunelamento. Um fato 

que corrobora com esta hipótese é ilustrado na Figura 5.14, onde se observa pelo 

gráfico de F-N que o dispositivo passa do regime de saturação para um regime de 

forte ionização, alterando-se radicalmente a inclinação da curva I/V2-1/V, e que foi 

confirmado pela visualização de um arco elétrico entre os eletrodos através da janela 

situada na câmara. 
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Figura 5.14 - Gráfico de F-N ilustrando o efeito de formação de arco elétrico entre os eletrodos para 

potenciais mais elevados. 
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5.2.4  Comparação entre Emissores de Si com e sem Metalização 

 

A Tabela 5.1 apresenta uma síntese dos valores do campo elétrico macroscópico E 

dos dispositivos caracterizados para facilitar a análise comparativa dos resultados. 

Estes resultados foram obtidos para uma pressão de 10-6 Torr. 

 
Tabela 5.1 – Comparação entre dispositivos submetidos a diferentes etapas de fabricação. 

Dispositivo E (V/µµµµm) sem liga Al/Si E (V/µµµµm) com liga Al/Si 
Si planar 55 ± 10 (X37C)* 36 ± 1 (X38B) 

Micropontas 28 ± 4 (X58D) 17 ± 2 (X58B)  

Micropontas + PS sharpening 23 ± 2 (X57D)  15 ± 1 (X58A)  
Micropontas + Ox-PS 11 ± 0,6 (X53A)  13 ± 1 (X58C) 

 

Na comparação dos valores de E obtidos para amostras sem e com deposição de Al 

(sem processos de otimização estrutural), verifica-se decréscimo destes valores para 

o segundo caso (de 28 V/µm para 17 V/µm respectivamente, ou seja, uma redução 

em torno de 39%). Resultado semelhante é obtido ao serem comparados os valores 

de E extraídos das amostras submetidas ao processo de “PS-Sharpening” sem e 

com metalização (de 23 V/µm para 15 V/µm, respectivamente: redução de 

aproximadamente 35%). 

 

Entretanto, a tendência de queda do valor de E para amostras metalizadas não é 

destacada para dispositivos submetidos ao processo de “Ox-PS Sharpening”. Para 

estes dispositivos FE, a diferença entre os dois resultados experimentais é em torno 

de 16%. Devido à pequena variação observada, para constatar-se que a mudança 

das grandezas experimentais caracterizadas é causada pelo processo realizado e 

não por dispersões experimentais, necessita-se elevar o número de experimentos 

para amostras distintas.  

 

São consideradas as seguintes hipóteses para justificar as alterações do campo 

elétrico macroscópico entre amostras com liga Al/Si e as não metalizadas: 

 

• Redução da função trabalho efetiva do emissor: ao favorecer-se a 

formação da liga Al/Si pelo recozimento térmico nas amostras metalizadas, 
                                                 
* Valor obtido para uma corrente de (25 ± 5) nA. Os demais foram obtidos para corrente de 

(12,5 ± 0,5) µA. 
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possivelmente há uma redução da função trabalho nas micropontas, 

melhorando as características de emissão de corrente do dispositivo. 

Apesar de possuírem valores de função trabalho relativamente próximos (Al 

- 4,1 eV e Si tipo p – 4,9 eV 3), a liga formada por estes materiais pode 

promover mudanças significativas no campo elétrico macroscópico 

requerido para observar-se o fenômeno de emissão. Estudos efetuados 

sobre o desempenho de dispositivos FE com e sem camadas adicionais 

recobrindo sua superfície indicam que sua eficiência pode ser otimizada. 

Chung et al 134 realizaram experimentos de deposição de cromo (Cr) em 

substratos de Si tipo n, obtendo uma liga entre estes materiais após 

recozimento térmico. Nestes experimentos, observaram que a liga formada 

(Cr/Si) apresenta φ dependente da temperatura de recozimento: a função 

trabalho do Si tipo n foi diminuída de 4,5 eV para 3,6 eV (redução de ~20%) 

quando o recozimento foi realizado em temperatura de 650o C, e de 4,5 eV 

para 4,0 eV (redução de ~11%) para temperatura de recozimento de 700o C. 

A alteração de φ acarretou uma redução de aproximadamente 9% na tensão 

de operação necessária para obtenção de uma corrente de 1 µA para o 

dispositivo com liga de Cr/Si formada no recozimento térmico de 650o C. 

Pelos dados obtidos no trabalho agora apresentado, constata-se que a 

mudança nas características de emissão entre dispositivos com e sem 

metalização de Al e liga foi mais significativa (com variações de até 39% no 

valor de E). Porém, necessita-se efetuar, em trabalhos futuros, estudos 

específicos sobre a mudança de φ ocasionada pela formação da liga Al/Si e 

o seu impacto nos emissores de Si. Este estudo deve ser também estendido 

a outras ligas; 

 

• Alteração geométrica: supondo-se que a deposição de Al é homogênea 

sobre as microestruturas, a mesma deveria espessá-las uniformemente e, 

conseqüentemente, elevaria o diâmetro dos ápices das micropontas. Esta 

alteração geométrica, segundo o modelo de F-N, afetaria negativamente o 

comportamento de emissão dos elétrons, inconsistente com o observado 

nos experimentos. Além deste fato, nenhuma alteração geométrica 

significativa após o processo de metalização foi observada nas 
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microestruturas (resultados ilustrados no capítulo 4), analisadas por MEV. 

Os únicos resultados que apontam para eventual alteração geométrica são 

relativos às amostras submetidas ao processo de Ox-PS Sharpening com 

(X58C, Figura 5.9 d,) e sem deposição de alumínio (X53A, Figura 5.7 b,), 

apresentando valores similares de campo elétrico macroscópico 

(E = (13 ± 1) V/µm e E = (11,0 ± 0,6) V/µm, respectivamente). Neste caso, 

seria esperada uma redução significativa de E na amostra com deposição 

de Al (X58C) frente à amostra de Si sem metalização (X53A). Com base nas 

desuniformidades de obtenção entre emissores (relatadas no capítulo 4), a 

hipótese de alteração geométrica entre estas amostras não pode ser 

desprezada: apesar do dispositivo X58C possuir menor função trabalho 

(ocasionada pela deposição de Al em sua superfície), o dispositivo X53A 

(sem metalização) apresenta, hipoteticamente, melhores aspectos 

estruturais (como maior número de emissores com extremidade de ponta 

reduzida, por exemplo), o que acarretou características de emissão 

semelhantes entre estas amostras; 

 

• Alteração geométrica por precipitados: outra hipótese que poderia ter 

contribuído para melhoria dos dispositivos FE analisados é a precipitação do 

Si na superfície da amostra contendo liga Al/Si. A precipitação do Si pode 

ocorrer em superfícies metalizadas com Al, quando o substrato é submetido 

a recozimentos térmicos acima de 150o C, devido à solubilidade deste 

material (Si) no Al 132. Neste trabalho este efeito foi observado nas amostras 

fabricadas com liga Al/Si, como já descrito no capítulo 4. Caso esta 

precipitação tenha ocorrido na área preferencial de emissão dos 

dispositivos, poderia favorecer a emissão dos elétrons devido à alteração do 

fator geométrico β. Supõe-se, nesta hipótese, que aglomerados de Si de 

dimensões muito reduzidas no ápice das micropontas atuariam como novos 

emissores. Não foram constatadas, pelas análises MEV, evidências da 

precipitação do Si no ápice das micropontas, como discutido no capítulo 4, 

porém acredita-se que a ocorrência deste efeito nesta região deve 

apresentar dimensões extremamente reduzidas, impossibilitando sua 

visualização por esta técnica de microscopia. 
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Duas constatações podem reforçar a terceira hipótese. A primeira refere-se aos 

valores de E, obtidos para amostras compostas por liga Al/Si sobre sua superfície, 

muito próximos entre si (Tabela 5.1). Seria esperada uma redução mais significativa 

destes valores para amostras submetidas a processos de otimização estrutural, 

como observado em amostras sem metalização, entretanto, a proximidade dos 

mesmos pode estar associada à precipitação do Si nas extremidades dos emissores, 

que pode gerar regiões preferenciais de emissão de elétrons com geometrias 

semelhantes entre si para amostras distintas, deixando-as conseqüentemente com 

características de emissão similares.  

 

A segunda constatação refere-se aos gráficos de F-N obtidos nas caracterizações 

das amostras com deposição de Al, que apresentam inclinações distintas para 

determinadas distâncias de separação entre os eletrodos (Figura 5.10), esperadas 

para emissores construídos em semicondutores de Si tipo p. Estes resultados 

indicam a permanência da natureza semicondutora destes dispositivos mesmo após 

a formação da liga Al/Si sobre sua superfície. Entretanto, neste caso, é necessário 

estudar a natureza desta liga, pois a mesma também pode apresentar 

características semicondutoras. 

 

 

5.3  Análise de Instabilidade da Corrente de Emissão 

 
Como discutido nos capítulos 1 e 2, flutuações e deriva na corrente de emissão são 

comumente observadas para dispositivos FE, causadas por impurezas, adsorção de 

espécies gasosas na superfície dos emissores ou ainda degradação física dos 

emissores. 

 

A análise de instabilidade da corrente de emissão foi realizada nas amostras X58D 

(micropontas de Si) e X58A (micropontas de Si + PS Sharpening + deposição de Al) 

por meio de curvas I-t (Figura 5.15), caracterizadas para uma distância fixa de 

separação entre os eletrodos (d = 100 µm). O potencial elétrico também foi mantido 

fixo entre os eletrodos (1,5 kV para a amostra X58D e 3,0 kV para a amostra X58A) 

para a obtenção de um valor de corrente inicial de aproximadamente 5 µA nos dois 

dispositivos, e o tempo total efetuado em cada ensaio foi de aproximadamente 
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8 horas. O objetivo destes ensaios foi comparar a instabilidade da corrente entre 

amostras de Si com e sem metalização. Convém ressaltar que estes ensaios foram 

efetuados por meio da instrumentação “sistema Comercial”, que apresenta flutuação 

em torno de 1V na tensão aplicada. Por meio deste sistema, que é automatizado, as 

aquisições foram efetuadas a cada 10 segundos. 
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Figura 5.15 - Curvas I-t caracterizada nas amostras (a) X58D (micropontas de Si) e (b) X58A 

(micropontas de Si + PS Sharpening + Al). 
 
Constata-se, pelos dados apresentados na Figura 5.15, redução da corrente de 

emissão em função do tempo de ensaio para ambas as amostras mensuradas, 

porém a redução é mais significativa para amostra com liga Al/Si (Figura 5.15 b).  

 

Analisando-se a curva I-t para curtos períodos de tempo (500 segundos) na amostra 

X58D (sem deposição de Al, Figuras 5.16 a-d), observam-se pequenas flutuações 

(de aproximadamente 0,1 µA) em torno do valor médio de corrente mensurado, 

levemente inferiores em relação à amostra X58A (metalizada), cuja flutuação é de 

aproximadamente 0,5 µA em torno do valor médio (Figuras 5.16 e-h). Convém 

ressaltar que as curvas ilustradas na Figura 5.16 não se tratam de medições 

distintas nas amostras X58D e X58A; as mesmas foram extraídas dos ensaios 

apresentados na Figura 5.15. 

 

Uma hipótese que justificaria a maior flutuação de corrente constatada na amostra 

metalizada baseia-se, novamente, na ocorrência de precipitação do Si na superfície 

do Al, que se dá de forma irregular entre os eletrodos de uma mesma matriz, 

ocasionando, conseqüentemente, áreas de emissão desuniformes que aumentam a 

instabilidade da corrente 34.  

(a) (b) 
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Figura 5.16 - Curvas I-t de curtos períodos de tempo (500 segundos) ilustrando flutuações de 
corrente em torno de  0,1 µA para a amostra X58D (gráficos a-d) e 0,5 µA para a 
amostra X58A (gráficos e-h).  
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Já a queda da corrente ao longo do tempo deve-se provavelmente à mudança na 

função trabalho do Si (ou da liga Al/Si) pela adsorção de espécies gasosas residuais 

da câmara de ensaios devido à pressão de caracterização dos dispositivos.  

 

Outra hipótese deve ser atribuída à adsorção de oxigênio pelo Si, que favorece a 

oxidação superficial dos emissores, degradando conseqüentemente suas 

características de emissão. Temple 135 realizou uma série de experimentos com 

ambientes controlados de oxigênio, onde constatou que, quanto maior a pressão na 

câmara de ensaio (nas faixas de 10-9 – 10-6 Torr), mais significativa foi a redução do 

valor de corrente em função do tempo de ensaio.  

 

Frente ao exposto, não deve ser descartada a eventual incorporação de oxigênio 

nos emissores aqui caracterizados. Além destes fatores, a redução da corrente ao 

longo do tempo também poderia ocorrer devido à degradação estrutural das 

micropontas pelo impacto de íons em sua superfície, entretanto, este efeito não foi 

observado nas amostras caracterizadas por MEV após os ensaios realizados. 

 

 

5.4  Caracterização Elétrica do Dispositivo FE Integrado 

 

Para caracterização elétrica do dispositivo integrado denominado X54D, o mesmo 

necessitou ser soldado em uma placa contendo contatos para acesso elétrico às 

estruturas do anodo e do catodo, como ilustra a Figura 5.17. A alta tensão foi 

aplicada ao anodo, enquanto o catodo permaneceu no potencial terra, similarmente 

ao esquema utilizado na caracterização dos dispositivos não integrados. No entanto, 

o dispositivo apresentou elevada corrente de fuga (caracterizada com o “sistema 

Comercial”) no ensaio, com indícios de curto-circuito entre as estruturas do anodo e 

catodo.  

 

Uma das causas investigadas foi uma eventual continuidade entre o filme de Al que 

recobre as estruturas curto-circuitando-as, hipótese descartada após análise MEV, 

onde se comprova a descontinuidade deste filme entre os eletrodos integrados, 

como esperado e ilustrado na Figura 5.18, a título de exemplo, para uma das 

estruturas da matriz que compõe a amostra X54D. 
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Figura 5.17 - Esboço do esquema adotado para caracterização elétrica do dispositivo FE integrado. 

Obs.: Rp = resistor de proteção. 
 
 

 
Figura 5.18 - Imagem de emissor integrado obtido na amostra X54D, ilustrando a desejada 

descontinuidade do filme de Al entre as estruturas do anodo e do catodo. 
 
Outra causa avaliada foi a qualidade de isolação elétrica do SiO2 obtido entre as 

estruturas do anodo e do catodo. Nesta averiguação registrou-se condução elétrica 

entre os contatos do anodo e do substrato de Si, que deveriam estar isolados por 
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meio do óxido espesso (curvas I-V são ilustradas na Figura 5.19, mensuradas com 

um analisador de parâmetros semicondutores modelo 4156A da Hewlet-Packard).  
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Figura 5.19 - Curvas I-V efetuadas para: (a) óxido que atua como barreira à implantação de H+ (óxido 

“úmido”, obtido na etapa A da Figura 3.4); (b) óxido de isolação elétrica entre as 
estruturas do anodo e do catodo (óxido “seco”, obtido na etapa K da Figura 3.4). 
Ambos os óxidos apresentam característica semicondutora. 

 
O comportamento condutivo foi caracterizado também para camadas de SiO2 

crescidas na fase vapor (oxidação “úmida”), que apresentam espessura muito 

superior (~ 1 µm) ao óxido “seco” (obtido em ambiente de O2, com espessura em 

torno de 350 nm após a realização da etapa L da Figura 3.4). O processo de 

oxidação do Si, realizado em ambiente de vapor d’água (óxido “úmido”) efetuado na 

etapa A da Figura 3.4, tem apenas a finalidade de atuar como barreira à implantação 

de íons de H+. Este óxido não atua como isolante elétrico entre o anodo e o catodo, 

pois não faz parte da matriz integrada. 

 

As correntes mensuradas entre o metal e o substrato de Si (da ordem de unidades 

de miliamperes) são muito superiores às observadas por efeito de emissão de 

campo nos dispositivos não integrados, o que impossibilitou, desta forma, a 

caracterização do dispositivo FE integrado X54D. Na Figura 5.19 constata-se que 

ambos os óxidos, caracterizados com polarização no modo DC, apresentam 

comportamento semelhante a um diodo Schottky, ou seja, os mesmos apresentaram 

características semicondutoras. A incorporação de impurezas durante o crescimento 

do óxido foi, provavelmente, o fator que acarretou este comportamento elétrico do 

material, sendo necessário averiguar a(s) falha(s) ocorrida(s) nos processos de 

obtenção do óxido térmico para eliminar o problema aqui exposto. 
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5.5  Conclusões Parciais 

 

Neste capítulo foi apresentada a caracterização elétrica dos dispositivos FE 

fabricados pela técnica HI-PS polarizados numa larga faixa de tensão. Validou-se, 

para os sistemas de instrumentação implementados, faixas de operação distintas 

para sua aplicação na caracterização dos dispositivos FE, cujos resultados são 

comparados na Tabela 5.2: 

 
Tabela 5.2 – Comparação entre os sistemas de caracterização elétrica de FEs. 

 
Sistema 

 

Faixa de tensão 
de operação 

 

Variação da 
tensão  

Resolução de 
corrente 

mensurada 
Não Automatizado 0 – 30 kV ± 50 V 0,5 µA  

Dedicado 0 – 8 kV ± 50 V 5 µA 
Comercial 0 – 5 kV ± 1 V 2 pA 

 

Conclui-se que todos os sistemas foram aptos para caracterização de curvas I-V 

para correntes acima de 5 µA; abaixo deste valor, somente o “sistema Comercial” 

apresentou resolução adequada, fornecendo, conseqüentemente, dados com maior 

confiabilidade para análise. Um problema observado nos sistemas “Não 

Automatizado” e “Dedicado” foi a considerável variação do valor de tensão pré-

determinado (± 50 V), o que inviabilizou a utilização de ambos para análise da 

instabilidade da corrente de emissão (curvas I-t), visto que esta corrente depende 

diretamente do potencial aplicado. 

 

De modo geral, constatou-se que os resultados obtidos com a caracterização elétrica 

dos dispositivos FE não integrados estão de acordo com a teoria proposta por 

Fowler-Nordheim, no entanto, pelo fato dos emissores serem constituídos por um 

material semicondutor, os elétrons são provenientes das bandas de energia do Si e 

de estados de superfície. Atribuiu-se, desta forma, a variação de inclinação do 

gráfico F-N às distintas fontes de elétrons neste semicondutor.  

 

Foi verificado o efeito de ionização de gases residuais na câmara de ensaios 

durante os experimentos e sua correspondência direta nos gráficos de F-N. 

Concluiu-se que este efeito ocorreu devido à pressão atingida pela câmara de 

ensaios elétricos (10-6 Torr) ter sido insuficientemente baixa para analisar somente o 
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efeito de emissão de elétrons em determinadas faixas de tensão aplicada. 

Entretanto, isto não caracteriza um problema sério, pois na aplicação almejada 

futuramente (como sensor de gases) a pressão de trabalho é usualmente superior 

(~ 10-5 Torr) e, neste caso, o dispositivo deve atuar como fonte de ionização dos 

gases. 

  

Apresentou-se uma comparação qualitativa de operação entre emissores 

submetidos a variações no processo HI-PS, como otimização estrutural e/ou 

deposição de alumínio, realizada por meio da análise do campo elétrico 

macroscópico extraído de curvas V-d. Constatou-se uma redução significativa do 

campo elétrico em todos os dispositivos otimizados geometricamente em relação às 

amostras planares, evidenciando a influência dos fatores geométricos nesta 

grandeza. A redução de E também foi observada para emissores de Si com 

deposição de Al. As hipóteses adotadas para justificar esta redução basearam-se na 

mudança de função trabalho do Si pela formação da liga Al/Si, e/ou alteração do 

fator geométrico β através da precipitação de Si sobre os emissores. Estas hipóteses 

devem ser investigadas em trabalhos específicos no futuro. 

 

Constatou-se, por meio de curvas I-t, redução da corrente de emissão de elétrons ao 

longo dos ensaios elétricos, ocasionada, provavelmente, pela interferência de gases 

residuais nos ensaios. Desta forma, métodos de passivação superficial dos 

emissores devem ser pesquisados em trabalhos futuros para otimizar a estabilidade 

dos dispositivos FE. 

 

Um destaque deste trabalho de pesquisa se refere à importância da caracterização 

de dispositivos FE não integrados, sem os quais estudos sobre o impacto da 

otimização estrutural e da mudança do material do catodo nas características de 

emissão de elétrons seriam extremamente dificultados. Todo o conhecimento 

adquirido na caracterização destes dispositivos serve como base para o 

desenvolvimento de matrizes de anodo-catodo integradas. 

 

Por fim, não foi possível caracterizar eletricamente o dispositivo FE integrado obtido 

por HI-PS devido a problemas de contaminação do óxido térmico de isolação. 

Descartou-se a possibilidade de curto-circuito entre as estruturas do anodo e catodo, 
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avaliadas por MEV, fortalecendo a hipótese de que as etapas desenvolvidas para 

fabricação de dispositivos FE integrados pela técnica HI-PS, propostas nesta 

pesquisa, se mantêm válidas. Entretanto, é necessário solucionar problemas 

relacionados à oxidação térmica do Si, que deveria ser um processo consolidado 

entre as etapas básicas de fabricação em microeletrônica, para viabilizar a obtenção 

de óxidos para isolação elétrica e, conseqüentemente, proporcionar o funcionamento 

adequado deste dispositivo. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Nesta pesquisa foram comprovadas as potencialidades da técnica HI-PS para 

fabricação de dispositivos FE com sistema anodo-catodo integrado e não integrado. 

 

Através do processamento proposto nesta tese, foram obtidas matrizes de 

emissores de Si tipo p com altura em torno de 10 µm, parâmetro definido pelas 

dimensões e geometrias que compuseram a máscara litográfica, e com diâmetro 

médio do ápice das micropontas microusinadas de 150 nm, resultado este de 

extrema significância, visto que esta dimensão foi obtida sem adicionar processos de 

fabricação para otimização estrutural após o processo de anodização do silício. 

   

Com o intuito de verificar se as dimensões das microestruturas poderiam ser ainda 

mais reduzidas, dois processos de otimização estrutural foram propostos: “PS 

Sharpening” e “Ox-PS Sharpening”. Constatou-se, por meio de análises MEV, que 

ambos os processos foram eficazes para redução do diâmetro das extremidades das 

micropontas, sendo o valor médio obtido inferior a 100 nm. Esta eficácia também foi 

comprovada por meio da caracterização elétrica destes dispositivos, que 

apresentaram melhor comportamento (redução da tensão de operação) em relação 

aos dispositivos não otimizados estruturalmente. 

 

As etapas de processo elaboradas para confecção do dispositivo FE com sistema 

anodo-catodo integrado, baseadas na técnica HI-PS, apresentaram resultados muito 

satisfatórios. A principal vantagem do processamento proposto é a utilização de uma 

única etapa litográfica para definição das estruturas do anodo e do catodo. Como 

resultado, foram obtidas matrizes compostas por 2500 emissores circundados por 

anodos integrados e auto alinhados. A distância média de separação entre os 

eletrodos integrados foi de 12 µm, definida pelas dimensões e geometria da máscara 

litográfica. A separação entre os eletrodos foi afetada, em alguns dispositivos, pela 

quebra da frágil estrutura do anodo. A solução deste problema será estudada 

futuramente testando-se o espessamento desta estrutura, após a implantação iônica 

de hidrogênio e recozimento RTA, por processos adicionais de recozimento térmico 

em elevadas temperaturas. Na literatura, esta técnica de recozimento já se mostrou 



 119

eficaz, demonstrando aumento de espessura das camadas implantadas de 1 µm a 

aproximadamente 4 µm após o recozimento térmico 57. Outro aspecto a ser 

destacado é que a técnica proposta para a confecção dos dispositivos FE integrados 

não está limitada pelas dimensões da máscara litográfica utilizada. As dimensões 

das áreas geométricas e separação entre os eletrodos poderão ser reduzidas com o 

uso de máscaras litográficas com melhor resolução.  

 

Explorou-se também, nesta pesquisa, aspectos teóricos que envolvem o processo 

de emissão de elétrons de um material, enfatizando as características específicas 

deste processo para semicondutores de Si tipo p, que são o material de composição 

dos emissores neste trabalho.  

 

Foi descrito que o modelo proposto por Fowler-Nordheim deve ser adaptado para 

superfícies que possuem protuberâncias (caso típico de dispositivos FE), sendo a 

emissão de elétrons dependente, além da função trabalho do material (φ), de 

aspectos geométricos destas protuberâncias. Diferentes geometrias possuem 

impacto significativo no campo elétrico presente entre as estruturas do anodo e do 

catodo, desta forma, termos relacionados a estas geometrias devem ser inseridos na 

expressão de F-N para validar este modelo. Estes termos são descritos na literatura 

por β (fator geométrico) e γ (fator de enriquecimento de campo). 

 

A caracterização experimental de parâmetros como β e φ pode ser feita pela análise 

dos gráficos de F-N. Entretanto, como discutido no capítulo 2, erros consideráveis 

podem ser gerados na extração destes parâmetros devido às condições de ensaio e 

à própria geometria do emissor em si. Nesta pesquisa, a pressão de vácuo para 

caracterização elétrica dos dispositivos não foi reduzida o suficiente para evitar, 

eventualmente, adsorção de espécies químicas pelos emissores, o que 

conseqüentemente altera sua função trabalho. Além deste fato, também foram 

constatadas desuniformidades entre estruturas obtidas em uma mesma matriz, 

devido à técnica de confecção das máscaras litográficas não ser adequada.  

 

Desta forma, optou-se por não utilizar o fator geométrico β como parâmetro 

comparativo entre amostras submetidas a diferentes processos de fabricação. Para 
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obter este e outros parâmetros com maior confiabilidade, uma máscara litográfica 

com geometrias uniformes deve ser implementada futuramente. 

 

 A alternativa encontrada para contornar estes problemas e possibilitar uma 

comparação confiável entre amostras foi realizar uma análise do campo elétrico 

macroscópico E obtido em cada dispositivo submetido a diferentes processos de 

fabricação. Emissores com aspectos estruturais otimizados (menor diâmetro de 

ápice) ou função trabalho reduzida necessitam de menor energia para promover a 

emissão de elétrons, desta forma, dispositivos com menor E apresentam, 

teoricamente, melhores características de operação. Convém ressaltar que esta 

comparação só foi possível pelas características da câmara de ensaios projetada, 

que possibilitam a alteração da distância de separação entre as estruturas do anodo 

e do catodo em dispositivos não integrados, sem a necessidade de se retirar o 

dispositivo do vácuo, facilitando significativamente esta análise e aumentando a 

confiabilidade das medições. 

 

Pela análise de E, constatou-se que emissores submetidos a processos de 

otimização estrutural apresentaram melhores características de emissão (menor 

energia requerida para obtenção de um dado valor de corrente), indicando a 

efetividade destes processos e a concordância com os aspectos teóricos da emissão 

de campo. 

 

Outra comparação efetuada refere-se a micropontas com liga de Al/Si sobre sua 

superfície, sendo caracterizada uma redução considerável de E em relação a 

amostras de Si como fabricadas. Esta redução pode estar associada à mudança de 

φ dos emissores ou à precipitação de Si na superfície destas micropontas, o que 

afetaria o fator β e, conseqüentemente, suas características de emissão. Um fato 

que reforça a segunda hipótese é a análise do gráfico de F-N nestes dispositivos, 

que possui inclinações semelhantes às observadas para semicondutores de Si tipo 

p. Pela literatura, estas inclinações são relacionadas às distintas fontes de elétrons 

do semicondutor, e não são esperadas para emissores compostos por metais. Além 

disso, constatou-se emissão de corrente considerável no dispositivo planar com liga 

de Al/Si. Neste dispositivo, o valor de E ((36 ± 1) V/µm, obtido para uma corrente de 
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12 µA), foi extremamente superior em comparação com a amostra planar de Si, cujo 

valor obtido foi de (55 ± 10) V/µm para uma corrente de apenas 25 nA.  

 

Baseada nestes fatos, a hipótese da formação de emissores “rudimentares” de Si na 

superfície do filme de Al não deve ser descartada. Para confirmar esta hipótese, 

análises de microscopia eletrônica devem ser efetuadas no futuro. A investigação 

sobre eventuais mudanças na função trabalho dos emissores pela formação da liga 

Al/Si deverá ser realizada futuramente pela análise do gráfico de F-N, sendo 

necessário trabalhar com uma máscara litográfica uniforme para obtenção de 

valores de β confiáveis, como descrito anteriormente. Também se pretende avaliar a 

influência de recobrimentos adicionais na superfície das micropontas de Si por 

materiais que proporcionem melhora na eficiência de emissão e na estabilidade de 

operação, de maneira análoga ao que foi efetuado com a deposição de alumínio. 

 

A caracterização elétrica dos dispositivos FE com sistema anodo-catodo integrado, 

obtido pela técnica HI-PS, foi prejudicada pela constatação da condução de corrente 

nos óxidos de isolação elétrica, fato atribuído à incorporação de impurezas durante 

os processos de oxidação térmica. As falhas ocorridas nos processos de obtenção 

deste óxido térmico serão averiguadas em trabalhos futuros para eliminar o 

problema aqui exposto. 

 

Após solucionar estes problemas, almeja-se futuramente utilizar o dispositivo FE 

integrado, desenvolvido pela técnica HI-PS, como fonte de ionização para 

sensoriamento de gases. Para isto, estes dispositivos serão expostos a diferentes 

ambientes controlados, com o intuito de avaliar mudanças nas características de 

funcionamento dos mesmos em função do ambiente gasoso e pressão. Uma 

vantagem do sistema de caracterização elétrica desenvolvido é a possibilidade de 

avaliar futuramente dispositivos FE (com sistema anodo-catodo integrado) na 

configuração triodo não integrada, sendo possível, neste caso, alterar a distância de 

um dos eletrodos, o que é importante para estudos em aplicações como displays, 

por exemplo.  
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Considerando os resultados obtidos e documentados nesta pesquisa, pode-se 

afirmar que a pretensão de contribuir na fabricação de dispositivos FE em Si, 

estabelecida como objetivo desta tese, foi coroada nos seguintes aspectos: 

 

• Redução de complexidade das etapas de fabricação e otimização estrutural 

de emissores de Si integrados e não integrados; 

• Obtenção de microusinagem em dois níveis distintos a partir de uma única 

etapa litográfica, o que permite a fabricação do dispositivo FE com sistema 

anodo-catodo integrado e auto-alinhado; 

• Controle das distâncias de separação entre anodo e catodo integrados pela 

alteração de parâmetros do processo eletroquímico, sem a necessidade de 

modificação das dimensões da máscara litográfica. 

 

Como perspectiva futura, a evolução dos processos aqui propostos deve direcionar 

os estudos para solução de outros problemas observados em dispositivos FE, como 

a redução da tensão de operação e aumento do tempo de vida destes dispositivos. 

No caso da redução da tensão de operação, espera-se que melhorias de fácil 

implementação na técnica desenvolvida, como aumento do número de emissores 

(pela redução das dimensões da máscara litográfica) ou alteração de φ (pela 

deposição de ligas metálicas ou materiais baseados em carbono, por exemplo) 

possam apresentar, em curto período de tempo, resultados relevantes neste 

aspecto. 

 

Por fim, conclui-se que a técnica desenvolvida (HI-PS) é promissora para aplicações 

em dispositivos FE, pois apresenta vantagens frente às usuais tecnologias de 

obtenção destes dispositivos. 
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