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RESUMO

Nesse trabalho foi desenvolvido um software para simular a corrosão anisotrópica do 

silício, tendo como base o comportamento desta corrosão em soluções alcalinas (KOH). Esse 

software  foi  escrito  na  linguagem C++ para  diversas  plataformas  e  possui  dois  módulos 

básicos  que  são a  Biblioteca  de classes  (denominada  “autosim”)  e  uma Interface  Gráfica 

(denominada “AutoMEMS”).

A API  desenvolvida  possui  classes  que  implementam 3  modelos  de  simulação  da 

corrosão que se baseiam no modelo matemático do autômato celular, que são o Autômato 

Convencional,  Estocástico  e  Contínuo.  Por  usar  o  autômato  celular,  permite  realizar  a 

simulação da corrosão do silício usando filme de mascaramento na frente e nas costas do 

substrato,  os  quais  também  podem  conter  geometrias  arbitrárias.  Além  disso,  a  API 

implementa ferramentas de visualização que tem como objetivo, simplificar e representar as 

informações contidas nas matrizes de estados. Um exemplo de ferramenta de visualização é a 

ferramenta de detecção de contornos que analisa cada camada da matrizes e no final,  cria 

todos os contornos encontrados. E por último, a biblioteca autosim fornece classes para a 

construção de outros autômatos celulares.

A Interface Gráfica fornece ferramentas de desenhos para a construção de máscaras 

para  as  simulações  e  também,  fornece  ferramentas  para  configurar  todos  os  parâmetros 

envolvidos  na simulação.  E por  último,  a  Interface  Gráfica  visualiza  todo o resultado da 

simulação numa janela gráfica 3D.

O programa simula desde geometrias simples como quadrados, cruzes, “L”, cantilevers 

até geometrias mais complexas como uma estrutura de “Wagon Wheel” em formato de uma 

“rosa” dividida em ângulos de 1°. Também, permite definir matrizes de células de diversos 

tamanhos,  desde  matrizes  pequenas  (com 200x200x100  células)  até  matrizes  gigantescas 

(com 4000x4000x100 células). Para matrizes pequenas, a simulação e detecção de contornos 

ocorre em tempo real, mas para matrizes maiores, esse tempo pode se estender a várias horas 

de processamento computacional, apesar de que, maiores quantidades de células melhoram a 

resolução da simulação. Todas as simulações realizadas possuem boa concordância com os 

resultados experimentais. Por exemplo, o aparecimento de cantos vivos convexos que ocorre 

na  corrosão  de  uma  ilha  quadrada  é  prevista  no  simulador,  o  aparecimento  de  paredes 

inclinadas  com  orientação  cristalográfica  <111>  também  é  prevista  pelo  simulador  de 

corrosão.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho  tem como objetivo desenvolver  um simulador,  baseado em autômato 

celular, da corrosão anisotrópica do silício cristalino em soluções alcalinas, como o hidróxido 

de potássio (KOH) . Para isso, desenvolvemos um software que implementa o modulo de 

simulação e recursos para a entrada dos parâmetros iniciais, os quais envolvem basicamente, 

parâmetros tecnológicos relativos à solução corrosiva, orientação cristalográfica do substrato 

de Si e à geometria  das aberturas  no material  de mascaramento através do qual é feita  a 

corrosão.   O  trabalho  está  sendo  desenvolvido  junto  ao  Grupo  de  Novos  Materiais  e 

Dispositivos  (GNMD),  do  Laboratório  de  Microeletrônica  (LME),  no  Departamento  de 

Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP).

A  corrosão  anisotrópica  e  úmida  de  silício  é  uma  técnica  de  microfabricação  de 

fundamental  importância  para  o  desenvolvimento  de  sistemas  micro-eletro-mecânicos 

(MEMS),  já  que  permite,  basicamente,  fabricar  estruturas  auto-sustentadas  que  ficam 

suspensa  no  ar,  e  que  são  aplicadas  na  fabricação  dos  mais  diversos  tipos  de  sensores, 

atuadores e microssistemas.  Essas estruturas porém, podem envolver topografias 3D com um 

alto grau de complexidade geométrica, daí a necessidade de se contar com um programa de 

simulação que permita prever e visualizar esses perfis. Daí a motivação para desenvolvermos 

este trabalho.  

A nossa proposta é que o software de simulação a ser desenvolvido neste trabalho 

permita    simular  a  corrosão  através  de  aberturas  no  material  de  mascaramento  com 

geometrias de quaisquer complexidade. Isto a partir da corrosão frontal do substrato, posterior 

(costas da lâmina) ou de ambos lados ao mesmo tempo. Além disso, nosso objetivo é que o 

programa permita  visualizar o resultado da corrosão de silício, de maneira rápida e precisa, 

razão  pela  qual  o  programa  também deve  implementar  diversos  modos  e  ferramentas  de 

visualização.

Esperamos  com  isso,  que  o  programa  também  possa  ser  usado  em  aplicações 

educacionais, para o ensino das próprias técnicas de microfabricação.

No Capítulo 2 a seguir, falaremos de conceitos básicos para a compreensão do tema 

principal desse trabalho que é a simulação da corrosão de silício por autômato celular. Esses 

conceitos envolvem uma breve introdução aos sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS) e à 
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importância da corrosão anisotrópica no desenvolvimento desses tipo de sistemas (Seções 2.1 

e 2.2), o estudo da cristalografia do silício (Seção 2.3), os modelos matemáticos de autômato 

celular  no  qual  o  simulador  desenvolvido  está  baseado  (Seção  2.4).  Na  Seção  2.5 

apresentamos alguns modelos propostos na literatura para simular a corrosão anisotrópica do 

silício, a saber, um modelo geométrico e outros baseados em autômatos celulares.

No Capítulo 3 será explicado detalhadamente o desenvolvimento do simulador, a sua 

arquitetura interna, a relação entre a cristalografia do silício e a matriz de células do autômato 

celular, e as ferramentas de visualização desenvolvidas para observar, analisar e avaliar os 

resultados das simulações. 

No  Capítulo  4  apresentamos  a  análise  e  discussão  dos  resultados  obtidos  até  o 

momento. No Capítulo 5 apresentamos as conclusões parciais do trabalho realizado até aqui, 

e  também são comentados  os  trabalhos  que ainda  falta  realizar.  Por  último,  uma extensa 

galeria de simulações, para diferentes geometrias e tempos de corrosão é incluída nos Anexos 

finais. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Sistemas Micro-Eletro-Mecânicos (MEMS) e Técnicas de Microfabricação 

Sistemas  micro-eletro-mecânicos  (MEMS)  são  sistemas  de  dimensões  reduzidas 

fabricados por técnicas de microfabricação que integram, num mesmo substrato, dispositivos 

e  circuitos  eletrônicos  de controle  com estruturas  que,  por  serem muito  finas  ou estarem 

parcialmente suspensas no ar, são capazes de realizar movimento físico [1]. Esse movimento 

pode ocorrer em resposta à ação de um agente externo, como uma aceleração, pressão ou 

variações  de  temperatura,  caso  em  que  os  sistemas  resultantes  podem  ser  usados  como 

sensores desses agentes externos. Por outro lado, o movimento pode ser induzido por circuitos 

de controle, caso em que o sistema eletro-mecânico resultante é um atuador.

Existem diversas técnicas de microfabricação, algumas específicas da tecnologia dos 

MEMS  e  outras  derivadas  da  microeletrônica,   envolvendo  processos  de  fotolitografia, 

deposição  de  filmes,  e  principalmente  processos  de  corrosão,  que  são  essenciais  para 

produção das estruturas auto-sustentadas. Duas das principais técnicas de microfabricação são 

a “microfabricação em superfície” e “microfabricação em substrato” [1]. A microfabricação 

em superfície [2] consiste na deposição e corrosão seletiva de camadas sucessivas e alternadas 

de filmes de materiais  estruturais  e sacrificiais  sobre um certo  substrato,  que pode ser de 

silício, vidro, etc. Assim, normalmente a primeira etapa consiste em depositar o material de 

sacrifício. Depois, se faz a corrosão desse filme, abrindo áreas onde o substrato fica exposto. 

A seguir, é depositado um material estrutural que, ao crescer nas áreas previamente expostas, 

dá origem às regiões de apoio (ancoras). Por último, é feita a remoção seletiva do material 

sacrificial,  conforme mostra na Fig.  2.1, liberando as regiões auto-sustentadas do material 

estrutural e dando origem às partes móveis do sistema micro-eletro-mecânico.

      
Fig. 2.1. Exemplo de microfabricação em superfície. Note que remoção seletiva do 
material sacrificial, produz as regiões auto-sustentadas do material estrutural.
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Por outro lado, na microfabricação em substrato [3] as estruturas auto-sustentadas são 

produzidas  removendo  seletivamente  regiões  bem  definidas  do  substrato  (normalmente 

silício) por meio da corrosão química controlada. Essa corrosão envolve a deposição de filmes 

de mascaramento que a seguir são removidos seletivamente (por fotolitografia) de algumas 

regiões, nas quais o substrato ficará exposto. A seguir, o  substrato será corroído total  ou 

parcialmente nessas regiões, dando origem às membranas, cantilevers e microestruturas auto-

sustentadas que normalmente formam parte de um sistema micro-eletro-mecânico.

A corrosão de substratos de silício  pode ser a isotrópica,  mas em geral  a de tipo 

anisotrópica é mais rica em possibilidades. A corrosão anisotrópica pode ser feita em soluções 

alcalinas como KOH, NaOH, LiOH, CsOH, NH4OH, sendo que as soluções de hidróxido de 

potássio (KOH) são as mais  utilizadas.  A título  de exemplo,  na Fig.  2.2 mostramos  uma 

lâmina  de  silício  na  qual  foram  micro  fabricadas  diversas  microestruturas  por  corrosão 

anisotrópica. 

Fig. 2.2.   Exemplos de micro estruturas microfabricadas em Si por corrosão anisotrópica.

2.2.  Corrosão Anisotrópica do Silício

A  corrosão  do  silício  pode  ser  isotrópica  ou   anisotrópica,  as  quais  podem  ser 

realizadas por processos a seco (em plasma) ou em processos úmidos (em soluções aquosas), 

que são os que nós estudaremos aqui. Na corrosão isotrópica úmida, o silício é corroído com a 

mesma velocidade em todas as direções enquanto na corrosão anisotrópica a taxa corrosão 

depende da direção, que por sua vez, está associada às direções cristalográficas no interior do 

Si (ver Fig. 2.3).
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(a)

 
Corrosão Isotrópica

(b) 

 
Corrosão Anisotrópica

Fig.  2.3.   Corrosão  (a)  isotrópica  e  (b)  anisotrópica  através  de  aberturas  num material  de 
mascaramento. 

A corrosão úmida e anisotrópica é uma das técnicas  mais  comuns para se fabricar 

sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS) e é de fundamental importância para os propósitos 

deste trabalho.  Existe uma grande variedade de reagentes para fazer a corrosão anisotrópica 

do Si, dentre as quais podemos destacar a etileno diamina pirocatecol (EDP), hidrazina com 

adição  de  pirazina  ou  pirocatecol,  o  hidróxido  de  tetrametilamônio  (TMAH)  e  também 

soluções alcalinas de KOH, NaOH, LiOH, CsOH, NH4OH.   Dentre  todos  estes  reagentes,  o 

mais utilizado é o hidróxido de potássio (KOH), em diversas concentrações e temperaturas 

[1,4,5].

A Hidrazina (N2H4) em solução aquosa permite obter altas taxas de corrosão, da ordem 

de   3,0  μm/min  para  o  plano  cristalográfico  (100),  e  superfícies  corroídas  de  excelente 

qualidade.  O óxido de silício  (SiO2) apresenta baixas taxas de corrosão em hidrazina (em 

torno de 0,0002 μm/min) e por isso é um bom material de mascaramento quando se trabalha 

com esta solução, que não ataca a maioria das máscaras de metal com a exceção do Alumínio, 

Cobre e Zinco. Por outro lado, a hidrazina tem a desvantagem de ser muito tóxica e explosiva.

 Soluções aquosas de Etilenodiamina (NH2(CH2)2NH2) + Pirocatecol (C6H4(OH)2) ou 

simplesmente  “EDP”,  corroem silício  com taxas  de  corrosão  em torno  de  1,25   μm/min 

(solução  tipo  “F”)  e  podem ser  usadas  com uma  variedade  de  filmes  de  mascaramento, 

incluindo o SiO2, que apresenta excelente seletividade com relação ao silício. Mas depois da 

corrosão, aparecem precipitados de silicatos formados durante a corrosão. O EDP não pode 

reagir  com  o  oxigênio,  senão  a  solução  pode  escurecer,  tornando-se  um  tom  marrom 

avermelhado, conseqüentemente, perde as suas propriedades importantes. Mas esse problema 

pode  ser  solucionado  usando  um  sistema  fechado  com  gás  inerte  como  o  argônio  e  o 

nitrogênio. Um outro problema é que o EDP é um produto tóxico que pode causar alergia 

respiratória.
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O Hidróxido de tetrametilamônio (TMAH) exibe um taxa de corrosão para o plano 

(100) de 1,0 μm/min e1,4  μm/min para o plano (110) a 90 ºC  e usando uma concentração de 

22% de TMAH na solução. O TMAH ((CH3)4NOH) não se decompõe a temperaturas abaixo 

de 130 ºC que é uma característica muito importante do ponto de vista de produção. Ele é não 

tóxico e é fácil de manusear. E também, o TMAH exibe uma ótima seletividade entre o uso de 

mascara  de óxido e  nitreto  de silício.  A taxa  de corrosão do óxido  está  em 4 ordens  de 

grandeza abaixo do silício. Um melhor resultado de corrosão é obtido a 20% de concentração 

de TMAH na solução na qual obtemos superfícies com o maior brilho (menor rugosidade). A 

rugosidade não depende da temperatura, depende somente da concentração. Para corrosão em 

lâminas dopadas com boro, a taxa de corrosão cai quando a concentração passa de 1.1019 cm-3.

O Hidróxido de Potássio (KOH) é um reagente mais comum e é o mais utilizado na 

corrosão anisotrópica de silício. Como ocorre com os outros reagentes, a taxa de corrosão 

depende da temperatura e dos planos cristalográficos sendo corroídos. Por exemplo, a 70 ºC e 

40%  de  KOH  na  solução,  a  taxa  de  corrosão  do  plano  cristalográfico  <100>  é  de 

aproximadamente  0,6  μm/min  enquanto  a  do  plano  <111>  é  aproximadamente  60  vezes 

menor nas mesmas condições de processo. E o plano cristalográfico <110> tem sua taxa de 

corrosão em torno de 1,2 μm/min que é aproximadamente  duas vezes maior  que o plano 

<100>. A taxa de corrosão dos planos <111> nas seguintes concentrações de KOH: 30%, 

40% e 50%  à 70º C de temperatura têm uma variação bem pequena e também tem o seu valor 

bem inferior em relação aos outros planos cristalográficos principais.

A corrosão  anisotrópica  por  KOH permite  usar  o  fotorresiste  para  obter  perfis  de 

corrosões rasos a temperatura ambiente. Quando o KOH está próximo da saturação (1:1 em 

relação  a  água)  a  80  ºC  produz  uma  superfície  uniforme  e  brilhante.  A  rugosidade  da 

superfície que está sendo corroída pode ser diminuída através do aumento da concentração de 

KOH na solução. E também a rugosidade média na superfície é fortemente influenciada pela 

agitação da solução. Provavelmente, isso ocorre por causa do melhoramento da remoção de 

bolhas de hidrogênio que se formam na superfície que está sendo corroída. A seletividade 

desse processo de corrosão utilizando máscara de SiO2 não é muito boa. A taxa de corrosão é 

em torno de 0,0028 μm/min (28 Ǻ). Para processos longos de corrosão, utiliza-se a máscara 

de  nitreto  de  silício  (Si3N4)  que  é  praticamente  não  corroída  em solução  de  KOH.  Esse 

reagente também pode causar cegueira se entrar em contato com os olhos.
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2.2.1. Mascaramento 

Para efetuar qualquer tipo de corrosão na lâmina de silício, precisamos escolher no 

substrato as áreas onde queremos remover o silício e áreas que serão protegidas (onde não 

haverá remoção de material). Para isso, utiliza-se filmes de mascaramento, e para a corrosão 

anisotrópica do silício existem diversos materiais, como por exemplo o SiO2 e o Si3N4. Esses 

materiais precisam resistir por todo o tempo de processo de corrosão. Por exemplo, para fazer 

um passante numa lâmina de silício, que têm entre 400 a 600 μm de espessura (dependendo 

do diâmetro da lâmina), são necessárias várias horas de corrosão. Trata-se portanto, de um 

processo bastante agressivo, no qual o filme de mascaramento deve apresentar alta resistência 

à solução corrosiva.

Quando se trabalha com soluções de KOH, o SiO2 pode ser usado apenas em curtos 

períodos corrosão. De fato, a taxa de corrosão do SiO2 em soluções de KOH 35% a 60 ºC esta 

próxima dos 80 nm/h, ou seja, processos de corrosão com várias horas de duração exigem que 

se utilize filmes de SiO2 espessura próxima a 1,0 μm.  Para esses casos, uma opção melhor 

são os filmes de nitreto de silício de alta densidade obtidos por deposição química em fase 

vapor a baixa pressão (LPCVD). A taxa de corrosão do Si3N4 é de ~0,1 nm/min, de modo que 

mesmo filmes com 400 Å de espessura são suficientes para resistir a corrosão em KOH por 

várias horas.

2.2.2. Perfil da Corrosão Anisotrópica do Silício

Como descrito anteriormente, a corrosão anisotrópica do silício em solução de KOH, 

resulta em perfis tridimensionais que dependem do tipo de solução corrosiva, concentração e 

temperatura  e,  principalmente,  das  geometrias  das  regiões  expostas  no  material  de 

mascaramento e das características cristalográficas da superfície de Si exposta à corrosão. 

As diferentes taxas de corrosão observadas para os diversos planos cristalográficos 

estão associadas a fatores como a densidade atômica e à energia de ligação dos átomos nesses 

planos, porém os detalhes dessa interdependência são relativamente complexos e ainda não 

estão  totalmente  esclarecidos,  de  forma  que  não  serão  abordados  aqui.  Maiores  detalhes 

podem ser encontrados nas referências [4,6]. Neste trabalho a abordagem é fundamentalmente 

geométrica,  de  modo  que  a  seguir  veremos  com  mais  detalhes  os  aspectos  relativos  à 

cristalografia  do Si para,  a seguir,  analisar sua inter-relação com o conceito  de Autômato 

Celular. 
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2.3. Cristalografia do Silício

Num cristal de Si os átomos estão posicionados de forma organizada,  seguindo um 

arranjo periódico que se repete espacialmente nas 3 dimensões. A menor estrutura organizada 

que, ao ser repetida, constrói todo o cristal é denominada célula unitária desse cristal. No caso 

do silício cristalino, a célula unitária é de tipo diamante, com constante de rede  a=5,4309 Å 

(ver Fig. 2.1). Como o nome sugere, a geometria desta célula é idêntica à encontrada em 

cristais de diamante, com a única diferença de termos átomos de Si no lugar dos átomos de C, 

e  portanto,  com  os  átomos  separados  por  distâncias  determinadas  pelo  comprimento  da 

ligação Si-Si (2,347 Å). Note que nesta estrutura cada átomo de Si faz 4 ligações com 4 

vizinhos, e que cada célula unitária possui 18 átomos, 4 deles totalmente dentro da célula 

unitária, 8 átomos com apenas 1/8 de seu volume dentro da célula e 6 átomos com apenas 1/2 

de seu volume dentro da célula (ver Fig. 2.4).

Fig. 2.4.  (a) Estrutura tipo diamante do Silício (b) Parâmetro de rede do silício.

Para estudar as propriedades do cristal, é necessário lembrar que um cristal  é formado 

pela repetição de Nx células unitárias na direção X,  Ny células na direção Y e Nz células na 

direção Z. Nesse cristal podem ser definidos diversos planos geométricos que cruzam o cristal 

e sobre os quais residem um número característico de átomos. Esses planos são descritos pelo 

vetor normal ao plano e esse vetor está associado aos chamados índices de Miller do plano, 

que permitem definir  a orientação  cristalográfica  de cada plano cristalino.   Os índices  de 

Miller de um plano que corta os eixos x, y e z  nos pontos X, Y e Z são obtidos através dos 

menores inversos inteiros de cada uma das coordenadas X, Y e Z. Por exemplo, considere o 

plano cristalográfico da Fig. 2.5. que corta os eixos X, Y, Z nas coordenadas x=1, y=4 e z=4, 

respectivamente.  Os inversos dessas coordenadas são (1/1, 1/4, 1/4), que multiplicados pelo 

mínimo múltiplo comum (que neste caso é 4) resulta nos índices de Miller (4 1 1), que neste 

caso, já são os menores inteiros.
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Fig. 2.5.  Plano com orientação cristalográfica (índices de Miller)  [4 1 1]. Note que o plano corta 
os eixos X, Y, Z nos pontos 1, 4 e 4.

O  silício  cristalino,  assim  como  qualquer  cristal,  possui  diversos  planos 

cristalográficos, num número que pode tender ao infinito se consideramos que num cristal real 

existem da ordem 1023 átomos num único cm3 de Si. Esses planos podem ser diferentes entre 

si  mas  diversos  deles  possuem  características  geométricas  equivalentes  e  podem  ser 

agrupados  em  famílias  de  planos.  Nas  aplicações  tecnológicas  envolvendo  silício,  as  3 

famílias de planos mais importantes são as {100}, {110} e {111}, mostradas nas Figs. 2.6, 2.7 

e 2.8. Nas figuras a cor dos átomos de superfície é diferente da dos átomos no interior do 

cristal. Note que, em cada caso, as ligações incompletas (indicadas em amarelo) dos átomos 

de superfície são diferentes. 

Fig. 2.6.  Planos  {100} num esquema geométrico (esquerda), numa célula unitária (centro) e 
num cristal  (à  direita).  Note  que os  átomo numa  superfície  correspondente  a  um plano  da 
família {100} possuem 2 ligações incompletas e 2 ligações com os átomos internos do cristal.
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Fig. 2.7. Planos {110} num esquema geométrico (esquerda), numa célula unitária (centro) e num 
cristal (à direita). Note que os átomo sobre planos da família {110} também possuem 2 ligações 
incompletas, mas numa configuração espacial é diferente da observada nos planos {100}.

Fig. 2.8. Planos {111} num esquema geométrico (esquerda), numa célula unitária (centro e num 
cristal (à direita). Note que os átomo numa superfície correspondente a um plano da família {111} 
possuem apenas 1 ligação incompleta, permanecendo ligado ao cristal através de 3 ligações.

Um aspecto de particular interesse aqui está relacionado às características cristalinas 

das lâminas de Si. De fato, o software desenvolvido neste trabalho está baseado na utilização 

de lâminas de Si com orientação cristalográfica <100>, ou seja, lâminas onde as superfícies 

polidas da lâmina correspondem a planos (100). Note que nestas lâminas o chanfro indica a 

orientação  cristalográfica  <110>  (ver  Fig.  2.9  ),  ou  seja,  as  células  unitárias  ficam 

rotacionadas  em relação ao chanfro por um ângulo de 45o.  Este fato é importante  porque 

determina  as  características  da  corrosão  do  Si  através  das  aberturas  no  material  de 

mascaramento utilizado durante a corrosão e deve ser considerado no desenvolvimento de 

nosso simulador. Para visualizar isto, consideremos a Fig. 2.10, onde mostramos o caso mais 

simples da corrosão através de aberturas quadradas. Quando os lados são paralelos ao chanfro 

da lâmina, a corrosão dá origem a uma cavidade trapezoidal com 4 laterais inclinadas (num 

ângulo de 54,7o) característicos dos planos (111). Por outro lado, quando os quadrados são 

inclinados 45o em relação ao chanfro, a cavidade resultante tem geometria mais complexa e a 

corrosão do Si avança por baixo do material de mascaramento (“under-etch”). Este fenômeno 
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é característico da corrosão através de certas geometrias e é um recurso de microfabricação 

muito utilizado para produzir vigas, membranas e outras estruturas auto-sustentadas. 

Fig. 2.9. Características cristalinas das lâminas de Si. Note que as células unitárias não ficam 
alinhadas com o chanfro e estão rotacionadas 45º em relação a este.

Fig. 2.10. Efeito da orientação (em relação ao chanfro da lâmina) das aberturas no material de 
mascaramento sobre a corrosão do Si. (à esquerda) orientação cristalográfica na região exposta à 
corrosão. (à direita) resultado após a corrosão.
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Perfis  tridimensionais  de corrosão com topografia  ainda mais  complexa  podem ser 

obtidos  se  as  aberturas  das  máscara  incluírem  cantos  convexos.  Isto  pode  ser  melhor 

entendido através da Fig. 2.11, onde vemos (qualitativamente) que o efeito de “under-etch” 

também ocorre sob os canto convexos, onde surgem novos planos cristalográficos.

a b c

Fig. 2.11.  Aspecto qualitativo da corrosão através de geometrias com cantos convexos).

Vemos  portanto,  que  à  medida  em que  a  geometria  das  aberturas  no  material  de 

mascaramento se torna mais intrincada, a topografia 3D dos perfis de corrosão resultante pode 

atingir  grande  complexidade.  Ou  seja,  dada  uma  máscara  com  aberturas  de  geometria 

genérica,  é  muito  difícil  prever  o  resultado  da  corrosão.  De  fato,  a  figura  acima  é  uma 

representação qualitativa que não descreve rigorosamente a geometria da cavidade corroída. 

Mais  ainda,  a  geometria  obtida  experimentalmente  pode  variar  significativamente  com 

parâmetros  experimentais  como agitação,  concentração  e  presença  de  aditivos  na solução 

corrosiva, etc. Assim, é esta dificuldade o que motiva uso e desenvolvimento de simuladores 

teóricos que permitam prever com exatidão, o resultado da corrosão anisotrópica.  E é esta 

também  a  motivação  para  desenvolvermos  o  trabalho  que  será  descritos  nos  próximos 

capítulos.
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2.4. Autômato Celular

Autômato Celular é um modelo matemático representado por uma matriz de células 

distribuídas  no  espaço  e  que  evoluem  no  tempo  segundo  um  conjunto  de  regras  bem 

definidas.  Portanto,  um autômato celular  trata de um conjunto de células onde o tempo e 

espaço são discretos, ou seja, as variações no espaço (entre células) e de tempo (evolução do 

estado de cada célula) ocorrem por intervalos bem definidos de espaço e tempo. Assim, o 

autômato celular permite fazer a simulação da evolução temporal de um sistema complexo 

através do uso de regras simples que definem qual será o estado de cada célula, as quais em 

geral, dependem do estado das células vizinhas. Com isso, o autômato celular não precisa usar 

equações  complexas  (equações  diferenciais,  por  exemplo)  para  simular  o  comportamento 

temporal de um sistema[7].

Em geral, cada célula pode ter dois ou mais estados possíveis, sendo que a quantidade 

de estados é estabelecida em função do problema a ser analisado. Note que, a cada estado 

podemos associar a um valor,  propriedade,  ou característica do mundo real.  Por exemplo, 

podemos ter um autômato onde as células podem ter dois estados, um representando pelo 

estado “0”, que podemos associar com um “indivíduo morto”, e o outro representado pelo 

estado “1”, associando a um “indivíduo vivo”. Nesse contexto, um autômato com 3 estados 

poderia  incluir  um  terceiro  estado  associado  a  um  “individuo  doente”.   Mais  ainda, 

teoricamente poderíamos ter autômatos celulares com infinitos  estados, mas em autômatos 

celulares implementados em programas de computador, o número de estados é restrito pela 

capacidade de armazenamento do hardware. Assim, se o estado das células for armazenado 

em variáveis de tipo inteiro, que possuem uma faixa de valores de 0 a 65535, então poderá se 

ter no máximo 65536 estados.

Uma iteração do autômato celular consiste em analisar o estado atual da célula (em 

alguns  casos não se  analisa  o  estado da própria  célula)  junto com os estados  das células 

vizinhas  e,  baseando  nessas  informações  e  usando  um  conjunto  de  regras  de  transição, 

determinar o novo estado da célula analisada, ou seja, no próximo instante de tempo. Essa 

iteração é feita em todas as células do autômato de maneira simultânea (ao mesmo tempo). 

Por exemplo,  se tivéssemos uma matriz  de N células  num instante t,  podemos fazer uma 

iteração nesse autômato e com isso gerar uma nova matriz de mesma dimensão e tamanho, 

com as células possuindo os seus respectivos novos estados no instante de tempo t+1. É claro 
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que podemos fazer uma nova iteração no instante de tempo t + 1 para obter o estado das 

células no instante t + 2 e assim sucessivamente. É importante destacar que, como o estado de 

uma célula depende das células vizinhas, uma mudança de estado em uma única célula pode 

levar resultados de alta complexidade, já que com o andamento das iterações, as mudanças 

vão se propagando espacialmente. Assim, conclui-se que o autômato celular evolui em função 

de regras que usam sempre parâmetros locais (como o estado das células vizinhas) mas que 

depois de algumas (ou muitas) iterações podem provocar grandes mudanças de nível global 

no sistema. Por último, é importante destacar uma iteração no autômato corresponde ao menor 

intervalo de tempo que pode ser considerado ao se estudar a evolução temporal da matriz de 

células.

2.4.1. Características Físicas do Autômato Celular

O autômato celular possui as seguintes características físicas: dimensão, formato das 

células, número de estados e tipos de vizinhanças. A dimensão do autômato diz respeito de 

como as células do autômato estão organizadas no espaço, podendo ser de uma, duas, três ou 

mais dimensões. Teoricamente um autômato pode possuir dimensão maior que 3, mas fica 

difícil de  ser representada visualmente (no espaço), por isso na maioria das aplicações e para 

facilitar  a construção e análise,  utilizam-se autômatos  de no máximo três dimensões.  Nas 

figuras a seguir,   são mostrados dois exemplos de matrizes do autômato celular com uma 

dimensão (Fig. 2.12) e duas dimensões (Fig. 2.13). Nessas figuras, cada quadrado da matriz 

representa uma célula, e a cor corresponde ao estado da célula.

Fig. 2.12.  Autômato Celular unidimensional (1D) Fig. 2.13.  Autômato Celular bidimensional (2D)

A célula também pode ter vários formatos, os quais estão associados ao número de 

vizinhos que cada célula possui. Assim, por exemplo, células com  formato hexagonal têm 6 

vizinhos, as células quadradas possuem 4 vizinhos e as triangulares possuem 3 vizinhos. Mas 

note que, definido um autômato, este poderá ter células com um único formato. A seguir, na 

Fig. 2.14 mostramos esse três tipos de células.
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a b c

Fig. 2.14.  Matrizes de células nos formatos: a) triangular, b) quadrada e c) hexagonal.

Os  tipos  de  vizinhanças  definem  quais  serão  as  células  vizinhas  analisadas  pelo 

autômato  celular  ao  se  aplicar  as  regras  de  transição.  Basicamente  existem três  tipos  de 

vizinhanças para o autômato 2D que são: vizinhança de Neumann, vizinhança de Moore e 

vizinhança arbitrária. Na vizinhança de Neumann, a célula analisada possui vizinhos situados 

na posição acima (norte), abaixo (sul), esquerda (oeste) e direita (leste) dentro de um raio de 

vizinhança  igual  a  1,  o  que  corresponde  a  um  total  de  4  vizinhos.  Isto  pode  ser  visto 

esquematizado na Fig. 2.15a,  onde a célula  central (azul) é a célula analisada e as células de 

cor  laranja  representam  as  células  vizinhas  a  serem  analisadas.  Na  Fig.  2.15b,  temos  a 

representação da mesma vizinhança de Neumann, mas com um raio de vizinhança igual a 2, 

caso  em que  os  segundos  vizinhos  (células  de  cor  verde  na  figura)  também  devem ser 

analisados  pelo  autômato  celular.  Note  que  estas  células  (segundas  vizinhas)  devem  ser 

analisadas pelos mesmos critérios das primeiras vizinhas (raio de vizinhança igual a 1). As 

segundas células vizinhas portanto, possuirão as seguintes localizações: (norte, norte); (norte, 

oeste); (oeste, oeste); (sul, oeste); (sul, sul); (sul, leste); (leste, leste); (norte, leste). 

(a) (b)

Fig. 2.15.  Vizinhança de Neumann com raio de vizinhança (a) igual a 1 e  (b) igual a 2. Em 
azul a célula analisada.
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(a) (b)

Fig. 2.16.  Vizinhança de Moore com raio de vizinhança (a) igual a 1 e  (b) igual a 2. Em azul a 
célula analisada.

A vizinhança de Moore define as 8 células vizinhas localizados ao redor da célula 

analisada, ou seja, nas posições norte, nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. 

Na Fig. 2.16a  podemos ver a vizinhança de Moore com de raio de vizinhança igual a 1 e na 

Fig.  2.16b  com raio  de  vizinhança  igual  a  2.   Por  último,  também  temos  a  vizinhança 

arbitrária,  onde  as  células  que  o  autômato  deve  considerar  como  vizinhas  podem  estar 

localizadas em qualquer posição com relação à célula analisada. Isto é mostrado na Fig. 2.17, 

onde como antes, a célula azul é a célula analisada, a cor laranja define células vizinhas e a 

cor branca define células.

Fig. 2.17.  Vizinhança arbitrária

2.4.2. Condição Inicial

A condição ou estado inicial  de um autômato celular  corresponde ao conjunto dos 

estados iniciais de cada célula. Assim, a partir do estado inicial das células e aplicando um 

conjunto  de  regras  de transição,  teremos  desencadeada  a  evolução  temporal  no autômato 

celular. Qualquer mudança no estado inicial, por menor que seja, pode levar depois de um 

número suficiente de iterações, a estados finais do autômato com grandes diferenças.
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2.4.3. Condições de Contorno

A matriz de células do autômato celular pode possuir tamanho finito ou infinito. Mas 

para implementar em simulação no computador, a matriz de células deverá ter um tamanho 

finito. Conseqüentemente, a cada iteração do autômato celular, algumas das células analisadas 

estarão na borda da matriz, seja na primeira ou na última célula de qualquer dimensão do 

autômato, por causa da finitude da matriz. Estando uma célula nessas condições (ou seja, na 

borda da matriz), ela não possuirá células vizinhas à esquerda ou direita, o que constitui um 

problema pois, a cada iteração, deve ser analisada a vizinhança de todas as células da matriz. 

Assim,  para  solucionar  esse  problema  precisamos  definir  condições  de  contorno  que  o 

autômato usará para auxiliar na definição do próximo estado das células localizadas na borda 

da matriz do autômato. A seguir, descreveremos três formas de definir essas condições de 

contorno.

● Limite Periódico

Consiste em considerar a célula posterior à última igual à primeira célula do autômato 

e célula anterior à primeira igual a última célula do autômato. Isto é esquematizado na Fig. 

2.18,  onde mostramos uma matriz unidimensional com 10 células, numeradas de C0, C1, ... 

C9, na qual o a cor indica o estado de cada célula. Note que a célula que está fora do autômato 

do lado esquerdo (com legenda em azul) possui o estado da célula  “C9”, ou seja, essa célula 

corresponderá a célula “C9” do autômato, como se a matriz de células estivesse fechada em 

círculo. Ou seja, se existir uma célula mais a esquerda da célula “C0” essa próxima célula 

corresponderá  a  penúltima  célula  do  autômato  (célula  “C8”).  Da  mesma  forma,  a  célula 

vizinha à direita da célula “C9”, no extremo direito da matriz, será considerada como sendo a 

primeira célula do autômato (célula “C0” com legenda em azul).

Fig. 2.18.  Definição do Limite Periódico de um autômato celular. 
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● Limite Reflexivo

Consiste em “espelhar” os valores de borda para satisfazer iterações que exijam células 

que  não  existem  nas  bordas  da  matriz.  Na  Fig.  2.19,  é  mostrado  um  autômato  celular 

unidimensional  com raio de vizinhança igual a 2. Nessa figura, nota-se que a primeira célula 

(fora do autômato)  mais  a esquerda da célula “C0” (Célula  do autômato – legenda preta) 

corresponde a primeira célula do autômato “C0” e que a segunda célula a mais esquerda da 

célula do autômato “C0” corresponde a célula “C1” do autômato.

Fig. 2.19.  Definição do Limite Reflexivo para um autômato celular unidimensional.

● Limite de Valores Fixos

Na utilização de células com valores fixos (ou pré-definidos) nas bordas, ou seja, as 

células vizinhas (inexistentes) das células nas bordas da matriz de células, automaticamente 

recebem um desses  estados  pré-definidos.  Esta  definição  das  condições  de  contorno,  que 

recebe o nome de “limite por valor fixo” e é esquematizado na Fig. 2.20. Nesta figura temos 

um autômato celular unidimensional onde à célula anterior à primeira célula “C0” (indicada 

como “C-1” na figura) foi atribuída a cor laranja (que corresponde a um estado do autômato). 

Da mesma forma, a célula vizinha de última célula à direita da matriz (com índice “C10” na 

figura), também possui um estado atribuído com a mesma cor (ou melhor dizendo, o mesmo 

estado). Isso mostra que escolhermos o estado “cor laranja” como um valor fixo (ou estado 

fixo) para qualquer célula que esteja fora da matriz de células do autômato.

Fig. 2.20.  Definição do Limite de Valores fixos para um autômato celular unidimensional.
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2.4.4. Regras de Transição

Um autômato celular precisa de regras (ou funções) de transição para determinar o 

estado  de  cada  célula  após  cada  iteração.  Ou  seja,  a  evolução  temporal  do  autômato   é 

determinada pelas regras de transição (e também pelas condições iniciais ou de contorno). Em 

geral, essas regras usam como parâmetro os estados iniciais da célula analisada e das suas 

células vizinhas (dentro da vizinhança utilizada pelo autômato).  Existem 4 tipos de regras 

para se determinar o novo estado de uma célula após uma iteração.

As regras por especificação direta definem uma lista de todos os estados possíveis das 

células vizinhas e inclusive, o estado da própria célula e do seu estado futuro. Por exemplo, se 

temos um autômato celular unidimensional de 2 estados e 2 vizinhos (esquerdo e direito) e 

mais  o  estado  da  própria  célula,  temos  23 =  8  possibilidades  de  estados.  E  para  cada 

possibilidade  de  estados  tem  um  valor  de  estado  futuro  da  célula.  Assim,  todas  as 

possibilidades de estados devem incluir os estados futuros associados a cada possibilidade. Se 

temos um autômato celular bidimensional de dois estados e usando a vizinhança de Moore 

(apenas os primeiros vizinhos), temos 8 células vizinhas mais a célula analisada, temos no 

total de 29 = 512 possibilidades de estados das células.

As regras por  especificação implícita utilizam uma função que pode ser polinomial, 

exponencial,  logaritma e outras que são usadas para calcular o estado futuro da célula. Os 

parâmetros da função sempre são os estados das células vizinhas mais a célula analisada. 

As regras totalísticas analisam a quantidade de células vizinhas que estão num  estado 

específico. Por exemplo, o jogo da vida de John Conway [8], que utiliza regras totalísticas, 

não leva em consideração a localização das células vizinhas (se está a esquerda, direita, em 

cima, em baixo) e sim a quantidade de células vizinhas que estão no estado “vivo” ou no 

estado “morto”.

Por  último,  as  regras  probabilísticas  são  regras  nas  quais,  dependendo  das  células 

vizinhas, é atribuída uma probabilidade para que a célula analisada mude de um estado dado 

qualquer para um outro estado qualquer. Este tipo de regras podem ser utilizadas em conjunto 

com  as  regras  totalísticas,  e  assim  podemos  ter  regras  de  transição  que  são  função  da 

quantidade de células vizinhas em determinado estado e uma tabela de transição com uma 

probabilidade  de mudar  para  outro estado em função do número  de  vizinhos  com algum 

estado (regras totalísticas).
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2.4.5. Aplicações do Autômato Celular

Pela característica do autômato possuir regras simples e usadas sempre em função de 

parâmetros locais, ele é muito utilizado em aplicações onde o aspecto central da evolução do 

sistema é determinado pela relação existente entre cada parte constituinte do sistema (célula) e 

sua vizinhança.  A seguir veremos alguns exemplos de autômatos celulares que, embora não 

tenham nenhuma relação direta com a corrosão simulada neste trabalho, permitirão entender 

melhor os aspectos centrais dos autômatos celulares.

● Jogo da Vida

Uma das aplicações mais conhecidas do conceito de autômato celular é o “Jogo da 

Vida”, proposto por John Conway na década de 70  [8]. O “Jogo da Vida” é um autômato 

celular bidimensional de dois estados (vivo e morto) onde são analisadas 8 células vizinhas 

(vizinhança de  Moore com raio de vizinhança igual a 1), onde um conjunto de regras simples 

determina  o  nascimento (surgimento  de  células  no  estado  “vivo”),  a  sobrevivência 

(permanência de células no estado “vivo”) e a morte (desaparecimento de células) de células 

numa matriz de células. Assim, a idéia principal do Jogo da Vida é simular a iteração entre 

seres vivos virtuais para prever a evolução de uma população inicial de células ao longo do 

tempo. Essa evolução pode gerar resultados bem complexos e imprevisíveis partindo de uma 

configuração inicial com poucas células no estado “vivo”. O jogo da vida possui as seguintes 

regras: 

1) Uma célula viva com zero ou apenas um vizinho vivo morre por isolamento.

2) Uma célula viva com quatro ou mais vizinhos vivos morre por sufocamento.

3) Uma célula morta com exatamente três vizinhos vivos se torna viva.

4) Todas as outras células mantêm seu estado.

Na Fig. 2.21 temos um exemplo de simulação de um Jogo da Vida onde temos quatro 

células no estado “vivo” (cor verde). A célula com o quadrado de cor vermelho mostra a 

célula  analisada  e  segundo as  regras  de transição  de estados,  essa célula  cumpre  a  regra 

número 4, portanto manterá  o seu estado “vivo”.  Note também que pela  regra 3, nascem 

células novas ao sul, nordeste e noroeste da célula considerada. 
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a b

Fig. 2.21.  Simulação do Jogo da Vida: a) Condição inicial; b) Após 1 iteração.

Na Fig. 2.22 temos um outro exemplo, agora com um grupo de apenas 3 células no 

estado “vivo”. Nota-se que a célula analisada depois de sofrer uma iteração, muda do estado 

“vivo” para o estado “morto” (regra 1: morre por isolamento). Pelo mesmo motivo, também 

morre a célula  mais à esquerda no grupo, mas ao mesmo tempo (pela regra 3) nasce uma 

célula à esquerda da célula considerada. 

a b

Fig. 2.22.  Simulação do Jogo da Vida: a) Condição inicial; b) Após 1 iteração.

Depois  da  invenção  do  Jogo  da  Vida,  foram  feitas  diversas  simulações,  usando 

diversos padrões de células (estado inicial) e foram descobertos alguns fenômenos como o 

aparecimento de padrões que ficam sempre no estado “vivo” indefinidamente, denominados 

“vidas paradas”, ou padrões que ficam mudando do estado “vivo” para o “morto” e vice-versa 

de  maneira  periódica  e  por  isso,  foram  chamadas  de  “osciladores”.  E  existem  também, 

padrões  de  células  que parecem se movimentar  com a evolução do autômato,  e  por  isso 

denominados de “naves espaciais”. Na Fig. 2.23 temos a representação de dois padrões de 

células que permanecem inalterados durante um número de iterações indefinido, na Fig. 2.23a 

temos um conjunto de 4 células  em forma de um bloco e na Fig.  2.23b temos 5 células 

próximas umas das outras, formando uma espécie de “seta”.

a b

Fig. 2.23.   Padrões de células tipo “vidas paradas”: a) Bloco; b) Bote.

21



Na Fig. 2.24 apresentamos o padrão de células do tipo “osciladores”,  denominados 

“Blinkers”. Na Fig. 2.24 (a) vemos o estado inicial e em (b) temos o oscilador depois de uma 

iteração.  Em (c) temos o oscilador depois de 2 iterações.  Percebe-se que o padrão gerado 

depois  de  2  iterações  é  igual  a  condição  inicial,  isso  vai  se  repetindo  de  duas  em duas 

iterações  indefinidamente.  Na Fig.  2.25 temos outro exemplo  de “oscilador”,  denominado 

“Sapo”.  Esse padrão é igual ao anterior  (“Blinker”) no período de repetição (a cada duas 

iterações), mas com um número maior de células e com uma distribuição espacial diferente.

a b c d

Fig. 2.24.  Padrão de células de tipo “oscilador” denominado “Blinker”. a) Condição inicial; b) 
Depois de 1 iteração; c) Depois de 2 iterações; d) Depois de 3 iterações. 

a b c d

Fig.  2.25.   Padrão de células  tipo “oscilador”  denominado “Sapo”.  a)  Condição inicial;  b)  1 
iteração; c) 2 iterações; d) 3 iterações. 

Na Fig.  2.26 mostramos  um exemplo  do padrão tipo  “nave espacial”,  denominado 

“Glider”. Em (a) temos a condição inicial do “Glider” e em (b), (c), (d), (e) e (f) temos o 

padrão depois de 1, 2, 3, 4 e 5 iterações. Percebe-se que em (e), ou seja, depois de 4 iterações, 

a configuração espacial das células volta a ser a do estado inicial, mas com um deslocamento 

lateral.  Assim,  à medida que as iteração se sucedem, temos a sensação de movimento do 

“Glider, que se desloca através matriz de células do autômato. 

a b c d e f

Fig.  2.26.  Padrão de células tipo “naves espaciais”, denominado Glider: a) Condição inicial; b) 1 
interação; c) 2 iterações; d) 3 iterações; e) 4 iterações; f) 5 iterações.
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Um resultado interessantes  dos  padrões  móveis  de tipo “Glider”,  é  que podem ser 

combinados  para  se  obter  padrões  de  células  que se  comportam como contadores,  portas 

lógicas  AND,  OR  e  NOT.  Conseqüentemente,  é  possível  construir  uma  máquina  de 

computação universal no autômato celular do jogo da vida.

● Autômato Auto-Reprodutivo de Langton 

Um  autômato  celular  bidimensional  usando  a  vizinhança  de  Neumann  foi 

desenvolvido por Christopher G. Langton em 1984 para simular a evolução de sistemas auto-

reprodutivos  [9]. O sistema auto-reprodutivo consiste numa estrutura no formato “Q” (ver 

Fig. 2.27) marcada no autômato celular usando uma combinação de 8 estados (que vão do 

número 0 ao número 7). Essa estrutura possui uma camada que isola o sistema do mundo 

exterior, de forma a proteger a informação guardada no seu interior. O interior da estrutura 

portanto, contém a informação que pode ser duplicada e assim gerar outros sistemas iguais ao 

sistema inicial. 

Fig. 2.27.  O Autômato Auto-Reprodutivo de Langton

A informação na estrutura “Q” é guardada na forma de pacotes com duas células : a 

primeira célula pode estar nos estado 4, 5, 6 ou 7 e a segunda célula apenas no estado 0.  A 

Fig.  2.27 mostra  um exemplo  de  um sistema  auto-reprodutivo  de  Langton.  Nessa  figura, 

temos a cor Vermelha associada ao estado “2” que funciona como camada isolante e isola o 

sistema do exterior. A cor azul representa o estado “1” que tem o objeto de transportar a 

informação. A cor preta representa o estado “0” que faz parte do pacote de duas células. A cor 

branca que representa o estado “7” constitui o “gene” a informação a ser armazenada. A cor 

verde representa o estado “4” que tem como objetivo formar uma nova junção no formato “T” 

para  a  construção  de  novos  braços  para  compor  uma  nova  unidade  do  sistema  auto-

reprodutivo.

Esse sistema se torna auto-reprodutivo através do braço construtor. Além disso, deve-
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se destacar que a duplicação da informação (representada pelos estados 4, 5, 6, 7 e 0) ocorre 

na junção em forma de “T” e que a  informação circula dentro do sistema auto-reprodutivo no 

sentido anti-horário.  Note que podemos inserir  quantos pacotes quisermos no sistema que 

todas  as  cópias  desse  sistema  conterão  essa  mesma  informação.  Na  Fig.  2.28  temos  a 

visualização de 4 quatro estados de evolução desse sistema auto-reprodutivo. Na Fig. 2.28a 

temos o sistema aumentando o seu braço construtor, na Fig. 2.28b temos o sistema fechando a 

construção de uma nova unidade do sistema. Na Fig. 2.28c o novo sistema está formado e 

auto-reprodução já está concluída. E por último, na  Fig. 2.28d mostra a formação de mais 

duas unidades do sistema, as quais podem se auto-reproduzir indefinidamente.

a b

c d

Fig. 2.28.  A evolução de um Sistema Auto-Reprodutivo a) O Sistema aumentando o seu braço 
construtor; b) Sistema concluindo a construção da nova unidade; c) O novo sistema se auto-
reproduzindo; d) Formação de mais duas unidades do sistema.
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2.5. Métodos de Simulação da Corrosão Anisotrópica do Silício

Nas seções 2.1, 2.2 e 2.3 vimos o quanto pode ser complexo prever a geometria 3D dos 

perfis resultantes de um processo de corrosão anisotrópica do silício. Por isso, necessitamos 

estudar e desenvolver modelos para simular esse tipo de corrosão. Neste capítulo abordaremos 

os modelos mais utilizados para simular a corrosão do silício. Descreveremos primeiramente 

os modelos  mais  simples,  baseados em métodos geométricos  e a seguir,  descreveremos  o 

método de simulação por autômato celular.

2.5.1. Modelos Geométricos

Os modelos geométricos são baseados no conhecimento prévio da taxa de corrosão em 

diversas  direções  [10,11,12].  Isto  é  feito  através  de  um  diagrama  de  taxa  de  corrosão 

(desenhado em coordenadas polares) e que deve ser obtido experimentalmente. Isto é feito 

promovendo a corrosão de uma lâmina de silício através de um material de mascaramento 

com geometrias que definem diferentes ângulos em relação à lateral da lâmina. Como vimos 

na  Secção  2.3,  isto  estabelece  uma  relação  direta  entre  os  ângulos  na  geometrias  e  as 

orientação  cristalográfica  correspondentes.  Do  ponto  de  vista  experimental,  uma  das 

geometrias mais utilizadas para se obter o diagrama da taxa de corrosão é a chamada “wagon 

wheel” [13], onde a partir da medida da corrosão lateral (“under-etch”) pode-se obter a taxa 

de corrosão dos diferentes planos cristalográficos (ver Fig. 2.29). Um resultado típico para 

lâminas de Si com orientação (100) corroídas em KOH, é mostrado na Fig. 2.10, onde o 

ângulo 0o está  alinhado com a direção (100),  ou seja o gráfico está  rotacionado 45o com 

relação ao chanfro da lâmina de Si (correspondente à direção (110))  [14]. Importante notar 

que, como mencionado anteriormente, a menor taxa de corrosão se observa para os planos 

(111)  e  que  a  maior  taxa  de  corrosão  ocorre  para  um ângulo  de  aproximadamente  15o, 

correspondente aos planos da família (133).
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        (a)
  

(b)  

(c)

Fig. 2.29.  (a) Geometria “Wagon Wheel”, (b) medida da corrosão lateral sob o material de 
mascaramento e (c) diagrama de taxa de corrosão do Si (100) em KOH (50%, 78 oC) [13,14].

O diagrama de taxa de corrosão é importante para os modelos geométricos,  porque 

nestes  modelos  é  feita  uma  análise  da  geometria  das  regiões  de  Si  expostas  à  corrosão. 

Basicamente é analisado o ângulo das arestas, as quais irão se deslocando lateralmente com 

uma velocidade que é conhecida a partir do diagrama de taxa de corrosão. Assim, na literatura 

existem diversos métodos geométricos nos quais muda, basicamente, o algoritmo utilizado 

para  calcular  o  deslocamento  lateral  das  arestas.  A  seguir,  descreveremos  o  método  de 

propagação de planos .

 O método de propagação de planos [11] analisa todos os pontos da superfície e para 

cada ponto da superfície, cria um plano tangente que se desloca na direção do vetor normal e 

cujo deslocamento é o produto da taxa de corrosão naquele ângulo (obtida no diagrama) pelo 

tempo de corrosão.  

Na simulação, durante o avanço da corrosão (representada pelo plano tangente), esse 

plano pode se encontrar  com outros planos e  com isso,  podem aparecer  novos planos  ou 

desaparecer outros planos. Na Fig. 2.30 temos um exemplo de simulação da corrosão por 

métodos geométricos, no tempo inicial (sem corrosão), tempo 1, 2 e 3. Nota-se que no canto 

côncavo, ocorre o aparecimento de novos planos cristalinos e estes tendem a se cruzar com 

outros planos provenientes de outros lados do substrato.

26



a b c d

Fig. 2.30.  Simulação da corrosão nos tempos: a) 0; b) 1; c) 2; d) 3

Esse método permite simular a corrosão do silício baseado nas taxas de corrosão de 

diversos planos cristalinos. Mas esse método possui limitações para simular a corrosão de 

máscaras  contendo geometrias  complexas,  nas  quais  são difíceis  prever  quais  planos  vão 

surgir  e  quais  planos  irão  desaparecer  à  medida  que  avança  a  corrosão.  Assim,  na 

implementação  computacional  desse  método,  para  cada  caso  particular  de  cruzamento, 

surgimento e desaparecimento de planos teremos que elaborar uma rotina especializada para 

gerar  o  perfil  desse  caso.  Com isso,  o  algoritmo  para  simular  a  corrosão  se  torna  muito 

sofisticado  e  difícil  análise  e  compreensão.  Por  isso,  alguns  simuladores  [15,16] como o 

“ASEP” [16] limitam o número de planos analisados para as principais famílias que são (110), 

(100), (111) e (311).

2.5.2. Modelos Atomísticos para Simular a Corrosão

Na secção anterior vimos uma descrição sobre os métodos geométricos. Em vista das 

limitações  desses  métodos,  a  seguir  descreveremos  métodos  atomísticos  para  simular  a 

corrosão. Esses métodos basicamente discretizam a lâmina de silício em poucos átomos e com 

base em regras pré-definidas faz-se a simulação da corrosão. Essa discretização elimina a 

limitação do uso de mascaras complexas. Com isso, a simulação da corrosão pode ser feita 

com uso de mascaras com geometrias arbitrárias. Os resultados das simulações apenas estarão 

dependentes  do  uso  das  regras  que  definem  o  estado  futuro  de  cada  átomo  e 

conseqüentemente,  definiram  a  evolução  temporal  da  corrosão  do  silício.  Os  planos 

cristalográficos podem surgir ou desaparecer de acordo com as regras que regem a evolução 

desse sistema, sem precisar de antemão, a implementação de casos particulares para resolver a 

corrosão  de  cada  plano  cristalográfico,  como  ocorre  nos  métodos  geométricos.  A seguir, 

descrevemos 3 métodos atomísticos baseados no uso de autômatos celulares e um método 

baseado no modelo de Monte Carlo.
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2.5.2.1. Modelo Atomístico por Autômato Celular Convencional

No modelo de Autômato Celular Convencional  [17], é definida uma correspondência 

entre a matriz de células discretas do Autômato e os átomos do cristal de Silício que se quer 

corroer. Assim, a corrosão do silício é simulada através da remoção individual dos átomos 

(células), que serão removidos ou não, dependo de um certo conjunto de regras, as regras de 

transição de estados. Como veremos, neste modelo a decisão de manter ou remover um átomo 

(célula)  particular  (ou  seja,  as  regras  de  transição)  depende  das  ligações  que  essa  célula 

(átomo) realiza com os átomos vizinhos.

Na corrosão por Autômato Celular Convencional,  as células podem ter apenas dois 

estados: “Mantido” ou “Removido”. Para entender as regras que regem a transição entre esse 

estados,  consideremos a Fig. 2.31 onde mostramos os átomos e suas ligações nas superfície 

definidas pelos planos cristalográficos {100}, {110} e {111}.

a b c

Fig. 2.31.  Configuração atômica e ligações dos átomos de um cristal de silício nos planos (a) 
{100},  (b) {110}  e  (c) {111}

De acordo com a Fig. 2.31, podemos ver que os átomos no plano {100} (átomo no 

centro  do  tetraedro)  têm  2  ligações  incompletas  (os  átomos  faltando  são  indicados  em 
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amarelo), permanecendo ligados ao cristal através de outras 2 ligações com átomos que ficam 

sob a superfície (indicada pelo plano azul). Já os átomos sobre o plano {110}  tem apenas 1 

ligação incompleta, permanecendo ligados ao cristal através de outras 3 ligações. Note porém, 

que destas ligações,  apenas 1 é com um átomo localizado dentro do cristal,  sendo que as 

outras  2  ligações  são  com átomos  vizinhos  que  estão  na  superfície,  e  portanto,  bastante 

expostos num eventual  processo de corrosão.  Por último,  os átomos sobre o plano {111} 

exibem apenas 1 ligação incompleta, permanecendo ligados ao cristal através de 3 ligações. 

Esta situação é parecida à observada no plano {110} porém há uma diferença fundamental: as 

3 ligações  completas  são com átomos que estão localizados  dentro do substrato,  ou seja, 

bastante protegidos num eventual processo de corrosão. A principal conseqüência disto, é que 

os átomos numa superfície {111} estão fortemente ligados e por esse motivo é muito difícil 

remover átomos numa superfície {111}. É por isso, que a  menor taxa de corrosão observada 

no Si é justamente aquela das superfícies em planos {111}. 

Feitas essas considerações, podemos passar às regras de transição do autômato celular 

convencional : 

1 - Uma célula localizada na superfície será removida se (a) tiver apenas 2 vizinhos ou 

(b) se tiver 3 vizinhos dos quais pelo menos um deles estiver na superfície. 

2 - A célula localizada na superfície não será removida se tiver 3 vizinhos, dos quais 

nenhum  deve estar localizado na superfície.  

3 - Se a célula não cumpre a regra 1 e 2 e possuir um número de ligações diferente de 

4, ela será removida.

4 - Se a célula estiver ligada a 4 vizinhos, ou seja, se não estiver numa superfície, ela 

não será removida. 

A regra (1a), na qual a célula (localizada na superfície) será removida se tiver 2 dois 

átomos vizinhos (ou apenas duas ligações completas) se relaciona à condição encontrada nos 

planos {100}. Portanto,  átomos na superfície  {100} serão sempre  removidos.  A condição 

(1b), na qual uma célula ligada com 3 átomos vizinhos (ou seja, com três ligações completas e 

apenas  1 incompleta)  dos quais  pelo menos  1 está  na superfície,  se relaciona  à  condição 

encontrada nos planos {110} e também a outros planos que cumpram essa condição.

Na regra número 2, na qual a célula (localizada na superfície) não pode ser removida 
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se tiver 3 vizinhos, nenhum dos quais está na superfície (ou seja, estão dentro do substrato), se 

relaciona à condição encontrada nos planos {111}. Com isso,  átomos nessa condição não 

serão removidos. Ou seja, átomos numa superfície {111} não serão removidos.

Já a regra número 3, na qual a célula que não cumpre nem a regra 1 nem a 2 e possui 

um número de ligações diferente de 4, deve ser removida, se relaciona ao caso dos átomo que 

possuem apenas 1 ligação completa. Note que esta condição corresponde a um átomo muito 

fracamente  ligado  ao  cristal  (através  de  apenas  1  ligação).  Portanto,  se  lembrarmos  que 

quando um átomo de superfície tem só 2 ligações completas ele é removido (regra 1), então 

um átomo ligado com um único vizinho deve certamente ser removido. 

Por último, a regra 4 corresponde à condição em que estão todos os átomos que não 

são de  superfície, ou seja, que estão no interior do substrato e portanto, não estão expostos à 

corrosão. Por isso, obviamente, não podem ser removidos. 

Com relação às regras descritas acima, estas foram propostas em função das taxas de 

corrosão observadas, experimentalmente, para as famílias de planos {100}, {110} e {111}. O 

modelo  porém,  considera  que os  planos  {111} não  são corroídos,  ou seja,  a  sua  taxa de 

corrosão é nula. Isto porém, não é rigorosamente verdade, embora a taxa seja muito pequena, 

tipicamente,  mais  de  100 vezes  menor  que  a  das  outras  duas  famílias  de  planos.   Outro 

aspecto que deve ser mencionado, é que a taxa de corrosão é discreta, ou seja, os átomos são 

removidos em apenas uma iteração.

2.5.2.2. Modelo Atomístico por Autômato Celular Estocástico

O modelo de Autômato Celular Estocástico [17,18,19] é semelhante ao Convencional, 

com  a  adição  de  uma  componente   aleatória  (um  número  aleatório  obtido  por  funções 

randômicas no intervalo entre 0 e 1) . Isto é feito através da probabilidade de um plano {hkl} 

ser corroído, que  é definida por uma equação do tipo:

Phkl = R{hkl} / Rmax

onde R{hkl} é a taxa de corrosão de um plano com os índices h,k e l, e Rmax é a taxa máxima de 

corrosão das três taxas R{100}, R{110} e R{111}  e “Phkl” é a probabilidade de remoção de átomos 

cujas ligações se assemelham ao plano {hkl} e está definido no intervalo entre 0 e 1.

O  autômato  celular  Estocástico  utiliza  as  mesmas  regras  do  autômato  celular 

Convencional, mas com algumas modificações:
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1 - A célula localizada na superfície pode ser removida se: (a) tiver 2 vizinhos e se o 

número aleatório estiver contido no intervalo [0, P100], ou (b) tiver 3 vizinhos, dos quais 

pelo menos um está localizado na superfície e se o número aleatório no intervalo [0, P110]. 

2 -  A célula  localizada  na superfície  pode ser removida  se tem 3 vizinhos,  dos quais 

nenhum estão localizados na frente e se o número aleatório está contido no intervalo [0, 

P111].

3 -  Se a célula não cumpre a regra 1 e nem a regra 2, a célula pode ser removida.

4 -  Se a célula estiver ligada a 4 vizinhos, ou seja, se não estiver numa superfície, ela não 

é removida. 

Um  aspecto  interessante  da  simulação  baseada  no  Autômato  Estocástico  é  a 

possibilidade de se variar a taxa de corrosão relativa entre os planos {100}, {110} e {111}. 

Isso representa uma diferença fundamental com relação ao Autômato Convencional, que não 

possui parâmetros que possam ser variados, e uma vantagem importante pois permite ajustar o 

simulador a resultados experimentais. Por outro lado, devido ao seu caráter probabilístico, a 

simulação da corrosão por Autômato Estocástico gera superfícies com uma certa rugosidade, 

o que em certas  circunstância  pode conferir  um caráter  realista  às simulações,  já que em 

escala atômica o processo de corrosão é essencialmente aleatório e localmente imprevisível. 

Apesar  disso,  às  vezes  essa  rugosidade  pode  resultar  artificial  e  difícil  de  eliminar  com 

algoritmos de reconstrução geométrica de superfícies.

2.5.2.3. Modelo Atomístico por Autômato Celular Contínuo

Este  tipo  de  autômato  [20] é  semelhante  ao  Autômato  Celular  Convencional,  no 

sentido de que se os átomos estiverem ligados de uma certa forma, serão ou não removidos. 

Porém, o autômato continuo é um autômato de muitos estados e não de apenas 2, como o 

autômato convencional  [17].  Por outro lado, como não envolve o uso de probabilidades no 

cálculo da transição entre estados, também se diferencia do autômato estocástico. 

Um estado contínuo  permite  que uma célula  particular  possua  estados  que  variam 

numa certa faixa (por exemplo, entre 0 até 100), os quais estão associados a uma variável de 

“massa”, representada pela letra M, que descreve uma certa “porcentagem de material” que 

“permanece” após  cada iteração do autômato (ou seja, após cada etapa de corrosão).  Assim, 
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no início de uma simulação, todos as células do autômato (átomos do cristal) têm um valor 

Mmax (Valor máximo de massa) e esse valor vai decrescendo até seu valor mínimo (M=0), que 

é quando a célula (átomo) foi removida.  O quanto o valor de M decresce a cada iteração 

depende da taxa de corrosão,  “Tx”,  associada à condição  particular  de cada célula  (que é 

determinada pela sua vizinhança) e pelas regras de transição de estados. Ou seja, após “n” 

iterações Mn = Mmax – (n)*Tx.  Note que a taxa de corrosão corresponde à “porcentagem de 

material” que é removido em cada iteração do autômato.   Por exemplo,  consideremos um 

autômato onde o estado das células é descrito por uma variável de massa “M” que varia entre 

0 até 100 e considerarmos uma célula (átomo) que, devido à sua vizinhança local e segundo as 

regras de transição, possui uma taxa de corrosão Tx = 20 (porcentagem de material / iteração). 

Então, no inicio da simulação o estado dessa célula terá um valor M = Mmax = 100 e após uma 

iteração  será  M1  =  100-1.20=80.  Na  terceira  iteração,  M3  =  100-3.20=40  e  assim 

sucessivamente até o valor de M chegar a 0. Note que, enquanto o valor de M não for igual ao 

valor mínimo (isto é, igual a 0), o átomo não é de fato, removido. Assim, em nosso exemplo 

percebemos que o átomo só será removido depois de 5 iterações. 

As regras de transição de estado no autômato contínuo são do tipo especificação direta, 

que lista todas as possibilidades de ligações do átomo em relação aos seus vizinhos. Assim, 

considerando a 1a vizinhança, o átomo pode ter 1, 2, 3 ou 4 ligações. Átomos isolados, ou 

seja,  que  não possuem nenhuma ligação,  não  são  considerados.  E também,  o  número  de 

ligações dos átomos vizinhos equivalem a 2a vizinhança. Além disso, para cada possibilidade, 

temos uma taxa de corrosão associada.

Na tabela 2.1, temos um exemplo dessa lista de possibilidades, na qual, o número de 

ligações  dos  átomos  vizinhos  (2a vizinhança)  são  classificados  em dois  tipos,  que  são  o 

substrato e superfície. O tipo substrato indica o átomo vizinho que possui 4 ligações e o tipo 

superfície indica o átomo vizinho que possui um número de ligações diferente de 4. Para essa 

classificação,  temos  num  total  de  14  possibilidades  em  que  o  átomo  pode  estar  e  será 

exemplificado na tabela a seguir. O átomo do tipo substrato está representado pela legenda “4 

LIG” e o átomo do tipo superfície está representado pela legenda “SUPER”. 

É interessante notar que, podemos ajustar as taxas de corrosão para que o autômato 

tenha um comportamento semelhante aos de outros modelos. Como exemplo,  a tabela 2.1 

mostra as taxas ajustadas de maneira que o autômato tenha o comportamento semelhante ao 

Autômato Celular Convencional.
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Tabela 2.1 – Taxa de corrosão para cada possibilidade no autômato convencional
Número de ligações 
do átomo

Tipo de Átomos Vizinhos (SUPER ou 4 LIG)

1° Vizinho 2° Vizinho 3° Vizinho 4° Vizinho Taxa
1 SUPER - - - 100
1 4 LIG - - - 100
2 SUPER SUPER - - 100
2 SUPER 4 LIG - - 100
2 4 LIG 4 LIG - - 100
3 SUPER SUPER SUPER - 100
3 SUPER SUPER 4 LIG - 100
3 SUPER 4 LIG 4 LIG - 100
3 4 LIG 4 LIG 4 LIG - 0
4 SUPER SUPER SUPER SUPER 0
4 SUPER SUPER SUPER 4 LIG 0
4 SUPER SUPER 4 LIG 4 LIG 0
4 SUPER 4 LIG 4 LIG 4 LIG 0
4 4 LIG 4 LIG 4 LIG 4 LIG 0

Como podemos ver, o Autômato Contínuo permite variar individualmente a taxa de 

corrosão  relacionada a cada uma das diferentes possibilidades de ligações atômicas que um 

átomo pode estar. Desta forma, a tabela de transição para este tipo de autômato fornece a lista 

de todas as possíveis configurações atômicas e as respectivas taxas de corrosão. Em função 

dessas características o Autômato Continuo possui uma versatilidade maior em relação aos 

outros modelos (Convencional e Estocástico), já que permite avaliar o efeito sobre a corrosão, 

de cada um dos tipos de configuração atômica existente no cristal. 

2.5.2.4. Modelo Atomístico por Monte Carlo

É um método de simulação da corrosão do silício que se assemelha aos métodos por 

autômatos  celulares,  mas  que  diferem  no  seguinte  aspecto:  Nos  métodos  por  autômatos 

celulares, ao analisar um determinado átomo, o seu estado futuro é armazenado numa outra 

matriz no tempo futuro. Assim, todos os átomos são atualizados de uma vez só.

No modelo de Monte Carlo [21,22], ao analisar um átomo, o seu estado, que pode ser 

“SUBSTRATO” ou “REMOVIDO”, é atualizado no próprio átomo. Assim, ao analisar um 

outro átomo no mesmo instante de tempo, se este possuir na sua vizinhança esse primeiro 

átomo, o estado que obtiver desse primeiro átomo, será o estado já atualizado. Isso significa 
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que se o átomo for removido no mesmo instante de tempo, afetará a análise de um outro 

átomo nesse mesmo tempo.

Nesse método, usa como regra, a seguinte função probabilística de remoção de átomos:

p(n1, n2) = p0.(1/(1 + exp(βε1(n1 – n1°)))).(1/(1 + exp(βε2(n2 - n2°))))

exp(x) = ex

β = 1/Kb.T

p0 = (1 + exp(-βε1n1°)).(1 + exp(-βε2n2°)) para satisfizer p(0, 0) = 1

Essa função leva em consideração o número de átomos da primeira (“n1”) e segunda 

vizinhança (“n2”), e mais alguns parâmetros físicos envolvidos na simulação da corrosão que 

são: o custo energético médio para quebrar uma ligação entre os átomos da 1a vizinhança 

(“ε1”), da 2a vizinhança (“ε2”) e Temperatura (“T”).

O parâmetro “n1º” é a energia de limiar (em unidades de ε1) de iteração entre o átomo e 

os seus 1os vizinhos a temperatura de T=0K. Se o número dos 1os vizinhos, n1 é menor que n1º, 

então a remoção do átomo será mais provável a uma temperatura finita. Da mesma maneira, o 

parâmetro “n2º” é a energia de limiar (em unidades de  ε2) de iteração entre o átomo e os seus 

2os vizinhos a temperatura de T=0K. Se o número de 2os vizinhos, n2 é menor que  n2º, então a 

remoção será mais provável.

Para um processo de corrosão experimental usando uma solução de corrosão com 10% 

de KOH, à 75 ºC de temperatura, lâmina de silício com a orientação cristalográfica superficial 

de <100> e cujo chanfro com orientação <110> alinhada com base da mascara, e ajustando os 

parâmetros desse modelo de maneira que os resultados simulados obtidos seja semelhantes 

aos resultados experimentais, foram definidos os seguintes valores:  ε1 = 0.35 eV ,  ε2 = 0.15 

eV,  n1º = 3.0,  n2º = 7.0 e T = 348 K (75 ºC).

Não são considerados nesse modelo alguns aspectos que são: a difusão de átomos na 

superfície antes da remoção, reconstrução superficial (a possibilidade do átomo removido ser 

religado a rede cristalina), a espécie de solução de corrosão usada e concentração de dopantes. 

Através do fator “p0” podem ser incluídas dependências no modelo.
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3. DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR

A proposta  inicial  desse  trabalho  é  fazer  a  simulação  da  corrosão  anisotrópica  de 

silício  em  soluções  alcalinas.  Os  detalhes  e  características  da  evolução  temporal  dessa 

corrosão  dependem de  parâmetros  físico-químicos,  como  a  energia  das  ligações  entre  os 

átomos de silício, a temperatura e orientação cristalina das superfícies expostas à corrosão, e 

também  tecnológicos,  como  o  tipo  de  solução,  a  condutividade  elétrica  do  silício  e  a 

orientação  e  geometria  das  regiões  expostas  de  Si.  Dentre  esse  parâmetros,  a  orientação 

cristalina das superfícies expostas à corrosão do Si constitui um fator fundamental que, como 

veremos, determina os aspectos gerais da morfologia 3D das superfícies corroídas. Assim, é 

esse aspecto geométrico que é considerado no simulador desenvolvido neste trabalho. 

No simulador desenvolvido, é feita uma análise das ligações químicas que cada átomo 

do cristal de Si realiza com a sua vizinhança atômica. Porém, os átomos que podem sofrer a 

ação da corrosão são apenas aqueles que estão na sua superfície, e dentre estes, apenas os que 

estiverem expostos à corrosão e além disso, satisfizerem certos tipos de padrão de ligações 

com os seus vizinhos. Analisados todos os átomos do cristal e determinando quais átomos 

permanecerão e quais serão removidos pela corrosão,  temos um novo cristal que difere do 

anterior  apenas  pela  eventual  remoção  de  alguns  átomos  de  uma  única  camada  na  sua 

superfície. Este novo cristal possui menos átomos que o cristal original pois alguns átomos 

foram removidos e também uma nova forma, pois os átomos foram removidos apenas em 

alguns lugares da superfície do cristal original. Assim, a evolução temporal da corrosão é feita 

analisando iterativamente, a evolução dos cristais obtidos após verificar e remover os átomos 

da superfície do cristal, 1 camada atômica de cada vez.  

O processo iterativo descrito acima é feito utilizando o conceito de Autômato Celular e 

a forma em que isso é feito é descrita a seguir.  Inicialmente é detalhada a relação adotada 

entre o cristal  de Si e a matriz de células do autômato celular.  A seguir descreveremos a 

arquitetura do simulador, as classes usadas e suas características. Por último, falaremos das 

ferramentas de visualização desenvolvidas para permitir uma melhor analise dos resultados 

gerados pelo autômato celular.
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3.1. Mapeamento entre o Cristal de Silício e o Autômato Celular

Nos  capítulos  anteriores  vimos  como  os  átomos  de  silício  estão  organizados  num 

padrão  periódico  (a  célula  unitária)  e  também  entendemos  como  funciona  o  modelo 

matemático do autômato celular e suas aplicações. Mas, precisamos relacionar a organização 

cristalográfica dos átomos de silício com a organização matricial das células (formato 3D) do 

autômato  celular.  Isso  será  feito  considerando  uma  lâmina  de  silício  com  orientação 

cristalográfica <100>, ou seja uma lâmina cuja superfície superior (polida) é formada por 

átomos num plano (100), e  cujo chanfro é perpendicular à direção cristalográfica [110], ou 

seja, os átomos na superfície lateral do chanfro estão num plano (110). Além disso, o chanfro 

estará  alinhando  com a  base  da  matriz  de  células  do  autômato.  Estas  considerações  são 

essenciais, pois ajudam na definição do estado inicial do autômato celular, que corresponderá 

ao substrato de silício antes de sofrer qualquer corrosão. Note que neste modelo, assumimos o 

cristal de Si como sendo ideal, ou seja, sem defeitos cristalográficos nem impurezas. 

Para  começar,  definiremos  o  mapeamento  entre  a  célula  unitária  do  silício  e  sua 

correspondência com as células do autômato celular. Na Fig. 3.1 (a) temos a visualização de 

uma célula unitária de silício que possui 18 átomos. Na Fig. 3.1(b) temos a mesma célula 

unitária,  mas agora os átomos são representados como cubos coloridos. Esses cubos estão 

posicionados de acordo com a organização espacial dos átomos de silício no cristal. Na Fig. 

3.1(c)  temos a sobreposição dos átomos de silício da célula unitária com os cubos. Nota-se 

que entre os cubos, existem espaços vazios de dimensão idêntica ao próprio cubo, o que é 

fundamental  na  relação  entre  o  cristal  a  as  células  do autômato.   De fato,  estes  espaços 

correspondem a células do autômato no estado VAZIO e os cubos correspondem a células do 

autômato no estado SUBSTRATO. Com as células nos estados SUBSTRATO e VAZIO, temos 

a matriz de células do autômato definida. Assim, para cada célula unitária do silício, temos 18 

átomos que corresponde a 18 células no estado SUBSTRATO e 107 no estado VAZIO, no total 

de  125 células  do  autômato  usadas  para  cada  célula  unitária  do  silício  (ver  Fig.  3.1(d)). 

Expandindo esse conceito,  na Fig.  3.2  mostramos  a  correspondência  entre  um cristal  de 

silício com 4x4x2 células unitárias e a matriz de células do autômato correspondente.
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a b

c d

Fig. 3.1.  Visualizando o Mapeamento: a) Célula unitária do Si com 18 átomos ; b) Células do 
autômato na distribuição espacial dos átomos na célula unitária do Si; c) Célula unitária do Si 
sobreposta com as 18 células ocupadas estado substrato) no; d) Visualização de todas as 125 
células do autômato que correspondem a uma célula unitária do Si.

a b

Fig. 3.2.  (a) Cristal de Si com 4x4x2 células unitárias e (b) matriz de células correspondentes 
no autômato celular, na qual os “cubinhos” pretos representam células com átomos de silício 
(no  estado  “SUBSTRATO”)e  os  “cubinhos”  brancos  representam  células  sem  átomos  (no 
estado “VAZIO”).
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Para fazer o mapeamento entre a matriz de células unitárias do silício e a matriz de 

células do autômato celular,  dividimos a célula unitária do Si em 5 camadas de átomos (em 

relação ao eixo “z”) que formam um padrão periódico de 4 camadas.  Assim a 1a, 2a, 3a e 4a 

camadas geram a 5a, 6a, 7a e 8a camadas e assim sucessivamente. Ou seja, a primeira camada é 

idêntica  à  5a camada,  e  também  à  9a,  13a,  17a e  assim  por  diante.  A  segunda  camada 

corresponde  à  6a,  10a,  14a e  assim  por  diante.  Da  mesma  maneira,  a  terceira  camada 

corresponde à 7a, 11a, 15a e assim por diante. E por último, a quarta camada corresponde à 8a, 

12a, 16a e assim por diante. Desta forma, numa célula unitária de silício temos 5 camadas, 1a, 

2a, 3a, 4a e 5a, a 5a sendo igual à 1a, mas deslocada no eixo z. Na Fig. 3.3 temos uma vista 

lateral  de  um  cristal  de  silício  composto  por  duas  células  unitárias  (representado  pelo 

quadrado de cor violeta claro no fundo). Nessa figura, no eixo vertical (que corresponde ao 

eixo “z” no cristal)  dividimos as células unitárias em camadas de cores diferentes e cujas 

legendas (a esquerda da imagem) indicam a numeração da camada correspondente. Note que 

as camadas se repetem a cada 4 camadas. Por exemplo, a 1a camada da célula unitária de cima 

corresponde à 5º camada da célula unitária de baixo.

Fig.  3.3.   Vista  lateral  de  um cristal  de  silício  composto  por  duas  células  unitárias,  com 
indicação  das  respectivas  camadas  atômicas.  Note  que  a  5a Camada  da  célula  superior 
corresponde à 1a Camada da célula unitária inferior, ou seja, a 5a Camada é compartilhada pelas 
duas células unitárias.

● 1º Camada

Agora, precisamos entender mais a fundo como os átomos estão dispostos nessas 4 

camadas periódicas. Na 1º camada, temos 5 átomos por célula unitária do silício. E conforme 

mostra a figura 3.4a, onde vemos um cristal de Si de 2x2x2 células unitárias Na Fig. 3.4b, 

temos  a   vista  superior  do  mesmo  cristal,  onde  vemos   as  4  células  unitárias  com  os 

respectivos 5 átomos por célula  (dispostos em forma de “X”)  e indicados na cor violeta 

escuro. Os outros átomos (cor verde) são de outras camadas.
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a b

Fig. 3.4.  Os átomos da 1º camada: a) Vista em perspectiva; b) Vista superior

Conhecido o número de átomos por célula unitária na 1a camada, agora vamos mapear 

esses átomos da 1a camada com a matriz de células do autômato celular. Ao analisar apenas 

uma camada, a correspondência com a matriz de células do autômato (tridimensional) se dá 

também por  camadas.  Assim,  para cada  camada  de átomos  do cristal,  associamos  a  uma 

camada (matriz bidimensional) do autômato celular (matriz tridimensional). 

Para exemplificar, consideremos um cristal de silício (Fig. 3.5a – vista superior) onde 

marcamos as fileiras de átomos (horizontais e verticais) em linhas e colunas, formando assim 

uma matriz bidimensional de quadrados (com átomo no interior de cada quadrado). Nessa 

matriz  bidimensional  cada quadrado representa  uma célula  do autômato  celular.  Porém,  é 

importante notar que nessa representação os quadrados visualizados correspondem às células 

de uma única camada  da matriz tridimensional do autômato (digamos a primeira, conforme a 

Fig.  3.4).  Por  outro  lado,  os  átomos  visualizados  correspondem  a  átomos  de  diferentes 

camadas.  Por  isso,  precisamos  selecionar  na  figura  apenas  os  quadrados  que  contenham 

átomos da 1a camada. Isso é feito na Fig. 3.5b,  onde os quadrados que contêm átomos da 1a 

camada estão na cor azul claro semi-transparente. Assim, a Fig. 3.5b mostra que cada célula 

da  1a camada  pode  estar  em um dos  dois  estados  possíveis  que  são:  SUBSTRATO (com 

átomo) e VAZIO (sem átomo). Note que os quadrados de cor branca só podem estar no estado 

VAZIO,  pois  nessas  células  e  nessa  camada  (a  1a)  não  está  localizado  nenhum átomo de 

silício.

Na Fig. 3.5b também vemos que cada célula da 1º camada (que pode estar em um dos 

dois estados possíveis) possui 4 células vizinhas, indicando que o átomo de silício está com 4 

ligações  completas.  Dessas  4  células  vizinhas,  duas  células  vizinhas  estão  localizados  na 
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camada de cima (4º camada da célula unitária superior, se existir) e duas na camada de baixo 

(2º camada da célula unitária inferior, se existir). 

a b

Fig. 3.5.  Mapeamento da 1º camada do cristal de silício com a matriz de células:  a) Dividindo 
o cristal de silício (vista superior) em matriz de linhas e colunas de átomos;  b) Destacando os 
quadrados que contém átomos da 1º camada  com a cor azul

Na Fig. 3.6a visualizamos uma única célula ocupada da 1º camada (quadrado de cor 

azul claro e com a legenda “1º”) e a sua posição na matriz de células dada pelos índices (i,j,k) 

onde a coordenada i indica o número da linha, a coordenada j indica o número da coluna e a 

coordenada k  indica o número da camada. A linha de cor vermelha representa uma ligação da 

célula  com uma célula  vizinha na camada inferior,  nesse caso, sempre com células da 2º 

camada da mesma célula unitária. A linha de cor azul representa uma ligação da célula com 

uma célula vizinha na camada superior, nesse caso, sempre com células da 4º camada da 

célula unitária superior (se existir). Na Fig. 3.6 também podemos ver as células vizinhas da 

célula célula considerada, suas posições em relação a esta e o número da camada. 

a b

Fig. 3.6.  Vizinhança das células do autômato da 1º camada : a) Vista superior; b) Vista perspectiva.
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● 2º Camada

Na 2º camada, temos apenas 2 átomos por célula unitária (indicados em laranja) os 

quais, conforme mostra a Fig. 3.7,  ficam dispostos ao longo da diagonal da célula unitária.

a b

Fig. 3.7.  Os átomos da 2º camada: a) Vista em perspectiva; b) Vista superior

O mapeamento entre os átomos e as células do autômato da  2a  camada do cristal de 

silício é mostrada na Fig. 3.8, onde podemos ver que a 1a linha apresenta um deslocamento de 

1 linha em relação ao que se observa na 1º camada. Isso está mostrado na Fig. 3.8b, uma linha 

(de coordenada 0) com todas as células no estado VAZIO.

a b

Fig. 3.8.  Mapeamento da 2º camada do cristal de silício com a matriz de células:  a) As células 
que contém átomos estão na cor laranja;  b)  Destacando o deslocamento da  2º camada em 
relação a  1º camada.
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Na Fig. 3.9 (a e b) visualizamos as células vizinhas de uma célula ocupada na posição 

(i,j,k) da 2º camada, suas posições em relação à célula em questão e camada (superior ou 

inferior) à que pertencem. Note que as vizinhas de uma célula dada estão sempre em outra 

camada. 

a b 

Fig. 3.9.  Vizinhança das células do autômato da 2º camada : a) Vista superior; b) Vista 
perspectiva

● 3º Camada

Na 3º  camada,  temos  4  átomos  por  célula  unitária  (indicados  em  azul)  os  quais, 

conforme mostra  a Fig.  3.10,  ficam dispostos na forma de um losango,  com vértices  nas 

laterais do quadrado correspondente à célula unitária.

a b

Fig. 3.10.  Os átomos da 3º camada: a) Vista em perspectiva; b) Vista superior

O mapeamento entre as células do autômato e os átomos da  3º camada do cristal de 

silício é mostrada na Fig. 3.11, onde podemos ver que, neste caso, temos o deslocamento de 

uma linha (coordenada 0) e de uma coluna (coordenada 0) em relação ao que se observa na 1º 

camada. Note que nestas linha e coluna, todas as células estão no estado VAZIO.
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Fig. 3.11.  Mapeamento entre a 3º camada do cristal e a matriz de células do autômato.

Na Fig. 3.12 (a e b) visualizamos as células vizinhas da uma célula ocupada na posição 

(i,j,k) da 3º camada, suas posições em relação à célula em questão e  a camada (superior ou 

inferior) à que pertencem.

a b

Fig. 3.12.  Vizinhança das células do autômato da 3º camada : a) Vista superior; b) Vista perspectiva

● 4º Camada

Na 4º camada, temos 2 átomos por célula unitária do silício e, conforme mostra a Fig. 

3.13, esses 2 átomos que ficam dispostos ao longo da diagonal da célula unitária. Note que 

essa diagonal é oposta à observada na 2a camada. 

Na Fig. 3.14 podemos ver o mapeamento entre as células do autômato e os átomos da 

4º camada do cristal de silício. Note que nesta camada também observamos o  deslocamento 

de uma coluna (de coordenada 0),  ou seja,  todas  as  células  nesta  coluna estão no estado 

VAZIO, ao que se observa na 3a camada.

Na Fig. 3.15 (a e b) visualizamos as células vizinhas de uma célula ocupada na posição 

43



(i,j,k) da 4º camada, suas posições em relação à célula em questão e a camada (superior ou 

inferior) à que pertencem.

a b

Fig. 3.13.  Os átomos da 4º camada: a) Vista em perspectiva; b) Vista superior

Fig. 3.14.  Mapeamento entre a 4º camada do cristal e a matriz de células do autômato.

a b

Fig. 3.15.  Vizinhança das células do autômato na 4º camada : vista superior (a) e em  perspectiva (b).
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Um resumo destes mapeamentos é mostrado na Tabela 3.1, onde é listado (para cada 

camada atômica) o número de átomos por célula unitária e os respectivos deslocamento (no 

eixo x e y) das linha ou coluna onde todas as células estão no estado VAZIO.

Tabela  3.1.   Número  de  átomos  por  célula  unitária  em  cada  camada  atômica  e 
deslocamento correspondente (no eixo x e y) da linhas e colunas todas as células estão no 
estado VAZIO.

Camada Número de átomos  Deslocamento (eixo x) Deslocamento (eixo y)
1º 5 0 0
2º 2 0 1
3º 4 1 1
4º 2 1 0

• Mapeamento Compactado

Descrevemos anteriormente como fazemos o mapeamento entre o cristal de silício e a 

matriz de células do autômato celular. Mas esse mapeamento apresentada tem a desvantagem 

de  considerar  as  células  que  estão  sempre  no  estado  VAZIO e  que,  portanto,  não  serão 

consideradas na simulação da corrosão do silício, já que a elas nunca estarão associadas a um 

átomo de Si. Em função disso, desenvolvemos um “Mapeamento Compactado”, que otimiza a 

contagem de células ao considerar somente as células que efetivamente podem ser ocupadas 

por átomos. Evidentemente que essas células também podem estar em um dos dois estados 

possíveis  (SUBSTRATO e  VAZIO)  do  mapeamento  apresentado  anteriormente  (que 

denominaremos  como “Mapeamento  Convencional”).    Com isto,  reduzimos  a  matriz  de 

células do autômato, o que por sua vez, reduzirá o consumo de memória computacional na 

execução da simulação [23].

● 1º Camada

O número de linhas do mapeamento compactado da 1a camada está relacionado com o 

número de linhas do mapeamento convencional pelas equações 3.1 e 3.3, onde L_CV e L_CP 

são o número de linhas e C_CV e C_CP o número de colunas nos mapeamentos Convencional 

e  Compactado  respectivamente.  De  maneira  equivalente,  o  número  de  colunas  do 

mapeamento  compactado  está  relacionado  ao  número  de  colunas  do  mapeamento 

convencional  pelas  equações  3.2 e  3.4.  Nota-se  que  o  número  de  linhas  no mapeamento 

convencional é quase o dobro do número de linhas no mapeamento compactado, o mesmo 
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acontecendo para o número de colunas. Assim, se tivermos uma matriz de 13 x 13 células no 

mapeamento convencional (como mostra a Fig. 3.5), teremos uma matriz com apenas 7 linhas 

por 7 colunas no mapeamento compactado (ver Fig. 3.16). 

L_CV = 2 x L_CP – 1 (Equação 3.1)
C_CV = 2 x C_CP – 1 (Equação 3.2)

L_CP = (L_CV + 1) / 2 (Equação 3.3)
C_CP = (C_CV + 1) / 2 (Equação 3.4)

a b

Fig. 3.16.  Comparando Mapeamentos da 1º camada: a) Convencional; b) Compactado.

Conhecendo  o  número  de  linhas  e  colunas  entre  as  camadas,  podemos  calcular  o 

número  de  células  na  matriz  do  autômato  celular  através  das  equações  3.5  e  3.6,  onde 

CEL_CV é o número de células no mapeamento convencional e das equações 3.7 e 3.8, onde 

CEL_CP é o número de células no mapeamento compactado. Por exemplo, o número total de 

células do mapeamento convencional da Fig. 3.16 é de 169 células, enquanto no mapeamento 

compactado (Fig. 3.16a) o número é de apenas 49 células. Isto é, removendo da Fig. 3.16a as 

células que podem estar somente no estado VAZIO (nunca haverá um átomo nessas células) 

restam 49 células que podem possuir um dos dois estados  SUBSTRATO e VAZIO (ou seja, 

pode ou não haver átomos nessas células). Note que dessa  forma o mapeamento compactado 

elimina  aproximadamente  71  %  das  células  ((49/169)  –  1)  da  matriz  de  células  do 

mapeamento convencional. 
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CEL_CV = L_CV x C_CV (Equação 3.5)
CEL_CV = 4 x L_CP x C_CP – 2 x L_CP – 2 x C_CP + 1 (Equação 3.6)

CEL_CP = L_CP x C_CP (Equação 3.7)
CEL_CP = (L_CV x C_CV + L_CV + C_CV + 1) / 4 (Equação 3.8)

Para  acessar  cada  linha  ou  coluna  individualmente  no  mapeamento  compactado, 

utilizando  como origem a  matriz  de  células  do  mapeamento  convencional,  utilizam-se as 

equações 3.9 e 3.10, onde i_CP e j_CP são a linha e a coluna no mapeamento compactado e 

i_CV e j_CV são a linha e a coluna no mapeamento convencional. Por outro lado, para obter 

cada linha ou coluna no mapeamento  Convencional  a partir  do mapeamento  compactado, 

utilizam-se as equações 3.11 e 3.12. Por exemplo, a linha 4 do mapeamento convencional, 

corresponde a linha 2 no mapeamento compactado. 

i_CP = i_CV / 2 (divisão inteira) (Equação 3.9) 
j_CP = j_CV / 2 (divisão inteira) (Equação 3.10)

i_CV = 2 x i_CP (Equação 3.11)
j_CV = 2 x j_CP (Equação 3.12)

Em função do exposto, a vizinhança das células na matriz do mapeamento compactado 

difere do mapeamento convencional nas coordenadas “i” e “j” de cada célula,  mas não na 

coordenada “k”, que corresponde ao número das camadas. Isso está visualizado na Fig. 3.17.  

a b

Fig. 3.17.  Vizinhança das células do autômato (mapeamento compactado) da 1º camada : a) 
Vista superior; b) Vista perspectiva
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● 2º Camada

As equações de 3.13 a 3.16 relacionam o número de linhas e colunas na 2a camada 

para os dois mapeamentos apresentados. Se por exemplo, tivermos uma matriz de 13 x 13 

células no mapeamento convencional (Fig. 3.8), teremos apenas 6 linhas por 7 colunas no 

mapeamento  compactado.  Nota-se que a   2a camada  tem sempre  uma linha  a  menos  em 

relação à 1a camada.

L_CV = 2 x L_CP + 1 (Equação 3.13)
C_CV = 2 x C_CP – 1 (Equação 3.14)

L_CP = (L_CV – 1) / 2 (Equação 3.15)
C_CP = (C_CV + 1) / 2 (Equação 3.16)

As  equações  3.17 a  3.20   fornecem o  número  de células  da  2a  camada  nos  dois 

mapeamentos. Por exemplo, o número total de células do mapeamento convencional da Fig. 

3.8 é 169 células e no mapeamento compactado é de 42 células (ver Fig. 3.18). Como vemos, 

na 2a camada o número de células é menor em relação à 1a camada que é de 49 células. Isso 

porque a 2a  camada possui uma linha a menos em relação à 1a camada.  Também,  nessa 

camada,  eliminamos  aproximadamente  75  %  de  células  em  relação  ao  mapeamento 

convencional.

CEL_CV = L_CV x C_CV (Equação 3.17)
CEL_CV = 4 x L_CP x C_CP – 2 x L_CP + 2 x C_CP – 1 (Equação 3.18)

CEL_CP = L_CP x C_CP (Equação 3.19)
CEL_CP = (L_CV x C_CV + L_CV – C_CV – 1) / 4 (Equação 3.20)

Utilizamos  as  equações  3.21  a  3.24  para  acessar  cada  linha  ou  coluna  nos  dois 

mapeamentos.

i_CP = (i_CV - 1) / 2 (divisão inteira) (Equação 3.21)
j_CP = j_CV / 2 (divisão inteira) (Equação 3.22)

i_CV = 2 x i_CP + 1 (Equação 3.23)
j_CV = 2 x j_CP (Equação 3.24)
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a b

Fig. 3.18.  Comparando Mapeamentos da 2º camada: a) Convencional; b) Compactado.

Na  Fig.  3.19  temos  a  visualização  da  vizinhança  das  células  da  2a camada  na 

mapeamento compactado.

a b

Fig. 3.19.  Vizinhança das células do autômato (mapeamento compactado) da 2º camada : a) 
Vista superior; b) Vista perspectiva
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● 3º Camada

As equações de 3.25 a 3.28 fornecem o número de linhas e colunas da 3a camada nos 

dois mapeamentos apresentados. Se por exemplo, tivermos uma matriz de 13 x 13 células no 

mapeamento convencional (Fig. 3.11), temos apenas 6 linhas por 6 colunas no mapeamento 

compactado. Nota-se que a  3a camada tem sempre uma linha e uma coluna a menos em 

relação à 1a camada.

L_CV = 2 x L_CP + 1 (Equação 3.25)
C_CV = 2 x C_CP + 1 (Equação 3.26)

L_CP = (L_CV – 1) / 2 (Equação 3.27)
C_CP = (C_CV – 1) / 2 (Equação 3.28)

As  equações  3.29  a  3.32  fornecem  o  número  de  células  da  3a camada  nos  dois 

mapeamentos. Por exemplo, o número total de células do mapeamento convencional da Fig. 

3.11 é  169 células  e  no mapeamento  compactado  é  de 36 células  (ver  Fig.  3.20).  Como 

vemos, na 3a camada o número de células também é menor em relação à 1a camada que é de 

49 células. Isso porque a 3a camada possui uma linha e uma coluna a menos em relação à 1a 

camada. Também, nessa camada, eliminamos aproximadamente 79 % de células em relação 

ao mapeamento convencional.

CEL_CV = L_CV x C_CV (Equação 3.29)
CEL_CV = 4 x L_CP x C_CP + 2 x L_CP + 2 x C_CP + 1 (Equação 3.30)

CEL_CP = L_CP x C_CP (Equação 3.31)
CEL_CP = (L_CV x C_CV – L_CV – C_CV + 1) / 4 (Equação 3.32)

Utilizamos  as  equações  3.33  a  3.36  para  acessar  cada  linha  ou  coluna  nos  dois 

mapeamentos.

i_CP = (i_CV - 1) / 2 (divisão inteira) (Equação 3.33)
j_CP = (j_CV - 1) / 2 (divisão inteira) (Equação 3.34)

i_CV = 2 x i_CP + 1 (Equação 3.35)
j_CV = 2 x j_CP + 1 (Equação 3.36)
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a b

Fig. 3.20.  Comparando Mapeamentos da 3º camada: a) Convencional; b) Compactado.

Na  Fig.  3.21  temos  a  visualização  da  vizinhança  das  células  da  3º  camada  no 

mapeamento compactado. 

a b

Fig. 3.21.  Vizinhança das células do autômato (mapeamento compactado) da 3º camada : a) 
Vista superior; b) Vista perspectiva
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● 4º Camada

As equações de 3.37 a 3.40 fornecem o número de linhas e colunas da 4a camada nos 

dois mapeamentos apresentados. Se por exemplo, temos uma matriz de 13 x 13 células no 

mapeamento convencional (Fig. 3.14), temos apenas 7 linhas por 6 colunas no mapeamento 

compactado. Nota-se que a  4º camada tem sempre uma coluna a menos em relação à 1º 

camada.

L_CV = 2 x L_CP – 1 (Equação 3.37)
C_CV = 2 x C_CP + 1 (Equação 3.38)

L_CP = (L_CV + 1) / 2 (Equação 3.39)
C_CP = (C_CV – 1) / 2 (Equação 3.40)

As  equações  3.41  a  3.44  fornecem  o  número  de  células  da  4º  camada  nos  dois 

mapeamentos. Por exemplo, o número total de células do mapeamento convencional da Fig. 

3.14 é  169 células  e  no mapeamento  compactado  é  de 42 células  (ver  Fig.  3.22).  Como 

vemos, na 4a camada o número de células também é menor em relação à 1a camada que é de 

49 células. Isso porque a 4º camada possui uma coluna a menos em relação a 1º camada. 

Também,  nessa  camada,  eliminamos  aproximadamente  75  %  de  células  em  relação  ao 

mapeamento convencional.

CEL_CV = L_CV x C_CV (Equação 3.41)
CEL_CV = 4 x L_CP x C_CP + 2 x L_CP – 2 x C_CP – 1 (Equação 3.42)

CEL_CP = L_CP x C_CP (Equação 3.43)
CEL_CP = (L_CV x C_CV – L_CV + C_CV – 1) / 4 (Equação 3.44)

Utilizamos  as  equações  3.45  a  3.48  para  acessar  cada  linha  ou  coluna  nos  dois 

mapeamentos.

i_CP = i_CV / 2 (divisão inteira) (Equação 3.45)
j_CP = (j_CV - 1) / 2 (divisão inteira) (Equação 3.46)

i_CV = 2 x i_CP (Equação 3.47)
j_CV = 2 x j_CP + 1 (Equação 3.48)
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a b

Fig. 3.22.  Comparando Mapeamentos da 4º camada: a) Convencional; b) Compactado.

Na  Fig.  3.23  temos  a  visualização  da  vizinhança  das  células  da  4º  camada  no 

mapeamento compactado.

a b

Fig. 3.23.  Vizinhança das células do autômato (mapeamento compactado) da 4º camada : a) 
Vista superior; b) Vista perspectiva
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3.2. Arquitetura

Os  algoritmos  de  simulação  desenvolvidos  neste  trabalho  foram  integrados  numa 

interface gráfica que implementa ferramentas de desenho 2D e 3D para geração dos padrões 

geométricos que devem existir no material de mascaramento utilizado durante as corrosões, e 

recursos  de  visualização  3D para  análise  dos  resultados  da  simulação  da  corrosão.  Essa 

interface foi originalmente desenvolvida por outros membros do Grupo de Novos Materiais e 

Dispositivos,  mas  ao  longo  deste  projeto  desenvolvemos  uma  séria  de  novas  funções  e 

recursos específicos para a visualização das nossas simulações atomísticas.

Com relação aos algoritmos de simulação em si, estes foram desenvolvidos na forma 

de  uma  biblioteca  denominada  “autosim”  que  tem  o  objetivo  de  fornecer  classes  para 

implementar o autômato celular e,  a partir disso, construir tanto o simulador da corrosão aqui 

descrito como  qualquer outra aplicação baseada em autômato celular. É essa biblioteca o foco 

principal deste trabalho e será descrita detalhadamente logo adiante.

Por sua vez, a biblioteca de simulação “autosim” faz uso de duas bibliotecas externas, 

a saber, a biblioteca “libpng” [24] e a biblioteca “Cairo” [25]. A biblioteca “libpng” permite 

ler  ou  escrever  dados  de  imagens  digitais  para  um arquivos  em formato  “png” (Portable 

Network  Graphics),  um formato  sem perdas  por  compactação  nem restrições  de  uso.  Já 

biblioteca  “Cairo” permite  fazer  desenhos 2D e salva-los em vários formatos  de arquivos 

como SVG, PDF e PS.

● Biblioteca “libpng”

A biblioteca “libpng” é uma biblioteca escrita em linguagem C, sob a licença de uso 

Open Source,  que permite  seu uso em aplicações  comerciais,  e é  usada para se trabalhar 

especificamente  com  arquivos  gráficos  em  formato  “png”.  Assim,  fornece  funções, 

procedimentos e estruturas para ler arquivos “png” existentes, retornando um vetor de bytes 

contendo informações de todos os pixels da imagem, além de permitir escrever novos arquivo 

“png” através desse mesmo vetor de bytes. Essa biblioteca permite escrever arquivos “png” 

com compactação (usando a biblioteca zlib), permite trabalhar com imagens em escalas de 

cinzas  (usando 16  bit  por  pixel),  em cores  sem transparência  (24  bit  por  pixel)  ou  com 

transparência  (32  bits  por  pixel).  Também,  permite  fazer  o  uso  de  correção  de  gamma, 

entrelaçamento de imagens e outros recursos permitidos num arquivo “png”.
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● Biblioteca “Cairo”

“Cairo”  é  uma  biblioteca  para  trabalhar  com  imagens  gráficas  vetoriais  em  2D, 

permitindo  salvar  gráficos  (desenhos,  imagens  bidimensionais)  em múltiplos  formatos  de 

saída como SVG, PDF,  PostScript,  X Window System,  Win32,  Quartz,  Image Buffers,  e 

outros.  Fornece  ferramentas  para  gerar  polígonos,  curvas  Bézier,  splines,  transformações, 

composição de imagens e escrita de texto. A biblioteca Cairo é escrita em linguagem C e 

possui a licença LGLP versão 2.1, que permite uso em aplicações comerciais.

● Biblioteca “autoSIM”

Internamente,  a biblioteca de simulação “autosim” possui 3 módulos principais  que 

são: “Entrada”, “Simulação” e “Saída”. E também possui um módulo auxiliar “Utilitários”. O 

módulo de “Entrada” possui as classes responsáveis pela configuração inicial dos parâmetros 

da simulação da corrosão do silício, o módulo de “Simulação” possui as classes que tem por 

objetivo simular a corrosão anisotrópica do silício e o módulo de “Saída” tem por objetivo, 

fornecer as classes para a visualização gráfica dos resultados da simulação da corrosão. Já o 

módulo auxiliar “Utilitários” tem como objetivo, fornecer classes de auxílio nas tarefas dos 

três módulos principais. 

Fig. 3.24.  Visualização em diagrama de classes (UML) da biblioteca “autoSim”.
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Por último, todos esses módulos são estruturados em diretórios que correspondem aos 

“namespaces” na linguagem C++. Cada módulo possui arquivos de extensão “.cpp” e “.h” que 

são os arquivos fontes e de cabeçalho da linguagem C++. No total, existem 57 arquivos na 

biblioteca, que correspondem a mais de 26 mil linhas de código fonte. Na Fig. 3.24 temos a 

visualização  em  diagrama  de  classes  (UML)  da  biblioteca  “autosim”  com  as  suas 

dependências.

● Módulo Utilitários

O  módulo  “Utilitários”  foi  desenvolvido  inicialmente  para  fornecer  classes  para 

auxiliar na construção do simulador de corrosão. Mas durante o seu desenvolvimento, ele foi 

expandido para servir  de auxílio  na construção de outros  autômatos  celulares  ou mesmo, 

outros programas baseados em autômato celular. O resultado disso é que construímos uma 

biblioteca com componentes de uso genérico, que poderão ser utilizados em outros projetos 

futuros,  promovendo  a  reutilização  do  código  desenvolvido  nesse  trabalho.  O  módulo 

“Utilitários”  possui  as  seguintes  classes:  Matriz,  MatrizBinaria,  MatrizEstados,  

MatrizAdjacencia, Limite, Vizinhos, SaidaGenerica, Contorno, Geometria, ArvoreContornos 

e Triangulacao que serão descritas detalhadamente adiante. Na Fig. 3.25 temos a visualização 

do diagrama de classes do módulo “Utilitários”.  

Fig. 3.25.  Diagrama de classes do módulo “Utilitários”.
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● Matriz, MatrizBinaria e MatrizEstados

A classe  Matriz foi  desenvolvida  para modelar  uma matriz  de células  de qualquer 

autômato  celular  em  uma,  duas  ou  três  dimensões.  Essa  classe  é  a  mais  importante  da 

biblioteca  “autosim”,  pois  quase  todas  as  classes  da  biblioteca  a  utiliza,  seja  como  uma 

simples interface de qualquer método, ou como atributo de alguma classe, ou como classe 

base para criarmos novas classes por herança.

A classe abstrata  Matriz fornece métodos para criarmos uma matriz genérica, mas as 

classes filhas definem a capacidade de armazenamento das células. A classe  MatrizBinaria 

implementa uma matriz de tipo booleano, na qual cada célula pode ter somente dois valores: 

falso ou verdadeiro,  que corresponde a  dois  estados  no autômato  celular  e  também,  cada 

célula  ocupa  um byte  de  memória.  E  enquanto  a  classe  MatrizEstados,  implementa  uma 

matriz de tipo inteiro, na qual cada célula da matriz pode possuir o estado de 0 a 65535, que 

ocupa dois bytes de memória, o dobro da célula da MatrizBinaria. Mas, por outro lado, temos 

uma quantidade maior de estados, assim, podemos implementar qualquer tipo de autômato 

celular.

Internamente,  as  classes  filhas  de  Matriz implementam  sempre  uma  matriz 

unidimensional,  e para se criar  outras dimensões,  são usadas fórmulas  de indexação,  para 

calcular a posição da célula, em função do número de linhas e colunas (matriz bidimensional), 

ou em função de linhas, colunas e camadas (matriz tridimensional). Mas na interface externa, 

podemos acessar as matrizes como se fossem da mesma dimensão que definimos. Assim, se 

definimos uma matriz bidimensional, acessamos cada célula com apenas os parâmetros linha 

e coluna.

A seguir, temos um exemplo de como criar, usar (modificando o estado das células) e 

destruir um objeto da classe MatrizEstados.       

int linhas = 30; 
int colunas = 40; 
int estado;

MatrizEstados *matriz = new MatrizEstados(linhas, colunas);

// Obtendo o estado da célula na linha 3 e coluna 5
estado = matriz → getEstado(3, 5);

// Modificando o estado da célula na linha 6 e coluna 1
matriz → setEstado(estado, 6, 1);
delete matriz; 
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Na tabela  3.2,  temos  um exemplo  de  uma  matriz  de  estados  de  49  X  51  células 

implementada pela classe MatrizBinaria, na qual, o número “0” representa a célula no estado 

VAZIO e “1” representa a célula no estado SUBSTRATO.  Note nessa tabela que os números 

estão representando um desenho retangular.

Tabela 3.2 – Matriz de células de um autômato.

Linha Colunas (De 0 a 50)

0 101010101010101010101010101010101010101010101010101
1 000000000000000000000000000000000000000000000000000
2 101010100000000000000000000000000000000000001010101
3 000000000000000000000000000000000000000000000000000
4 101010100000000000000000000000000000000000001010101
5 000000000000000000000000000000000000000000000000000
6 101010100000000000000000000000000000000000001010101
7 000000000000000000000000000000000000000000000000000
8 101010100000000000000000000000000000000000001010101
9 000000000000000000000000000000000000000000000000000

10 101010100000000000000000000000000000000000001010101
11 000000000000000000000000000000000000000000000000000
12 101010100000000000000000000000000000000000001010101
13 000000000000000000000000000000000000000000000000000
14 101010100000000000000000000000000000000000001010101
15 000000000000000000000000000000000000000000000000000
16 101010100000000000000000000000000000000000001010101
17 000000000000000000000000000000000000000000000000000
18 101010100000000000000000000000000000000000001010101
19 000000000000000000000000000000000000000000000000000
20 101010100000000000000000000000000000000000001010101
21 000000000000000000000000000000000000000000000000000
22 101010100000000000000000000000000000000000001010101
23 000000000000000000000000000000000000000000000000000
24 101010100000000000000000000000000000000000001010101
25 000000000000000000000000000000000000000000000000000
26 101010100000000000000000000000000000000000001010101
27 000000000000000000000000000000000000000000000000000
28 101010100000000000000000000000000000000000001010101
29 000000000000000000000000000000000000000000000000000
30 101010100000000000000000000000000000000000001010101
31 000000000000000000000000000000000000000000000000000
32 101010100000000000000000000000000000000000001010101
33 000000000000000000000000000000000000000000000000000
34 101010100000000000000000000000000000000000001010101
35 000000000000000000000000000000000000000000000000000
36 101010100000000000000000000000000000000000001010101
37 000000000000000000000000000000000000000000000000000
48 101010101010101010101010101010101010101010101010101
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● MatrizAdjacencia e Geometria

A classe  MatrizAdjacencia representa  um matriz  de adjacência  em um grafo.  Essa 

classe será usada na classe  Contorno para para armazenar as ligações entre cada ponto de 

contorno detectado pela Classe Contorno. Internamente, essa classe gerencia todo o fluxo de 

dados (acesso, modificação) na matriz de adjacência.

A classe  Geometria, fornece métodos estáticos que utilizam algoritmos de geometria 

computacional, como a verificação de se um ponto está contido dentro de um polígono ou 

não. Essa classe é utilizada pela ArvoreContornos que será descrita mais adiante.

● Limite, Vizinhos e SaidaGenerica

A classe  Limite implementa o algoritmo para verificar se a célula analisada está no 

interior da matriz de células do autômato e não fora da matriz. No caso não estar (ou seja, a 

célula não está no interior da matriz), são usadas as condições de contorno (definidas na seção 

2.4  )  que  são  o  limite  periódico,  reflexivo  e  por  valor  fixo  para  definir  outra  célula 

correspondente  na  matriz.  Essa  classe  é  muito  utilizada  na  simulação  da  corrosão  e  nos 

algoritmos que tenham como base o uso dos autômatos celulares.

A classe  Vizinhos define as coordenadas das células vizinhas que serão analisada no 

autômato celular. Permite definir qualquer vizinhança como a de Moore, Von Neumann (veja 

na seção 2.4) e outras. Muito utilizada pelas classes que usam o autômato celular.

E por último, a classe  SaidaGenerica permite salvar a matriz de estados (objeto da 

classe  MatrizEstados)  de  qualquer  autômato  celular,  em arquivos  PDF,  PNG, PS e  SVG 

através do uso da biblioteca gráfica Cairo. Assim, junto com outras classes desse módulo, a 

classe SaidaGenerica fornece suporte para uso em outros autômatos celulares.

● Contorno

Esta classe tem como objetivo extrair contornos a partir de uma imagem bidimensional 

na qual, para efeitos de nossa simulação, cada pixel da imagem está associado a uma célula no 

automato celular. Esse processo se chama Vetorização, pois começamos com uma imagem 

que  é  uma  matriz  de  pixels  (formato  matricial)  e  a  partir  dela,  extrairmos  os  contornos 

(externos e internos) que são definidos como polígonos (formato vetorial). A classe Contorno 

é utilizada no módulo de Saída, para a detecção dos contornos das regiões corroídas (em cada 

59



camada atômica) que resultam da simulação da corrosão.

O algoritmo de detecção de contornos também está baseado no uso de um autômato 

celular.  Por  isso,  cada  pixel  da  imagem  bidimensional  na  qual  queremos  detectar  os 

contornos, será relacionado a uma célula da matriz de células do autômato. Além disso, cada 

célula/pixel  terá  apenas  3  estados  que  são:  “PREENCHIDO”,  correspondente  a  um pixel 

escuro (preto na mascara), “VAZIO” que indica um pixel claro (transparente na mascara) e 

“MARCADO”, que indica um pixel que define o contorno entre duas regiões da imagem 

(contorno  das  regiões  pretas  ou  transparente  mascara).  Nessa  analise  o  autômato  usa  a 

vizinhança de Moore (8 vizinhos) e as seguintes regras de transição :

1)   Se a célula estiver no estado “PREENCHIDO” e pelo menos uma célula vizinha 

estiver no estado “VAZIO”, essa célula muda para o estado “MARCADO”

2)   Se  a  célula  estiver  em  outros  estados  diferente  de  “PREENCHIDO”,  a  célula 

permanece no mesmo estado.

Depois da análise do autômato (que envolve apenas uma iteração), todas as células no 

estado “MARCADO” são candidatas a serem os pontos que vão formar os polígonos que 

definem o contorno. Por exemplo, consideremos na Fig. 3.26a, uma mascara  com 1 abertura, 

de 12x12 pixels na qual cada pixel possui apenas dois estados (“PREENCHIDO” para a cor 

vermelha e “VAZIO” para a cor branca). Na Fig. 3.26b, temos a mesma imagem depois da 

detecção do contorno, que é feita em uma única iteração do autômato. Note que o contorno é 

formado pelas células no estado “MARCADO” (de cor verde). 

a b

Fig. 3.26.  Imagem de 12x12 pixels: a) Imagem inicial. b) Imagem com o contorno marcado.
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A imagem/mascara usada na Fig. 3.26 é relativamente simples, pois tinha o objetivo de 

exemplificar o funcionamento do algoritmo. Porém, a detecção de contorno é mais difícil 

quando a imagem envolve detalhes geométricos com apenas 1 pixel (pontos) ou linhas de 

pixels, como ocorre na Fig. 3.27. Essa dificuldade está relacionada a ambigüidades  que o 

algoritmo de detecção de contornos pode retornar nesses casos. Ou seja, pode ocorrer que 

surjam polígonos cruzados, que possuem pontos em comum ou arestas que se interceptam. O 

algoritmo de detecção proposto, não detecta polígonos nessa condição, mas para compensar 

essa  restrição,  o  algoritmo  pode  retornar  vários  polígonos  que  compõem  um  ou  mais 

polígonos cruzados.

Fig. 3.27.  (a) Imagem de 11x11 pixels com padrão em duas cores e no qual a ocorrência de 
detalhes com apenas 1 pixel de espessura dificulta a detecção do contorno. 

Para  detectar  contornos  nestes  casos  o  primeiro  passo  é  aumentar  a  resolução  da 

imagem multiplicando por 4 o número de pixels em cada linha e coluna da imagem, de forma 

que cada pixel original passa a ser representado por uma grupo de 4x4 pixels.  Para entender 

isto, consideremos as Fig. 3.28a e 3.29a, onde são mostradas imagens de 3x3 e 7x5 pixels 

com detalhes geométricos de apenas 1 pixel de espessura (ponto e linha). Nas Figs. 3.28b e 

3.29b temos as mesmas imagens com a resolução aumentada em quatro vezes. Note nestas 

figuras, que o aumento na resolução da imagem faz com que os detalhes geométricos que 

envolviam apenas 1 pixel na imagem original, passam a ser formados por vários pixels, o que 

elimina as ambigüidades (se existir).  Assim,  com esta  metodologia,  nosso algoritmo pode 

detectar contornos em qualquer imagem.
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a b

Fig. 3.28.  Imagem de um ponto: a) Original; b) Aumentada em 4 vezes.

a b

Fig. 3.29.  Imagem de uma linha cruzada: a) Original; b) Aumentada em 4 vezes.

Para entender melhor esta abordagem, voltemos à Fig. 3.27.  O algoritmo de detecção 

aplicado a essa imagem detecta os contornos mostrados na Fig. 3.30.  Note que, depois de 

passar pelo autômato para detecção de contornos, as coordenadas x e y de cada célula no 

contorno (ou seja, no estado “MARCADO”) são armazenadas em uma tabela de pontos. Essa 

tabela  será usada para construir  cada polígono (contorno) detectado na imagem.  A tabela 

porém, não armazena nenhuma informação sobre o qual polígono o ponto pertence, nem quais 

são  os  pontos  vizinhos  ao  ponto  em  questão  (o  seu  antecessor  e  seu  sucessor).  Essas 

informações são importantes para construirmos os polígonos existentes na imagem/mascara. 

Para isso, precisamos determinar as ligações entre cada ponto, que serão sempre duas (com o 

ponto anterior e com posterior). 
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Fig. 3.30.  A imagem depois de passar pelo autômato celular.

As ligações de cada ponto com seu antecessor e sucessor, serão armazenadas  num 

grafo cuja matriz de adjacência possui dimensões (altura e largura) iguais ao número total de 

pontos na tabela, e que será iniciada com “zeros”. Para definir se um ponto i está ligado com 

um ponto j da tabela, usamos as seguintes regras: 

1) A ligação de um ponto i com um ponto j (sempre i ≠ j) será marcada (valor igual 
a um) se a distância entre esses dois pontos for igual a 1. 

2) Para os outros casos, a ligação permanece nula (igual a zero).

Assim, precisamos percorrer todas as ligações da matriz de adjacência do grafo para 

extrair os polígonos de contorno. Para isso, fazemos uma varredura procurando uma ligação 
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na matriz de adjacências, começando na linha i=0 até a linha n-1, onde n é o número total de 

pontos. Para cada linha i, analisamos da coluna j=0 até a coluna n-1. Ao acharmos a primeira 

ligação (de coordenada i,  j  sempre i≠j e cujo valor da célula é igual a 1), encontramos o 

primeiro ponto do polígono.  Assim, o índice i desse primeiro ponto é armazenada numa nova 

lista de pontos que formará o primeiro polígono encontrado. Depois disso, a ligação (i, j) na 

matriz  de  adjacência  é  desmarcada  (atribuindo  o  valor  0)  e  procura  por  outro  ponto  k 

(diferente de i) ligado com o ponto j. Esse processo é repetido até que o ponto k seja igual ao 

ponto de início (ponto i). Assim, obtemos um polígono fechado formado pelos pontos: i → j 

→ k  ...  → i  e  depois  essa  lista  de  pontos  (que  equivale  a  um polígono  encontrado)  é 

armazenado numa lista de polígonos. Logo a seguir, repete-se esse algoritmo para detectar 

outro polígono (se existir), até que todas as células da matriz de adjacência esteja com valores 

nulos.

Note que além de fornecer a lista de polígonos na imagem/mascara, a classe Contorno 

também indica se os polígonos em questão são “preenchidos” ou “vazios”,  ou seja,  se as 

células no interior do contorno estão no estado “PREENCHIDO” e no estado “VAZIO”. Isto é 

feito a partir da analise do estado do primeiro vizinho interno (no interior do polígono) do 

primeiro ponto do polígono. Ou seja, se as coordenadas do primeiro ponto do polígono forem 

(i,j), então o preenchimento do polígono depende do estado ponto de coordenadas (i+1, j+1). 

Por exemplo,  na Fig. 3.30, o primeiro ponto do polígono mais externo tem coordenadas (0,0). 

As coordenada do seu primeiro vizinho interno são (1,1) e o seu estado é “PREENCHIDO”, 

portando o polígono como um todo será “preenchido” (cor vermelha na figura).  Já polígono 

quadrado  começa  no  ponto  com coordenadas  (27,7)  e  o  estado  do  seu  primeiro  vizinho 

interno, com coordenadas (28,8), é VAZIO.   Portando o polígono como um todo será “vazio” 

(cor branca na figura). 

Por último, tendo a lista de polígonos detectados, precisamos converter os pontos para 

a sua  resolução original, pois ela está aumentada em 4 vezes. Para isso, basta apenas fazer a 

divisão inteira de cada coordenada de ponto de cada polígono detectado. Na Fig. 3.31 temos 

um exemplo dessa conversão,  nota-se que o contorno quadrado (considerando somente os 

pontos na cor verde escuro) ao sofrer a conversão, passam a ter todos os pontos com a mesma 

coordenada (1,1).  Isso significa que nesse caso,  o contorno se transformou num polígono 

degenerado  em  um  ponto  e  dependendo  da  aplicação  (que  irá  usar  esse  contorno)  esse 

contorno pode ser descartado ou não.
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a b c

Fig. 3.31.  (a) Detalhe geométrico com apenas 1 pixel (ponto). (b) Com resolução ampliada 4 
vezes. (c) Retorno à resolução original com o contorno detectado.

● ArvoreContornos

Essa classe tem como objetivo implementar um algoritmo para organizar os polígonos 

detectados pela classe Contorno de maneira hierárquica, definindo a relação de contorno pai 

(que contém outros contornos) e filhos (que está contido num polígono pai). Essa organização 

é importante para alguns algoritmos do módulo de Saída e por isso, será descrita a seguir.

Consideremos  a  imagem/mascara  da  Fig.  3.30.  Primeiramente,  obtemos  a  lista  de 

polígonos  a partir da classe Contorno (ver Fig. 3.32). Note que, para evitar ambigüidades, as 

coordenadas dos polígonos devem ser consideradas na sua resolução aumentada em 4 vezes. 

Além disso, a classe Contorno também fornece o preenchimento de cada polígono, através de 

uma “lista de preenchimento” dos polígonos na imagem/mascara. Isto é exemplificado na Fig. 

3.33, na qual, o preenchimento de cada polígono é definido pela cor de preenchimento, sem 

considerar os subcontornos (ou contornos filhos). 

Fig. 3.32.  Todos os polígonos na mascara da Fig. 3.30.
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Fig. 3.33.  Todos os polígonos com os seus respectivos preenchimentos

 Depois, criamos uma matriz que possui o número de colunas igual ao número total de 

contornos detectado na imagem e o número de linhas igual a 3, na qual a 1a linha corresponde 

ao  índice  do  contorno  pai  (o  contorno  na  qual,  esse  polígono  está  contido),  a  2a linha 

corresponde  ao  preenchimento  do  polígono  que  podem  ter  apenas  um  dos  dois  valores 

possíveis,  “PREENCHIDO” e “VAZIO”, característica que como já dizemos,  é fornecida 

pela classe  Contorno. Já a 3a linha corresponde a um valor auxiliar que será descrito mais 

adiante.  

Tudo isso pode ser melhor entendido a partir da Fig. 3.34, onde podemos ver a matriz 

de contornos correspondente os contornos detectados  da Fig.  3.30.  Note que neste ponto, 

conhecemos os polígonos (contornos) mas não sabemos se existem ou não, polígonos dentro 

de outros polígonos. Por esse motivo, a matriz de contornos é iniciada supondo que todos os 

contornos  são  de  tipo  “cabeça”,  ou  seja,  que  não  estão  dentro  de  outros  contornos  (não 

possuem pais). Isso é feito dando o valor “-1” para todos os  contornos na 1a linha da matriz 

de  contornos.  Já  a  3a linha  é  iniciada  com  um  valor  auxiliar  igual  ao  número  total  de 

polígonos que no caso da imagem/mascara da Fig. 3.30 é 5.  Por outro lado, na 2a linha os 

valores de preenchimento são “1”, se o polígono tiver preenchimento “VAZIO” e “2”, se o 

polígono tiver preenchimento “PREENCHIDO”. 

Fig. 3.34.  A matriz de contornos detectados
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Para determinar a hierarquia entre os polígonos, o algoritmo verifica se existe pelo 

menos um ponto do polígono j contido no polígono i (Sempre i ≠ j). Se existir, isso significa 

que o polígono j é um contorno filho de i. Então, armazena-se o índice desse polígono (j) 

numa lista de contornos filhos. A seguir, repete-se o processo para os outros polígonos, que 

têm índices : j + 1, j + 2, até j + n - 1, onde “n” é o número total de polígonos. A partir disso 

obtém-se o número total de contornos filhos e com esse valor, analisamos todos os contornos 

filhos w, w + 1 até w +  num_contornos_filhos -  1,  na qual,  “num_contornos_filhos” é o 

número de contornos filhos do polígono i. E para cada contorno filho w, verifica-se o valor 

auxiliar na matriz é maior que num_contornos_filhos. Se sim, o valor auxiliar para o contorno 

filho w é alterado para num_contornos_filhos, e o contorno pai desse contorno será i. Depois 

disso, apaga-se a lista de contornos filhos e faz-se esse mesmo processo para outros contornos 

i +1, i + 2, até i + n – 1.  Na Fig. 3.35 temos a matriz de contornos atualizada durante a 

execução do algoritmo descrito anteriormente.  Já na Fig.  3.36,   podemos ver a árvore de 

contornos geradas pelo algoritmo.

Fig. 3.35.  A matriz de contornos depois de passar pelo algoritmo.

Fig. 3.36.  Visualizando a arvore de contornos a partir dos dados da matriz da figura anterior

● Triangulacao

A  classe  Triangulacao tem  como  finalidade,  implementar  um  algoritmo  de 

triangulação  de polígonos  [26,27,28] que será  usado no módulo  de Saída.  A triangulação 

consiste  em “preencher”  um polígono  com triângulos  no  seu  interior,  de  maneira  que  o 
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mesmo seja  delimitado  somente  por  triângulos.  A motivação  da  construção  dessa  classe, 

reside no fato de que, o uso de triângulos torna o polígono mais fácil de ser renderizado em 

qualquer biblioteca gráfica existente [25,29], pois essas mesmas implementam como recurso 

básico, a renderização de triângulos.

Nesta  classe,  foi  implementado  o  algoritmo  de  triangulação  de  Lennes  [30] que 

permite  fazer  a  triangulação  de   polígonos  simples  (sem  buracos)  mas  também  foram 

introduzidas modificações para permitir a triangulação de polígonos com buracos.

Para entender  o processo de triangulação,  consideremos a imagem/mascara da Fig. 

3.27. Primeiramente, o algoritmo subdivide a imagem, que é representada por uma matriz de 

estados,  em  4  regiões,  conforme  mostra  a  Fig.  3.37.  Para  cada  região  são  detectado  os 

contornos usando a classe Contorno que foi descrita anteriormente. A seguir, nos contornos 

detectados,  verifica-se a  existência  de contornos  pai  (através  do uso de objetos  da classe 

ArvoreContornos). Se existir um contorno pai, descarta-se o contorno detectado e chama-se o 

algoritmo  recursivamente  para  dividir  novamente  em  4  essa  região.  Se  não  existir  um 

contorno pai,  então chama-se o algoritmo de triangulação para dividir  em triângulos  essa 

região. Depois disso, repete-se esse processo para todas as outras regiões. O algoritmo só 

analisa as regiões da imagem/mascara no estado “PREENCHIDO”.

   a
       

   b
          

    
c
          

d
      

Fig. 3.37.  A matriz dos polígonos subdividida em 4 regiões

Na Fig. 3.38 podemos ver os  polígonos detectados em cada uma das 4 regiões da Fig. 

3.37 (obtidas  a  partir  da imagem/mascara  inicial  na Fig.  3.27).  Como podemos  notar,  no 
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quadrante do item b foi necessário fazer mais uma subdivisão, por causa da existência de 

contornos pai (ver Fig. 3.37b), ou seja,  nessa região o algoritmo foi chamado de maneira 

recursiva, para com isso, obter apenas 1 polígono (sem filhos) para cada sub-região. E por 

último, na Fig. 3.39, temos o resultado final do processamento da classe Triangulacao.

a     b   

c     d   

Fig. 3.38.  Polígonos obtidos a partir da Fig. 3.37 fazendo subdivisões até 
que todos os polígonos resultantes sejam simples (sem buracos). 

a  b  

c  d  

Fig. 3.39.  Resultado da triangulação dos polígonos da Fig. 3.38
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● Módulo de Entrada

O Módulo de Entrada tem como objetivo, fornecer as classes para configurar o início 

da simulação da corrosão de silício, o que envolve a preparação do filme de mascaramento e a 

definição  do  substrato  de  silício  e  também,  se  necessário,  o  desenho  das  mascaras 

fotolitograficas. As classes desse módulo são: Mascara, Material, Substrato, SubstratoMatriz 

e SubstratoMatrizContinuo. Veja na Fig. 3.40 o diagrama de classes do módulo de Entrada e 

como essas classes se relacionam.

Fig. 3.40.  Diagrama de Classes do Módulo de Entrada

● Material, Substrato e LimiteSubstrato

A classe abstrata  Material fornece as especificações básicas para definir os materiais 

utilizados em nossa simulação.  No momento temos basicamente,  2 materiais  : substrato e 

material  de  mascaramento,  porém as  propriedades  definidas  pela  classe  Material não são 

físicas, mas relativas ao processo de simulação em si.  Por exemplo,  nesta classe é feita a 

definição  da  corrosão  nas  bordas  dos  materiais,  que  pode  ou  não  ser  realizada.  A classe 

abstrata  Substrato,  por  sua  vez,  deriva  da  classe  Material,  e  define  as  características 

70



especificas do substrato de silício, como o acesso a cada célula do autômato que representa 

átomo  de  silício,  mas  não  define  a  rede  cristalina  do  silício.  Por  último,  a  classe 

LimiteSubstrato é derivada da classe Limite do módulo Utilitários e permite definir o limite da 

classe Substrato com maior precisão e de acordo com o mapeamento compactado.

● Mascara

A classe Mascara é derivada da classe Material e tem como função definir o material 

(filme) de mascaramento utilizado durante a simulação da corrosão do silício. Assim, para 

definir a matriz de células que representa o filme de mascaramento, essa classe herda também 

da classe MatrizBinaria do módulo Utilitários, descrita anteriormente. O acesso direto a essa 

classe base,  permite  herdar  características  de  acesso à  matriz  de  células,  assim,  podemos 

definir manualmente o estado de cada célula e conseqüentemente, definir o desenho que vai 

estar no filme de mascaramento. Esta classe também usa a biblioteca “libpng” para ler uma 

imagem/mascara  com  a  geometria  das  aberturas  que  devem  ser  incluídas  no  filme  de 

mascaramento. Para ler uma imagem/mascara, as regiões que corresponderão às aberturas do 

filme de mascaramento devem estar marcadas com a cor branca, componentes RGB (255, 

255, 255). Para definir regiões preenchidas no filme, basta usar uma cor diferente da branca. 

Na Fig. 3.41, temos dois exemplos de mascaras : em (a) a mascara é de “Campo Claro” em 

(b) a mascara é de “Campo Escuro”.

a b

Fig. 3.41.  Imagem de um “L” para mascaras de  (a) “Campo Claro” e (b) “Campo Escuro”.
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Um exemplo  de  um trecho  de  código  para  criar  um objeto  da  classe  Mascara,  é 

mostrado a seguir:

char *nome_arquivo = “L.png”; // Define o nome da imagem “L.png”
Mascara *mascara = new Mascara(nome_arquivo); // Cria a mascara
delete mascara;

● SubstratoMatriz e SubstratoMatrizContinuo

As  classes  SubstratoMatriz e  SubstratoMatrizContinuo são  derivadas  da  classe 

Substrato e representam um substrato de silício que será usado na simulação da corrosão. O 

acesso a cada célula da matriz de estados é feito por interfaces de alto nível que implementam 

o mapeamento compactado (mencionada na seção 3.1). Essas duas classes também usam dois 

objetos  da  classe  Mascara para  definir  o  filme  de  mascaramento  na  frente  (superfície 

superior) e nas costas (superfície inferior) do substrato que devem possuir o mesmo tamanho 

em número de linhas e colunas em relação a essa classe. A diferença fundamental entre essas 

duas classes é que a SubstratoMatriz é derivada também da classe MatrizBinaria que fornece 

uma matriz de células com dois estados possíveis por célula. E também, essa classe é utilizada 

pelos dois modelos de simulação da corrosão que são o Autômato Celular Convencional e 

Estocástico  (mencionado  na  seção  2.5).  Já  a  classe  SubstratoMatrizContinuo é  usada 

exclusivamente para a simulação da corrosão pelo modelo do Autômato Celular Contínuo 

(mencionado na seção 2.5). E por usar um número de estados por células maior que 2, essa 

classe  obrigatoriamente  será  derivada  da  classe  MatrizEstados,   na  qual  podemos  ter  até 

65536 estados possíveis por célula.

A seguir, temos um exemplo de um trecho de código para criação e uso de um objeto 

da classe SubstratoMatriz : 

          int x = 200; // Número de células no eixo x.
int y = 200; // Número de células no eixo y.
int z = 100; // Número de células no eixo z.
int i  = 3; // Linha 3
int j  = 4; // Coluna 4
int k = 2; // Camada 2

SubstratoMatriz *substrato_matriz = new SubstratoMatriz(x, y, z);

// Obtendo o número de ligações da célula na posição (i, j, k).
int numero_ligacoes = substrato_matriz->getNumLigacoes(i, j, k, k % 4); 
delete matriz;
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● Módulo de Simulação

Este módulo fornece classes com o objetivo para fazer a simulação da corrosão do 

silício,  seja  no  modelo  do  Autômato  Celular  Convencional,  Estocástico  ou  Contínuo.  As 

classes  deste  módulo  são:  Automato,  AutomatoContinuo,  AutomatoConvencional,  

AutomatoEstocastico, LimiteCristal, PerfilSimulacao e TaxaCorrosao. Na Fig. 3.42 temos o 

diagrama de classes do “Módulo de Simulação” :

Fig. 3.42.  Diagrama de Classes do Módulo de Simulação

● LimiteCristal e TaxaCorrosao

A  classe  LimiteCristal é  derivada  de  Limite, é  usada  na  classe  Automato para 

especificar os limites da matriz de células do autômato celular usado para fazer a simulação 

da corrosão do silício.  A classe  TaxaCorrosao implementa  a  tabela  de taxas  de corrosão 

usadas  no  modelo  do  Autômato  Celular  Contínuo.  Note  que,  nesse  modelo,  para  cada 

configuração possível das ligações de um átomo com seus vizinhos, teremos associada uma 

taxa  de  corrosão  específica.  Na  seção  2.5.2,  essa  tabela  foi  definida  e  exemplificada 

considerando  apenas  as  ligações  com os  átomos  vizinhos  que  estão  na  superfície  ou  no 

substrato. Note porém, que esta classe estende a sua implementação para as 69 possibilidades 

de taxas de corrosão (baseado no uso dos 1os e 2os vizinhos dos átomos), conforme mostra a 

tabela 3.3. 

73



Tabela 3.3. As 69 possibilidades de taxas de corrosão para o Autômato Celular Contínuo.

Número de ligações do 
átomo

Número de ligações com os átomos vizinhos

1° Vizinho 2° Vizinho 3° Vizinho 4° Vizinho Taxa
1 1 - - - 100
1 2 - - - 100
1 3 - - - 100
1 4 - - - 100
2 1 1 - - 100
2 1 2 - - 100
2 1 3 - - 100
2 1 4 - - 100
2 2 2 - - 100
2 2 3 - - 100
2 2 4 - - 100
2 3 3 - - 100
2 3 4 - - 100
2 4 4 - - 100
3 1 1 1 - 100
3 1 1 2 - 100
3 1 1 3 - 100
3 1 1 4 - 100
3 1 2 2 - 100
3 1 2 3 - 100
3 1 2 4 - 100
3 1 3 3 - 100
3 1 3 4 - 100
3 1 4 4 - 100
3 2 2 2 - 100
3 2 2 3 - 100
3 2 2 4 - 100
3 2 3 3 - 100
3 2 3 4 - 100
3 2 4 4 - 100
3 3 3 3 - 100
3 3 3 4 - 100
3 3 4 4 - 100
3 4 4 4 - 0
4 1 1 1 1 0
4 1 1 1 2 0
4 1 1 1 3 0
4 1 1 1 4 0
4 1 1 2 2 0
4 1 1 2 3 0
4 1 1 2 4 0
4 1 1 3 3 0
4 1 1 3 4 0
4 1 1 4 4 0
4 1 2 2 2 0
4 1 2 2 3 0
4 1 2 2 4 0
4 1 2 3 3 0
4 1 2 3 4 0
4 1 2 4 4 0
4 1 3 3 3 0
4 1 3 3 4 0
4 1 3 4 4 0
4 1 4 4 4 0
4 2 2 2 2 0
4 2 2 2 3 0
4 2 2 2 4 0
4 2 2 3 3 0
4 2 2 3 4 0
4 2 2 4 4 0
4 2 3 3 3 0
4 2 3 3 4 0
4 2 3 4 4 0
4 2 4 4 4 0
4 3 3 3 3 0
4 3 3 3 4 0
4 3 3 4 4 0
4 3 4 4 4 0
4 4 4 4 4 0
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● Automato,   AutomatoConvencional,   AutomatoEstocastico   e  
AutomatoContinuo

A classe  abstrata  Automato modela  um autômato  celular  para  fazer  a  corrosão  de 

silício.  Define também o limite  (através  do uso da classe LimiteCristal)  para a  matriz  de 

células  que  pode  ser  do  tipo  periódico  ou  por  valor  fixo,  e  a  vizinhança  das  células  no 

autômato.  Também  fornece  métodos  abstratos  para  fazer  a  iteração  no  autômato  celular, 

usando como matriz de células o objeto da classe MatrizEstados cujo estado inicial deve ser 

configurado no mapeamento convencional.

A  classe  AutomatoConvencional é  derivada  da  classe  Automato e  implementa  os 

métodos abstratos de iteração do autômato de acordo com as regras do modelo do Autômato 

Celular  Convencional.  Além  disso,  essa  classe  define  métodos  para  fazer  a  iteração  no 

autômato usando como matriz de células, o objeto da classe SubstratoMatriz. A seguir, temos 

um  exemplo  de  código  mostrando  a  criação  e  uso  de  um  objeto  da  classe 

AutomatoConvencional.

SubstratoMatriz *matriz_inicial = new SubstratoMatriz(100, 100, 80);
SubstratoMatriz *matriz_final = new SubstratoMatriz(100, 100, 80);
AutomatoConvencional auto_conv = new AutomatoConvencional();

// Fazendo uma iteração no autômato
auto_conv->iniciaIteracao(matriz_inicial, matriz_final);

delete matriz_inicial;
delete matriz_final;
delete auto_conv;

A classe AutomatoEstocastico também é derivada da classe Automato e implementa os 

métodos abstratos de iteração do autômato de acordo com as regras do modelo do Autômato 

Celular  Estocástico  e,  como  a  classe  AutomatoConvencional,  também define  métodos  de 

iteração para usar o objeto da classe SubstratoMatriz (que usa o mapeamento compactado).

A seguir mostramos um trecho de código mostrando a criação e uso de um objeto da 

classe  AutomatoEstocastico.  Note  que  neste  modelo  podemos  definir  como  parâmetros 

ajustáveis as taxas de corrosão relacionadas aos planos cristalográficos [110], [100] e [111] do 

silício:
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SubstratoMatriz *matriz_inicial = new SubstratoMatriz(100, 100, 80);
SubstratoMatriz *matriz_final   = new SubstratoMatriz(100, 100, 80);
AutomatoEstocastico auto_est = new AutomatoEstocastico();
auto_est->setTaxa(AutomatoEstocastico::PLANO_110, 160);
auto_est->setTaxa(AutomatoEstocastico::PLANO_100, 100);
auto_est->setTaxa(AutomatoEstocastico::PLANO_111,     1);

// Fazendo uma iteração no autômato
auto_est->iniciaIteracao(matriz_inicial, matriz_final);

delete matriz_inicial;
delete matriz_final;
delete auto_est;

Por último, a classe AutomatoContinuo é derivada da classe Automato e implementa os 

métodos abstratos de iteração do autômato de acordo com as regras do modelo do Autômato 

Celular Contínuo. Assim,  esta classe define métodos de iteração do autômato para usar o 

objeto da classe  SubstratoMatrizContinuo (que usa o mapeamento compactado).  A seguir, 

listamos  um  trecho  de  código  mostrando  a  criação  e  uso  de  um  objeto  da  classe 

AutomatoContinuo. Note que neste modelo usamos um objeto da classe  TaxaCorrosao que 

permite definir  todas as 69 possibilidades de taxas de corrosão para ser usadas nas regras 

desse modelo.

SubstratoMatriz *matriz_inicial = new SubstratoMatriz(100, 100, 80);
SubstratoMatriz *matriz_final   = new SubstratoMatriz(100, 100, 80);
AutomatoConvencional auto_conv = new AutomatoConvencional();
TaxaCorrosao *taxa = new TaxaCorrosao();

// Fazendo uma iteração no autômato
auto_cont->setTaxaCorrosao(taxa);
auto_cont->iniciaIteracao(matriz_inicial, matriz_final);
delete matriz_inicial;
delete matriz_final;
delete auto_cont;

● PerfilSimulacao

O  objetivo  principal  da  classe  PerfilSimulacao é  organizar  todos  os  parâmetros 

necessários para executar a simulação num único arquivo texto. De fato, nesse arquivo, que 

pode ser escrito, salvo em disco e reaberto para leitura, podem ser salvos todos os parâmetros 

de simulação da corrosão, sem precisar reescreve-los cada vez que se quer repetir a simulação 

ou  realizar  uma  nova  mudando  apenas  alguns  parâmetros.  Assim,  essa  classe  permite 

simplificar e automatizar a  execução das simulações por meio de comandos que definem 
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cada parâmetro  para a simulação, como por exemplo, o número de células do silício nas 3 

dimensões, a localização física das imagens das mascaras no sistema de arquivos, o número 

inicial  de iterações do autômato,  o número de simulações,  o tipo de visualização e outros 

parâmetros.

A  título  de  exemplo,  mostramos  a  seguir  um  pequeno  trecho  de  um  arquivo  de 

configuração típico, contendo comandos que servem para definir os parâmetro da simulação. 

No arquivo original, o arquivo texto não tem formatação, portanto não há definição fontes, 

cores e/ou estilos.  No texto abaixo porém, os nomes dos comando estão em negrito  e os 

comentários  em  azul  para  facilitar  a  visualização.  Note  que  os  comentários  dão  uma 

explicação geral sobre cada comando e sobre os valores que podem ser dados aos parâmetros 

em questão. Por exemplo, os comando SUBSTRATE e SHAPESUB permitem definir a forma 

e o número de células do substrato (nas direções x, y e z).  Em nosso exemplo temos um 

substrato  com base retangular  de 300 x 300 células  e  uma espessura  de 200 células.  Os 

comandos FRONTMASK e BACKMASK lêem, a partir de arquivos gráficos, as aberturas no 

material de mascaramento através das quais será feita a corrosão. Já o modelo de Autômato 

Celular  a  ser  utilizado  é  definido  no  comando  AUTOMATAMODEL.  Um  exemplo  de 

arquivo  de  entrada  completo,  com todos  os  parâmetros  de  simulação,  pode  ser  visto  no 

Anexo I. 

// Comando SUBSTRATE – Define o número de células do substrato nas direções x, y e z.
SUBSTRATE 100 100 80 
  
// Comando SHAPESUB – Define a forma do substrato. 
// 0 – Forma Convencional. (Padrão)
// 1 – Forma Esférica.
// 2 – Forma Cilíndrica. 
SHAPESUB 0 
  
// Comando FRONTMASK – Define a imagem da mascara da frente
FRONTMASK C:\Simulacoes\cantilever2_neg_100.png 
  
// Command BACKMASK - Define a imagem da mascara das costas
BACKMASK C:\Simulacoes\fundo_100.png 
  
  // Comando INITIALNUM – Define o número de iterações inicial (Padrão 0).
INITIALNUM 0 
  
// Comando STEP – Define o passo de simulação (Padrão 5).
STEP 10 
  
// Comando SIMULATIONNUM – Define o número de simulações (Padrão 21)
// Número total de simulações: (INITIALNUM + STEP*(SIMULATIONNUM - 1)). 
SIMULATIONNUM 3 
  
// Comando AUTOMATOMODEL – Define o modelo de autômato celular usado na simulação da corrosão 
do silício.
// 0 – Autômato Celular Convencional (Padrão).
// 1 – Autômato Celular Estocástico – Taxas:  (Plano_110, Plano_100, Plano_111). 
// 2 – Autômato Celular Contínuo. 
AUTOMATAMODEL 0 160 100 1 
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● Módulo de Saída

O autômato celular em si, fornece como resultados uma matriz com os estados das 

células,  indicando  quais  átomos  do  cristal  (substrato  original)  permaneceram  ou  foram 

removidos após a corrosão. Visualizar e interpretar essa matriz diretamente não é uma tarefa 

fácil,  menos ainda se levamos em conta que simulações  típicas  envolvem substratos com 

algumas  centenas  de  átomos  por  cada  lado.  Por  isso,  desenvolvemos  ferramentas  de 

visualização que tem como objetivo, extrair da matriz de estados, um resultado gráfico que 

seja de fácil análise e entendimento.

Essas ferramentas de visualização foram implementadas no “Módulo de Saída”, que 

possui  as  seguintes  classes:  NomeArquivo,  SaidaCores,  SaidaGrafica,  Saida2D,  Saida3D, 

SaidaArquivos2D e SaidaSimMEMS. Na Fig. 3.43 temos um diagrama de classes do “Módulo 

de Saída”.

Fig. 3.43.  Diagrama de Classes do Módulo de Saída

● SaidaGrafica

A classe abstrata  SaidaGrafica é  a base do sistema de visualização  desse módulo. 

Através dela, definimos as ferramentas de visualizações disponíveis e gerenciamos o número 

e a ordem em que elas exibidas no programa. Cada ferramenta de visualização corresponde a 

uma forma gráfica de representar os resultados da simulação, que estão na forma de matrizes 
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de estados, conforme foi mencionado na descrição dos outros módulos.

A classe SaidaGrafica define 5 tipos de ferramentas de visualizações básicas que são: 

Contornos  de  Átomos,  Contorno  de  Átomos  Otimizados,  Ligações,  Célula  Unitária  e 

Tetraedro.

● Contornos de Átomos e Contornos de Átomos Otimizados

Este tipo de ferramenta permite visualizar (através da classe  Contorno) os contornos 

das regiões corroídas em cada camada atômica. A hierarquia de contornos e preenchimento 

são obtidas com auxílio das classes ArvoreContornos e Triangulacao.

A utilização de contornos em vez de desenhar diretamente os átomos,  têm a vantagem 

evidente de diminuir  o número de objetos a ser desenhado, o que simplifica a análise dos 

resultados obtidos na simulação. De fato, desenhando o contorno das regiões corroídas (em 

cada camada atômica) são desenhados apenas os átomos relevantes para a analise, já que os 

átomos do contorno são aqueles que, naquela camada atômica, se encontram na superfície do 

substrato. Ou seja, são os átomos passíveis de serem removidos num processo de corrosão. 

Por isso, as células ou átomos que se localizam no interior de uma camada, não necessitam ser 

desenhadas.  Basta  saber  o  tipo  de  preenchimento  interno  de cada  contorno.  Com isso,  o 

desenho de milhares de átomos (ou células da matriz do autômato) é simplificado para um 

conjunto de planos (1 para cada cama atômica) nos quais os contornos detectados representam 

as bordas da superfície corroída. 

A diferença  entre  as  ferramentas  “Contornos  de Átomos”  e  “Contorno de  Átomos 

Otimizados” é que no primeiro tipo, os contornos detectados são formados por linhas que 

contém pontos para todos os átomos no contorno, assim, cada ponto corresponde a um átomo. 

Por outro lado,  no “Contorno de Átomos Otimizados”,  somente os pontos que definem o 

começo e fim de uma linha são considerados, os pontos intermediários (contidos nessa linha) 

são descartados. A Fig. 3.44 mostra visualmente essa diferença.

a b

Fig. 3.44.  (a) Contornos de Átomos  e (b) Contorno de Átomos Otimizados.
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● Ligações, Célula Unitária e Tetraedro

A ferramenta de visualização “Ligações” permite visualizar as ligações de cada átomo 

de silício. A ferramenta de “Célula Unitária” permite visualizar células unitárias do silício em 

posições onde existe pelo menos um átomo de superfície. Já a visualização em “Tetraedro” 

permite visualizar cubos que delimitam um átomo com as suas ligações, mas o cubo é gerado 

somente para átomos de superfície. 

Na Fig. 3.45 vemos alguns exemplos  dos tipos de visualização definidos na classe 

SaidaGrafica. 

● Saida2D e SaidaArquivos2D

A classe abstrata  Saida2D herda da classe  SaidaGrafica todas as funcionalidades já 

descritas  nessa classe,  mas ela  é especializada  na visualização  em 2 dimensões.  Por isso, 

fornece  ferramentas  para  gerar  resultados  gráficos  2D para  as  visualizações  definidas  na 

classe  base.  Além  disso,   adiciona  mais  4  tipos  ferramentas  de  visualizações  que  são 

“Quadrados”, “Quadrados Coloridos”, “Contornos de Átomos em modo Tela de Arame” e 

“Contornos de Átomos Otimizados em modo Tela de Arame” que serão descritas a seguir.

● Quadrados  e Quadrados Coloridos

A ferramenta de visualização em “Quadrados” associa a cada célula do autômato no 

estado  SUBSTRATO,  um quadrado geométrico  representando 1 átomo.  Assim,  temos uma 

matriz  de quadrados geométricos  para cada camada atômica.  No tipo de visualização por 

“Quadrados Coloridos”,  é analisado o número de ligações de cada célula do autômato no 

estado SUBSTRATO e conforme esse número, é definida uma cor para cada quadrado. Assim, 

teremos quadrados com uma cor especifica que representa átomos de uma ligação com o 

substrato (cor verde), outra cor para representar átomos com duas ligações (cor azul), com três 

ligações (cor amarela), quatro ligações (cor cinza), filme de mascaramento (cor vermelha).
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a b

c d

Fig. 3.45.  Os tipos de visualização: (a) Contorno de Átomos Otimizados, (b) Ligações,  (c) 
Células Unitárias e (d) Tetraedros.

 

● Contornos de Átomos e Contornos de Átomos Otimizados em modo “Tela de 

Arame” 

Esses tipos de ferramentas de visualizações são iguais aos tipos “Contorno de Átomos” 

e  “Contorno  de  Átomos  Otimizados”  definidos  na  classe  base  SaidaGrafica,  mas  se 

diferenciam no fato de usar apenas as linhas obtidas na classe Contorno, não sendo usadas a 

hierarquia de contornos obtidas na classe ArvoreContornos e os triângulos obtidos na classe 
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Triangulacao.

A classe Saida2D não define formatos de arquivos de saída para as visualizações, mas 

permite que qualquer classe que herde dela, possa defini-lá. E também, temos uma classe 

SaidaArquivos2D que define 4 tipos de formatos de arquivos, a saber, os formatos SVG, PS, 

PDF e PNG, o que é feito através do uso da biblioteca Cairo [25]. 

Na  Fig.  3.46  podemos  ver  2  exemplos  dos  tipos  de  visualização  em  “Quadrados 

Coloridos”  e   “Contornos  Otimizados  em  modo  “Tela  de  Arame”,  definidos  na  classe 

Saida2D e que foram implementadas na classe SaidaArquivos2D.

a b

Fig. 3.46.  Os tipos de visualização:  (a) Quadrados Coloridos e (b) Contornos Otimizados em 
modo “Tela de Arame”

 

As  diversas  ferramentas  de  visualização  podem  ser  usadas  conjuntamente,  como 

podemos  ver  na  Fig.  3.47,  onde  temos  uma  combinação  das  visualizações  em  Cubos 

Coloridos, Ligações, Célula Unitária e Contornos de Átomos Otimizados (em modo “Tela de 

Arame”)  numa  mesma  imagem.  Note  que  imagem  da  Fig.  4.47  combina  todas  essas 

informações mas é salva num único arquivo gráfico.
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Fig.  3.47.   Imagem  de  uma  única  camada  combinando  as  seguintes  visualizações:  Cubos 
Coloridos, Ligações, Célula Unitária e Contornos de Átomos Otimizados (“Tela de Arame”)

● Saida3D e SaidaSimMEMS

A classe abstrata  Saida3D herda da classe  SaidaGrafica todas as funcionalidades já 

descritas nessa classe, más é especializada somente na visualização em 3 dimensões. Por isso, 

fornece  ferramentas  para  gerar  resultados  gráficos  3D para  as  visualizações  definidas  na 

classe base.  Além disso,  também,  adiciona  mais  4 tipos  de visualizações  que são Cubos, 

Cubos de Superfície, Cubos Coloridos e Cubos Coloridos de Superfície que serão descritas a 

seguir.

● Cubos, Cubos de Superfície, Cubos Coloridos e Cubos Coloridos de Superfície

O tipo de visualização “Cubos” associa a cada célula no estado SUBSTRATO um cubo 

geométrico.  Mas  em  virtude  do  grande  número  de  células  na  matriz  tridimensional, 

visualizamos apenas os átomos de superfície e das bordas da matriz. Outros átomos, que estão 
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dentro  da  matriz,  são  irrelevantes  para  a  visualização  gráfica.  O tipo  de visualização  em 

“Cubos de Superfície” é igual ao anterior, mas somente considera os átomos de superfície. O 

tipo de visualização “Cubos Coloridos” envolve a analise  do número de ligações  de cada 

célula no estado  SUBSTRATO. Assim, cada átomo que possui um determinado número de 

ligações,  é  associado  a  um  cubo  geométrico  de  uma  determinada  cor.  Cada  cor  está 

relacionada ao número de ligações dos átomos. Com isso, temos cubos de diferentes cores 

para representar átomos que fazem números diferentes de ligações. Já o tipo de visualização 

com “Cubos Coloridos de Superfície”, é igual ao anterior, mas somente considera os átomos 

de superfície.

Essa classe não define formatos de arquivos de saída para as visualizações geradas, 

mas permite que qualquer classe que herde dela, possa defini-la. E nesse módulo, temos uma 

classe  SaidaSimMEMS que define um formato de arquivo em modo texto (com a extensão 

“.txt”),  que  permite  criar  um arquivo  que  contém  estruturas  que  representam  as  formas 

geométricas criadas e manipuladas pelo programa.

Na  Fig  3.48  vemos  algumas  ferramentas  de  visualização,  como  por  exemplo,  a 

ferramenta  de  “Contorno  de  Átomos  Otimizados”  (Fig.  3.48a),  “Cubos  Coloridos  de 

Superfície”  (Fig.  3.48b),  “Cubos  Coloridos  de  Superfície”  sobreposto  com “Contorno  de 

Átomos  Otimizados”  (Fig.  3.48c).  Na  Fig.  3.48d  temos  as  mesmas  ferramentas  de 

visualização do item anterior,  mas sem filme de mascaramento. Essas visualizações foram 

definidas  nas  classes  SaidaGrafica e  Saida3D que  foram  implementadas  na  classe 

SaidaSimMEMS.

● SaidaCores e NomeArquivo

Essas duas classes são responsáveis por fornecer ferramentas para auxiliar o processo 

de geração das visualizações. A classe SaidaCores mantém armazenada uma tabela de cores, 

assim, podemos definir as cores de cada tipo de visualização. E a classe NomeArquivo, cria o 

nome completo do arquivo, com as indicações como o número de iterações no autômato, o 

número total de iterações, o tipo de visualização e outros. Todos esses dados são incluídos no 

nome completo do arquivo criado por essa classe.

Na Fig.  3.49,  temos um diagrama de seqüência,  mostrando as  mensagens  entre  os 

objetos responsáveis para criar, executar e gerar os resultados da simulação.
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a  b  

c  d

Fig. 3.48.  Ferramentas de visualização 3D : (a) Contorno de Átomos Otimizados; (b) Cubos 
Coloridos de Superfície; (c) Contorno de Átomos Otimizados + Cubos Coloridos de Superfície 
e (d) igual ao item anterior,  mas sem filme de mascaramento.

Fig. 3.49.  Diagrama de seqüência com as interações entre os objetos.
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● A Interface Gráfica

A interface Gráfica foi originalmente desenvolvida por outros alunos do grupo, mas 

sofreu  diversas adaptações para ajustar  seu funcionamento às necessidades especificas de 

nosso simulador de corrosão. Especificamente, o que temos é um ambiente integrado onde 

podemos criar as mascaras fotolitograficas, definir os parâmetros da simulação, e ainda exibir 

os  resultados  da  simulação  através  das  ferramentas  descritas  anteriormente.  Na Fig.  3.50 

vemos a imagem com o aspecto geral da interface gráfica, com a barra de ferramentas, a barra 

de menus, a janela de desenho e o console.

Fig. 3.50.  Interface Gráfica do Programa de Simulação da Corrosão do Silício

Na  barra  de  ferramentas  (flutuante)  temos  diversas  ferramentas  que  auxiliam  na 

construção de desenhos 2D e 3D, como polígonos, retângulos, cruzes, “L”, círculos e objetos 

3D obtidos  através  da extrusão dessas geometrias.  Também temos  ferramentas  para fazer 

operações booleanas com objetos 2D, a saber adição, intersecção e subtração de polígonos. 

Além  disso,  o  programa  fornece  ferramentas  para  mover  e  copiar  objetos  2D  e  3D  e 
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ferramentas  de  auxilio  como:  zoom,  enquadramento  dos  desenhos  na  janela,  função  de 

desfazer e refazer operações, além de, obviamente, ser possível abrir e salvar arquivos com 

desenhos complexos em 2D e 3D gerados com o próprio programa.

É com essas ferramentas que podemos fazer os desenhos 2D contidos nas mascaras 

fotolitograficas, e a partir delas, definir a geometria das aberturas no filme de mascaramento. 

Durante a adaptação da interface gráfica, implementamos uma ferramenta para gerar de forma 

automatizada,  a mascara que será usada na simulação.  Para gerar a mascara,  é necessário 

selecionar os desenhos que vão fazer parte dessa mascara. Além disso, precisa-se selecionar o 

diretório onde o arquivo em formato .png (com o desenho da mascara) será salvo. Por último. 

Também e necessário acertar outros parâmetros, como as dimensões (em pixels) da mascara e 

se ela é de campo escuro ou campo claro. A caixa de dialogo da ferramenta para geração das 

mascaras é mostrada na Fig. 3.51.

Fig. 3.51.  Interface de geração de mascaras

Para  a  entrada  dos  parâmetros  de  simulação  foi  desenvolvido  um menu  “pop-up” 

especifico (“Simulation” na veja Fig. 3.52), onde podemos alterar todas as configurações da 

simulação descritas nos 3 módulos da biblioteca “autosim”. Assim, podemos abrir, e salvar 

um arquivo com o perfil de simulação (item “File”), podemos definir o número de células da 

matriz de estados (item “Create Matrix” do menu), definir a mascara da frente e das costas 

(item “Define  Mask”),  escolher  o  modelo  de  autômato  celular  a  ser  usado na  simulação 
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(Convencional,  Estocástico  ou Contínuo no item “Automata  Model” do menu)  e  também 

escolher as ferramentas de visualização no item “Visualization” do menu, entre outras opções.

Fig. 3.52.  Menu com as configurações de simulação

No item “Visualization” do menu “Simulation” (ver Fig. 3.52), temos submenus para 

configurar cada uma das diversas ferramentas de visualização disponíveis. Em particular, na 

opção “Visualization Number” do Menu “Visualization” temos uma caixa de dialogo (ver Fig. 

3.53) que permite escolher as formas de visualizar os resultados da simulação.  Nessa caixa, 

temos do lado esquerdo as ferramentas de visualização disponíveis, dentre as quais podemos 

selecionar  (através  do  botão  “>>”)  as  que  se  deseja  utilizar.  O  botão  “SAVE”  permite 

confirmar a escolha e as ferramentas de visualização selecionadas serão então usadas para 

mostrar o resultado da simulação.

Fig. 3.53.  Interface para definir as ferramentas de visualização
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4. Resultados

Os  primeiros  resultados  que  apresentaremos  estão  relacionados  a  simulações 

envolvendo  o  modelo  de  Autômato  Celular  Convencional  e  o  uso  de  máscaras  com 

geometrias  mais  simples,  como  os  buracos  quadrados  e  losangos  (correspondentes  a  um 

quadrado inclinado 45o  com relação à borda do substrato, que neste trabalho nos admitimos 

como sendo paralela ao chanfro original da lâmina de Si). O resultado da corrosão através 

dessas  geometrias  é  bastante  conhecido  na  literatura  [5,14,31,32] e  nossas  simulações 

mostram grande concordância com esses resultados. Isso pode ser visto nas Fig. 4.1 e 4.2, 

onde  mostramos  o  resultado  da  simulação  após  diferentes  ciclos  de  iteração  e  utilizando 

visualização de tipo Contorno de Átomos Otimizados. Assim, na corrosão de uma abertura 

quadrada (Fig.  4.1) podemos ver o aparecimento de uma cavidade piramidal com paredes 

inclinadas que, após tempo suficiente de corrosão (número de iterações em nosso simulador), 

se encontram num ponto central, no interior da cavidade. Além disso e embora não possa ser 

notado na Fig. 4.1, a inclinação das paredes com relação à superfície é de 54,7o, o que é 

característico dos planos cristalográficos  da família  {111}, que não são corroídos.  Assim, 

após o encontro das paredes no ponto central dentro da cavidade, a corrosão cessa totalmente.

00 50 100

Fig.  4.1.   Simulação  da  corrosão  no  caso  mais  simples  de  aberturas  quadradas  no  filme  de 
mascaramento.  Resultados para 0, 50 e 100 iterações em vista superior (linha superior) e em 
perspectiva (linha inferior). 
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Por  outro  lado,  na  corrosão  de  uma  abertura  com  formato  de  losango  (Fig.  4.2) 

também  podemos ver as paredes inclinadas em 54,7o com relação à superfície, mas neste caso 

surgem na região dos vértices do losango. Além disso, também vemos que ocorre o fenômeno 

de “under-etch” (corrosão por baixo do material de mascaramento) que resulta no surgimento 

de paredes verticais, que estão relacionadas a planos cristalográficos da família {100}. Note 

que essas paredes verticais desaparecem depois de várias iterações no autômato celular. Isso 

ocorre  porque  as  paredes  verticais  (planos  {100})  vão  diminuindo  em  área  superficial 

enquanto  as  paredes  inclinadas   54,7o  (planos  {111})  se  expandem  até  cobrirem  toda  a 

superfície lateral da cavidade. Nesse instante, as paredes verticais desapareceram e o resultado 

final  se  assemelha  à  corrosão  de  um quadrado  simples,  ou  seja,  a  cavidade  tende  a  ser 

piramidal, com paredes laterais formadas por planos da família {111}. 

00 20 40

60 80 100

Fig.  4.2.   Simulação da corrosão no caso de aberturas  com geometria  de  losango (quadrado 
inclinado 45o  com relação à borda do substrato) no filme de mascaramento. Resultados para 
0, 20, 40, 60, 80 e 100  iterações visualizados em perspectiva. Note o “under-etch” nas laterais do 
losango e o surgimento de paredes verticais, correspondente a planos (100). Note também a forma 
final da cavidade tende a ser piramidal,  com paredes laterais formadas por planos da família 
{111}.
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Além de “aberturas” no material de mascaramento, onde todo o substrato é protegido e 

apenas algumas regiões são expostas à corrosão, também podemos trabalhar com “ilhas” de 

material  de mascaramento,  onde todo o substrato é  exposto à  corrosão e  apenas  algumas 

regiões são protegidas. Um exemplo é mostrado na Fig. 4.3, onde vemos a vista superior e em 

perspectiva  da  corrosão  através  de  uma  ilha  de  quadrada,  mostrando  o  “under-etch” 

característico sob os vértices convexos deste tipo de geometria. 

a b

00 60 100

Fig. 4.3.  Resultado da simulação da corrosão de uma ilha quadrada: a) Vista Superior; b) Vista 
Inferior.

Nas Figs. 3a e 3b utilizamos ferramentas de visualização atomística (Cubos Coloridos 

de Superfície), o que permite identificar os átomos ligados com dois vizinhos (cubos/átomos 

azuis)  e  com 3  vizinhos  (cubos/átomos  amarelos).  Como  devia  ser,  todos  os  átomos  da 

superfície horizontal são azuis, pois pertencem a um plano (100) já que a lâmina de Si é de 

tipo (100). Já os átomos amarelos, logo abaixo das laterais do quadrado, são amarelos, pois 

pertencem  a  planos  da  família  {111},  onde  cada  átomo  faz  3  ligações  com  átomos  do 

substrato e apresenta apenas 1 ligação pendente. Note porém, que na região logo abaixo dos 
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vértices,  também  existem  átomos  ligados  a  2  e  3  vizinhos  (átomos  azuis  e  amarelos, 

respectivamente) mas estes não formam planos (100) nem (111). Na verdade, nesta região, os 

átomos azuis e amarelos formam planos da família {311}. Este é um exemplo do tipo de 

análise que a visualização atomística permite realizar. Por outro lado, a evolução temporal da 

corrosão também é mostrada na Fig. 4.3, onde podemos ver (em visualização por Contorno de 

Átomos Otimizados) o resultado da simulação no início e após 60 e 100 iterações, ou seja, 

após 60 e 100 camadas atômicas terem sido removidas.

Na Fig. 4.4 temos uma visualização detalhada da primeira camada de átomos da Fig. 

4.3a.  Nesta  figura,  usamos  4  ferramentas  de  visualização  2D  a  saber,  Células  Unitárias 

(representados  por  losangos  de  cor  bege),  Ligações  (representados  por  linhas  azuis  e 

vermelhas, que indicam as ligações com átomos superiores e inferiores), Quadrados Coloridos 

(representados pelas cores cinza, amarelo e azul claro, que indicam o número de ligações que 

são 4, 3 ou 2) e Contorno de Átomos Otimizados em “Tela de Arame” (Contorno de cor 

preta).  Este tipo de visualização permite  determinar  o ângulo que formam os átomos nos 

cantos  vivos  (vértices  convexos).  Como  podemos  ver,  esse  ângulo  (que  pode  ser  obtido 

diretamente  da figura)  é  de 143,13°, e  corresponde ao ângulo  de cruzamento  dos  planos 

(311).  

Fig. 4.4.  Vista de cima da primeira camada de átomos da Fig. 4.3a, mostrando o ângulo que 
formam os átomos sob os cantos vivos (vértices convexos) uma ilha quadrada.

Analises  como  as  descritas  anteriormente  foram  feitas  para  diversas  casos,  após 

diferente número de iterações e não faz sentido descrever cada uma delas aqui. Um resumo 
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detalhado das diversas geometrias testadas pode ser visto nas seqüências do Anexo II, onde é 

mostrado,  para  diferente  número  de  iterações,  o  resultado  da  simulação  (por  Autômato 

Celular  Convencional)  da  corrosão  do  Si  através  de  mascaras  (aberturas  e  ilhas)  com 

diferentes geometrias. Esses resultados demonstram que o simulador permite trabalhar com 

geometrias arbitrarias, inclusive com contornos curvos e aninhadas umas dentro das outras.  A 

seguir,  veremos  alguns  exemplos  escolhidos  por  permitirem  avaliar  o  desempenho  e 

potencialidades do simulador desenvolvido. 

4.1. Simulação de Microfabricação de um Cantilever

Cantilevers são estruturas que podem ser usadas na fabricação de diversos dispositivos 

sensores e atuadores. Conseqüentemente, fizemos as simulações da corrosão de um cantilever 

no formato “T”, cujos resultados estão mostrados na Fig. 4.5, onde podemos ver 4 imagens 

ilustrando o resultado da simulação da corrosão por autômato convencional após 40, 80, 120 e 

160 iterações. 

040 080

120 160

Fig. 4.5.  Simulação da corrosão de um cantilever “T” em 40, 80, 120 e 160 iterações. Note 
que a corrosão é realizada pela frente e pelas costas da lâmina, simultaneamente.
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Na Fig. 4.5 podemos ver que o programa de simulação permite simular a corrosão 

simultânea  pela  frente  e  pelas  costas  do  substrato.  Assim,  nas  simulações  com 40  e  80 

iterações,  as corrosões avançando pela frente e pelas costas da lâmina de Si ainda não se 

encontraram. Já com 120 iterações podemos ver claramente como a corrosão atravessa todo o 

substrato. Um, aspecto interessante da corrosão na Fig. 4.5 é a formação de uma ponteira na 

extremidade do cantilever. Esta ponteira resultado da mascara utilizada nas costas da lâmina 

(uma ilha quadrada aninhada dentro de uma abertura quadrada). Note os detalhes estruturais 

na ponteira, na base do cantilever e nas regiões onde se encontram as corrosões pela frente e 

pelas  costas  da  lâmina.  Uma  comparação  entre  a  simulação  da  Fig.  4.5  e  resultados 

experimentais obtidos utilizando KOH como solução corrosiva, é mostrada na Fig. 4.6, onde 

podemos ver a excelente concordância entre a previsão da simulação os resultados obtidos no 

laboratório. 

a b

c d

Fig. 4.6.  Comparação entre resultados simulados e experimentais obtidos utilizando KOH como 
solução corrosiva. (a e b) vista frontal e (c e d) vista posterior (pelas costas da lâmina de Si). 
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4.2. Simulação de Microfabricação de Micropontas de Silício

Micropontas  de  Si  são  estruturas  bastante  interessantes,  que  podem ser  fabricadas 

utilizando apenas a corrosão anisotrópica do Si [33,34]. Assim, nesta seção utilizaremos nosso 

simulador para descrever em detalhe a sua fabricação. Além disso, como até aqui falamos 

apenas dos resultados relativos  ao simulador  baseado no Autômato Celular  Convencional, 

utilizaremos a fabricação destas estruturas para descrever os resultados obtidos utilizando os 

modelos de Autômato Celular Estocástico e Continuo.

4.2.1. Simulando a Corrosão das Micro Pontas por Autômato Convencional

Na Fig.  4.7  vemos  4 estágios  da simulação  da corrosão de silício  para  obter  uma 

microponta de silício, após 35, 70, 105 e 140 iterações. 

35 70

105 140

Fig.  4.7.   Simulação  da  formação  de  uma  microponta  de  Si  através  de  Autômato 
Convencional. Início do processo: 35 iterações;  Desaparecimento das paredes verticais: 70 
iterações;  Formação  da  base  da  ponta:  105  iterações;  Formação  completa  da  ponta:  140 
iterações.
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Como podemos ver, a microponta se forma a partir do “under-etch” que ocorre ao se 

trabalhar com 4 aberturas quadradas com lados inclinados 45o com relação à borda da lâmina 

(formato de losango). Num primeiro momento (35 iterações) observa-se o aparecimento de 

paredes verticais (formadas por planos {100}) e a formação de uma estrutura piramidal no 

centro da lâmina, na região entre os 4 losangos. Com 70 iterações, vemos que as paredes 

verticais desaparecem e e uma pirâmide isolada já pode ser vista claramente. Depois de 105 

iterações  no  autômato,  a  profundidade  de  toda  a  cavidade  por  baixo  do  material  de 

mascaramento aumenta ainda mais, e a morfologia da ponta se aproxima de seu formato final 

Assim, podemos ver que a microponta possui um base quadrada com parede inclinada com 

relação à horizontal e uma região superior com o formato de uma pirâmide de 8 lados. Depois 

de  140  iterações,  a  microponta  está  totalmente  formada,  com  apenas  1  átomos  na  sua 

extremidade e totalmente descolada do material  de mascaramento.  Se avançarmos mais na 

simulação, ou seja, para um número maior de iterações, a ponta continua a ser corroída até 

desaparecer totalmente.

Na Fig. 4.8, temos a comparação da corrosão de silício com a simulação, no estágio 

inicial  de  formação  das  micropontas,  do  aparecimento  das  paredes  verticais  até  o  seu 

desaparecimento e formação da base da ponta. Na Fig. 4.8a vemos que o aparecimento das 

paredes verticais (planos {100}) é previsto em poucas iterações (10 apenas) do autômato, o 

que corresponde a 4 minutos de corrosão. Nas Fig. 4.8b e 4.8c vemos a concordância entre os 

resultados experimental e simulado, e que as paredes verticais desaparecem após 40 iterações, 

o que corresponde a 4 minutos de corrosão.
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4 Minutos de corrosão 10 Iterações 

a

16 Minutos de corrosão 30 Iterações 

b

20 Minutos de corrosão 40 Iterações

c

Fig. 4.8.  Estágio inicial da formação da micro ponta: a) Aparecimento das paredes verticais; 
b) Avanço da corrosão nas paredes verticais; c) Desaparecimento das paredes verticais.

Na Fig. 4.9 temos a comparação do resultado experimental com o simulado na etapa de 

formação da base da ponta (pirâmide).  Embora  nas fotografias  a  base da pirâmide  esteja 

desfocada,  podemos  ver  a  semelhança  entre  os  dois  resultados  na  região  do  topo, 

particularmente na Fig. 4.9a. De fato, nas outras imagens a semelhança é menor mas isso não 

é um problema da simulação e sim do processo de corrosão em si, já que por questões de 

alinhamento  durante  os  processos  fotolitograficos,  a  morfologia  das  micropontas  costuma 

apresentar deformações imprevisíveis. De qualquer forma, tanto na Fig. 4.9b como na Fig. 

4.9c podemos observar a formação de um “octaedro” no topo da pirâmide, conforme previsto 

pela simulação.
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23 Minutos de corrosão 50 Iterações

a

28 Minutos de corrosão 55 Iterações

b

36 Minutos de corrosão 65 Iterações

c

Fig.  4.9.  Estágio de formação da base da micro ponta:  a)  Início da formação da base;  b) 
Formação do “octaedro” no topo da base; c) Afinamento do “octaedro” no topo da base;

Na Fig. 4.10 temos a visualização da etapa final de formação da micro ponta de silício. 

Na Fig. 4.10a  vemos o afinamento do “octaedro” no topo da pirâmide e com isso, o tronco da 

ponta vai se formando, até sua forma final (Fig. 4.10c).
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42 Minutos de corrosão 70 Iterações

a

48 Minutos de corrosão 75 Iterações

b

52 Minutos de corrosão 80 Iterações

c

Fig.  4.10.   Estágio final  de  formação da micro  ponta:  a)  Afinamento  do “octaedro”;  b) 
Avanço  do  afinamento  do  “octaedro”  e  formação  do  tronco  da  ponta;  c)  Micro  ponta 
formada.
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4.2.2. Simulando a Corrosão das Micro Pontas por Autômato Estocástico

Os resultados descritos anteriormente permitem concluir que o simulador baseado no 

Autômato Celular Convencional é extremamente versátil e permite previsões que concordam 

muito  bem com os  resultados  experimentais.  Porém,  existe  a  limitação  de  não  podermos 

variar  os  parâmetros  da  simulação,  ou  seja,  dadas  uma  certa  geometria  no  material  de 

mascaramento, não temos meios de alterar o resultado da simulação, a não ser é claro, que 

mudemos  as  regras  de  transição  que  governam  o  Autômato  Celular.   Por  outro  lado, 

Autômato Celular Estocástico não tem essa limitação.   De fato, no Autômato Estocástico, 

podemos variar  a taxa de corrosão dos planos das famílias  {100}, {110} e {111}, o que 

permite  por  exemplo,  ajustar  o  simulador  às  variações  observadas  da  corrosão  com 

parâmetros  experimentais  como  tipo  e  concentração  da  solução  corrosiva,  presença  de 

aditivos, temperatura e agitação. 

No Autômato Estocástico  as taxa de corrosão não são definidas em valores absolutos 

(ou  seja,   um/min)  mas  através  da  relação  entre  as  taxa  dos  3  planos  mencionados 

anteriormente, que deve ser obtida experimentalmente. Assim, tomando por base os valores 

reportados por H. Seidel et.al. na referência [4], o valor “padrão” utilizado no programa para a 

relação entre as taxa de corrosão dos planos {110}:{100}: {111} é de 160:100:1.  São os 

valores desta relação os que podem ser variados. Além disso, é importante lembrar que, no 

Autômato Estocástico as regras de transição não definem se um átomo será removido ou não, 

mas  a  probabilidade  de  que  isso  ocorra.  Nesse  sentido,  o  Autômato  Estocástico  é 

probabilístico e como resultado, as simulações feitas utilizando este modelo apresentam uma 

rugosidade superficial característica. Como exemplo de tudo isto, consideremos a Fig. 4.11, 

onde mostramos o resultado da simulação da formação da microponta de Si (Fig. 4.7), feita 

agora por Autômato Estocástico.
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90 120

Fig.  4.11.   Simulação  de  formação  de  uma  microponta  de  Si  utilizando Autômato  Celular 
Estocástico com uma relação “padrão” entre as taxa de corrosão dos planos {110}:{100}:
{111}  igual  a  160:100:1.  (a)  Início  do  processo:  30  iterações;  (b)  Desaparecimento  das 
paredes verticais:  60 iterações;  (c)  Formação da base da ponta:  90 iterações;  (d)  Formação 
completa da ponta: 120 iterações.

Como podemos ver, o Autômato Estocástico prevê a formação da microponta de Si de 

forma muito semelhante ao Autômato Convencional, com o fenômeno de “under-etch” e o 

surgimento de paredes verticais e outras inclinadas em 54,7°. Porém notam-se a rugosidade 

superficial antes mencionada e o arredondamento das fases laterais com relação ao modelo 

anterior. 

No  atual  estágio  de  desenvolvimento,  nenhum  dos  modelos  de  Autômato 

implementado no simulador incorpora a dependência com os parâmetros físico-químicos que 

afetam a  corrosão  anisotrópica  do  Si,  como  a  temperatura  ou  a  concentração  da  solução 

corrosiva.  Assim,  a  principal  vantagem do Autômato  Estocástico  é  permitir  ajustar,  pelo 

menos  em  parte  (através  da  relação  entre  a  taxa  de  corrosão  dos  principais  planos 

cristalográficos),  o  simulador  com  os  resultados  experimentais.  Assim,  e  em  princípio, 
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normalmente serão usadas pequenas variações na relação entre as taxas de corrosão. Porém é 

de interesse didático, estudar alguns casos extremos que, mesmo não tendo correspondentes 

experimentais, permite entender o papel da velocidade de corrosão de cada plano no caráter 

anisotrópico da corrosão. Isso é feito nos exemplos a seguir. 

Para  começar,  consideremos  um  caso  em  que  invertemos  a  relação  de  taxas  de 

corrosão, ou seja, a taxa de corrosão dos planos {111} passa a ser a mais alta e a dos planos 

{110}  passa ser a mais baixa. Isto é feito na Fig. 4.12 para uma relação de taxas entre os 

planos {110}:{100}:{111}  igual a 1: 100:160.

20 40 

60 80 

Fig. 4.12.  Formação de microponta utilizando Autômato Celular Estocástico com uma relação 
de taxas entre os planos {110}:{100}:{111} igual a  1:100:160. (a) 20 iterações; (b) 40 
iterações; (c) 60 iterações e (d) 80 iterações.

Como  podemos  ver,  a  mudança  na  relação  entre  as  taxas  de  corrosão  mudou 

drasticamente  em relação  ao  autômato  convencional  a  evolução  morfológica  da  cavidade 

corroída, de forma que praticamente não observamos a formação de uma ponta de Si. Isto 

acontece  porque,  como a  taxa  de  corrosão  dos  planos  {110}  é  a  mais  baixa,  as  paredes 

verticais por baixo do material de mascaramento demoram a ser corroídas e, como a taxa de 
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corrosão  dos  planos  {111}  é  a  mais  alta,  as  paredes  inclinadas  54,7° são  corroídas 

rapidamente. Assim, a microponta de Si não chega a se formar, ou melhor, se forma mas tem 

vida curta. De fato, a Fig. 4.12 mostra que, após 40 iteração ainda não temos uma pirâmide 

isolada no centro da cavidade e que após 60 iteração, ela já praticamente desapareceu. 

Outro caso interessante é quando invertemos as taxa de corrosão dos planos {111} e 

{100}, ou seja, quando consideramos a taxa de corrosão dos planos {100} como sendo a mais 

baixa e a dos planos {111} como sendo amais alta. O resultado da simulação das micropontas 

de Si nessas condições é mostrado na Fig. 4.13, onde a relação de taxas entre os planos {110}:

{100}:{111} foi igual a 160:1:100.

20 Iterações 40 Iterações

60 Iterações 80 Iterações

Fig. 4.13.  Formação de microponta utilizando Autômato Celular Estocástico com uma relação 
de taxas entre os planos {110}:{100}:{111} igual a  160:1:100. (a) 20 iterações; (b) 40 
iterações; (c) 60 iterações e (d) 80 iterações.

Como  podemos  ver,  neste  caso  existe  uma  demora,  em  relação  ao  autômato 

convencional,  no  aprofundamento  da  superfície  superior  da  lâmina  (que  está  num plano 

{100}. Isto ocorre porque a taxa de corrosão dos planos {100} é a mais baixa. Por outro lado, 

os planos {111} são corroídos  muito rapidamente  e conseqüentemente, praticamente não 
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observamos  as  paredes  inclinadas  54,7°  (correspondentes  aos  planos  {111}).  Além disso, 

como o Autômato Estocástico é um modelo probabilístico, a cada iteração existe uma certa 

possibilidade  (favorável  e  pequena)  de que os  átomos  num certo  planos  sejam corroídos. 

Mesmo que o plano em questão tenha a menor taxa de corrosão, como ocorre com os planos 

{100} da Fig. 4.16. Por exemplo, se existem 1000 átomos nesse plano, pode ocorrer que pelo 

menos 10 átomos tenham uma chance maior de ser corroídos. Pois são esses poucos átomos 

corroídos os que aparecem como se fossem “pontinhos” na Fig. 4.13. Note que os átomos 

vizinhos desses pontos, numa próxima iteração do autômato,  estarão em outro plano,  que 

possui taxa de corrosão maior, dando origem a um fenômeno semelhante à “perfuração” da 

superfície. Assim, poucos átomos corroídos numa certa camada, podem levar a uma corrosão 

em maior  escala  (envolvendo  um número  maior  de  átomos)  nas  próximas  iterações.  Por 

último,  também podemos  notar  que,  assim como no caso anterior,  ponta  que se  forma  é 

relativamente pequena e desaparece rapidamente. Isso ocorre porque, mesmo que como a taxa 

de corrosão dos planos {111} não seja a maior, ela ainda é relativamente alta. 

O último exemplo de interesse que vamos considerar aqui é quando invertemos as taxa 

de corrosão dos planos {100} e {110}, ou seja, quando consideramos a taxa de corrosão dos 

planos {100} como sendo mais alta que a dos planos {110}.  O resultado é mostrado na Fig. 

4.14, onde a relação de taxas entre os planos {110}:{100}:{111} foi igual a 100: 160:1.  Note 

que neste exemplo, a taxa de corrosão dos planos {111} volta a ser consideravelmente mais 

baixa que a dos planos {100} e {110}.

Como  podemos  ver  nesse  caso,  a  maior  taxa  de  corrosão  dos  planos  {100}  afeta 

profundamente a morfologia da microponta (base e tronco). De fato, podemos perceber que 

neste caso temos a cavidade mais profunda, o que acontece porque a superfície exposta no 

início à corrosão é um plano (100) e portanto, é corrida rapidamente para dentro do substrato. 

Esse efeito  é tão intenso,  que as bases das paredes verticais  não desaparecem totalmente, 

resultando uma região levantada que une a pirâmide central (e microponta no final) às bordas 

da cavidade. Por último, como neste caso a taxa de corrosão dos planos {111} volta a ser 

muito mais baixa que a das outras famílias de planos, voltamos a ver a formação das pareces 

inclinadas 54,7o (formadas por planos {100}), embora com contornos arredondados e uma 

certa rugosidade.
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20 Iterações 40 Iterações

60 Iterações 80 Iterações

100 Iterações 120 Iterações

Fig. 4.14.  Formação de microponta utilizando Autômato Celular Estocástico com uma relação 
de taxas entre os planos {110}:{100}:{111}  igual a  100:160:1. (a) 20 iterações; (b) 40 
iterações; (c) 60 iterações, (d) 80 iterações, (e) 100 iterações e (f) 120 iterações.
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4.2.3. Simulando a Corrosão das Micro Pontas por Autômato Contínuo

Comparado  ao  Autômato  Estocástico,  o  Autômato  Celular  Continuo  permite  um 

controle ainda maior sobre as condições em que os átomos são removidos. Isso, porque como 

vimos na seção 2.5.2, este modelo permite manipular a taxa de corrosão não dos planos, mas 

sim dos átomos diretamente, dependendo de cada um dos 69 diferentes arranjos atômicos que 

pode assumir a vizinhança em torno de cada átomo (considerando até os 2os vizinhos). 

Como forma de demonstrar o uso e potencialidades do simulador da corrosão baseado 

no Autômato Celular Contínuo, consideremos o exemplo da formação das micropontas de Si. 

Primeiramente,  analisamos  a  simulação  da  corrosão  (no  autômato  convencional)  e 

identificamos as configurações atômicas de todos os átomos existentes em sua superfície. Isto 

nos permite reduzir o número de regras que teremos que variar no Autômato Continuo. Isto 

porque, não há necessidade de modificar as regras para condições de vizinhança atômica que 

não existem na ponta. Ou seja, se variássemos as taxa de corrosão para essas regras, isso não 

teria efeito na simulação da corrosão das pontas. 

A  partir  dessa  primeira  analise,  identificamos  pelo  menos  6  regras  (dentre  as  69 

possíveis)  que podem alterar o resultado da corrosão de maneira significativa.  A primeira 

regra,  que chamaremos de “14”,  representa  a condição onde,  o átomo considerado possui 

apenas  1  ligação  e  esta  é  com um átomo  que  possui  4  vizinhos.  A  segunda  regra,  que 

chamaremos de “234”, representa um átomo com 2 ligações das quais, uma é com um átomo 

de 3 ligações e a outra é com um átomo de 4 ligações. A terceira regra, “244”, corresponde a 

um átomo com 2 ligações, as duas com átomos que possuem 4 ligações. Note que essa regra 

equivale à regra do autômato convencional que diz que, se um átomo tiver 2 ligações com o 

substrato então será removido (isso ocorre para os átomos nos planos {100}). A quarta regra 

“3334”,  corresponde  a  um átomo  com 3  ligações  das  quais,  duas  são  com átomos  de  3 

ligações e uma é com um átomo de 4 ligações. A quinta regra, “3344”, corresponde a um 

átomo com 3 ligações das quais, uma ligação é com um átomo de 3 ligações e duas são com 

átomos  de 4 ligações.  E por último,  a  6a regra,  “3444”,  corresponde a um átomo com 4 

ligações das quais as três são com átomos de 4 ligações. Note que, esta regra equivale à regra 

do autômato convencional que diz que, se o átomo estiver com 3 ligações das quais todas são 

com átomos de substrato, então o átomo será mantido (isso ocorre para átomos nos planos 

{111}). O conjunto dessas regras pode ser visualizado na Fig. 4.15.
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Regra 14 Regra 234 Regra 244

Regra 3334 Regra 3344 Regra 3444

Fig. 4.15.  Visualizando as 6 regras que alteram significativamente o resultado da simulação. A 
identificação das regras foi baseada na simulação feita com o Autômato Convencional.

Na Fig.  4.15, os círculos  vermelhos  nos cubos verdes e azuis indicam átomos que 

satisfazem  a  regra  “14”  e  “234”  respectivamente.  Já  os  átomos  que  se  encontram  nas 

condições expressa pelas regras “244”, “3334”, “3344” e “3444” são indicadas pelas regiões 

coloridas. 

Identificadas as regras que têm efeito sobre a morfologia das micropontas (segundo a 

simulação  feita  com  o  Autômato  Convencional)  realizamos  uma  série  de  simulações 

utilizando  o   Autômato  Contínuo  mas,  consideramos  apenas  essas  6  regras  descritas 

anteriormente.  Para obter essas simulações,  modificamos cada uma dessas regras uma por 

uma, com um valor mínimo (igual a zero) e com um valor máximo duplicado em relação as 

outras  taxas  (valor  igual  a  200).  Assim,  temos  num  total  de  12  simulações  que  serão 

explicadas brevemente a seguir.

Na Fig. 4.16 temos as simulações com pelo menos uma regra modificada (das 6 regras 

significativas) e ajustada no valor máximo (igual a 200). Como podemos ver, a morfologia 

das pontas são profundamente alteradas mesmo quando se muda apenas uma regra (ajustada 

com o valor máximo). Na simulação com a regra “14” modificada, percebemos que o perfil 

final  da  ponta  não  se  altera,  pois  durante  a  simulação,  átomos  nessa  condição  não  são 

encontrados, somente na formação final da ponta. Por outro lado, com a regra “234” o tronco 

da ponta se assemelha a um corpo cilíndrico.  Com a regra “244” a superfície  da base da 
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cavidade (que nos outros casos era sempre um plano {100}) é profundamente alterada. Isso 

afeta também  a forma geral da ponta, que passa a ter uma base muito larga. Com a regra 

“3334”, a ponta adquire a forma de um “cone”, com a base muito baixa e levemente circular. 

Com a regra “3344”, tem um efeito enorme sobre a morfologia da ponta, que adquire a forma 

de um grande cilindro. Esse efeito é tão intenso que também é modificada a base da cavidade, 

principalmente  nas  proximidades  da  ponta.  Por  último,  a  regra  “3444”,  a  ponta  também 

adquire uma forma cilíndrica, mas com o avanço da corrosão, a ponta decresce em altura e 

tende a desaparecer.

Regra 14 Regra 234

Regra 244 Regra 3334

Regra 3344 Regra 3444

Fig. 4.16.  Analise da formação das micropontas de Si, utilizando o Autômato Celular Contínuo, 
em simulações onde as regras indicadas foram ajustadas num valor máximo igual a 200. 
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Na Fig. 4.17 temos as simulações com pelo menos uma regra modificada (das 6 regras 

significativas) e ajustada agora no valor mínimo (igual a 0).  Como podemos ver, com a regra 

“14” novamente não modifica a estrutura da ponta.  Com a regra “234” o tronco da ponta fica 

novamente cilíndrico, porém mais grosso, e sua extremidade fica pontiaguda. Por outro lado e 

como era  de se  esperar,  ao  ajustar  a  regra “244” com o valor  mínimo igual  a  zero,  não 

obtemos nenhuma corrosão.  Isso era esperado, pois a regra “244” envolve átomos em planos 

{100}, que é o caso dos átomos superfície da lâmina de Si. Com a regra  “3334” a base da 

ponta ficou mais arredondada (na verdade um octágono), e a praticamente não observamos 

uma  região  superior,  com  a  ponta  formando  uma  una  estrutura  piramidal.  Com  a  regra 

“3344” a base da ponta fica muito maior e a base da cavidade mais profunda. Por último, com 

a regra  “3444”, o perfil da ponta não é alterado, ou seja, é o mesmo obtido com a regra “14” 

e com o Autômato Convencional.
Regra 14 Regra 234

Regra 244 Regra 3334

Regra 3344 Regra 3444

Fig. 4.17.  Analise da formação das micropontas de Si, utilizando o Autômato Celular Contínuo, 
em simulações onde as regras indicadas foram ajustadas num valor mínimo igual a 0.
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Com base nessas simulações, concluímos que a regra “234” altera as quinas e o tronco 

das pontas, a regra “244” altera a corrosão da superfície superior e as paredes verticais nos 

planos {100}. A regra “3344” altera o perfil da base das pontas e dos planos inclinados 54,7°. 

A regra “3444” altera a formação das parede inclinadas 54,7°.

A simulação da corrosão para produzir micropontas de Si utilizando os três modelos de 

autômato  desenvolvidos  neste  trabalho,  permitem  concluir  que  o  aspecto  geral  das 

micropontas simuladas concorda bastante bem com o resultado experimental.  Isto pode ser 

visto na Fig. 4.18, onde é mostrada uma microponta de Si (fabricada em KOH) conforme foi 

vista no Microscópio Eletrônico de Varredura. Apesar disso, nos detalhes a concordância não 

é total, principalmente na base. Efetivamente, enquanto a base da ponta real é menor e tem 

formato de estrela de 4 pontas, a ponta obtida no Autômato Convencional é maior e tem a 

forma  de  uma  “pirâmide”  de  base  quadrada.  Já  a  base  da  ponta  simulada  no  Autômato 

Estocástico tem um formato mais parecido, mas difere por apresentar uma rugosidade na sua 

superfície.  Por  último,  o  Autômato  Contínuo  com a  regra  “3334” alterada   para  o  valor 

máximo, apresenta uma base menor, mas o seu aspecto geral é arredondado.

Resultado Experimental Autômato Convencional (140 iterações)

Autômato Estocástico (125 iterações) Autômato Contínuo (280 iterações)

Fig. 4.18.  Resumo comparativo entre uma microponta real (fabricada por corrosão em KOH) e as 
pontas simuladas com Autômato Convencional, Autômato Estocástico (usando as taxas padrões) 
e com Autômato Contínuo (com a regra “3334” alterada para o valor máximo).
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É importante destacar que as discrepâncias observadas nas comparações da Fig. 4.18 

não  comprometem  a  validade  das  simulações.  De  fato,  a  própria  morfologia  final  das 

micropontas fabricadas nem sempre é a mesma, e varia de um processo corrosivo para outro. 

Por exemplo, nem sempre a base da microponta é tão pequena e às vezes também se apresenta 

arredondada. Um dos fatores responsáveis por essa variação é o alinhamento das geometrias 

nas  mascaras,  o  que  pode  ser  simulado  com o  próprio  programa  desenvolvido  aqui.  No 

momento  isso  está  ainda  sendo  estudado,  mas  resultados  preliminares  mostram  que 

efetivamente, o desalinhamento pode ser o responsável pela base com formato de estrela de 4 

pontas. Isso pode ser visto na simulação da Fig. 4.19, onde é o conjunto de 4 losangos está 

desalinhado em 8o com relação à borda da lâmina.  Note que embora na vista em perspectiva 

(Fig. 4.19a) a deformação da base não seja evidente, na vista superior (Fig. 4.19b) podemos 

ver claramente uma estrela de 4 pontas no contorno da base. 

a b

Fig. 4.19.  Simulação (por Autômato Convencional) para gerar uma microponta de Si onde o 
conjunto de losangos foi propositalmente rotacionado em 8o com relação à borda da lâmina. A 
imagem em (b) mostra que essa alteração faz aparecer a estrela de 4 pontas no contorno da 
base. 

O exemplo acima mostra como o simulador aqui desenvolvido pode ser utilizado no 

estudo e analise dos resultados experimentais. Nesse mesmo espírito na Fig. 4.20 mostramos 

um último exemplo envolvendo micropontas de Si, agora num arranjo mais complexo para 

gerar  uma  matriz  de  5  micro  pontas.  Essa  simulação  foi  feita  utilizando  o  Autômato 

Convencional  e  na  imagem,  o  material  de  mascaramento  foi  removido  para  facilitar  a 
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visualização das micropontas. A imagem das micropontas reais foi obtida num microscópio 

óptico convencional. 

a

 

b

 

Fig. 4.20.  Comparação com o resultado experimental, da simulação da corrosão para 
fabricação de uma matriz de 5 micropontas silício. (a) perfil  simulado; (b) resultado 
experimental. A simulação foi feito com o Autômato Convencional.

4.3. Simulação de Corrosão de uma Estrutura “Wagon Wheel”

A forma mais completa de se observar a corrosão para diferentes ângulos é através da 

estrutura conhecida como “Wagon Wheel”.  Esta estrutura  é constituída por uma série de 

cavidades com formato de setores angulares, dispostos periodicamente num arranjo circular 

ou semicircular. Assim, ao se corroer o substrato através dessas aberturas, podemos observar 

a corrosão nas diferentes direções. Isso permite determinar a taxa de corrosão em cada direção 

e também estudar, por exemplo, a inclinação e morfologia dos planos que formam as paredes 

laterais da cavidade em cada uma dessas direções. Um exemplo disto é mostrado na Fig. 4.21, 
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onde  setores  circulares  de  5o dispostos  a  cada  5o,  permitem observar  a  corrosão  para  os 

ângulos variando de 5o  a  85o. 

0 iteração 20 iterações

30 iterações 40 iterações

40 iterações

Fig.  4.21.   Simulação  da  corrosão  do  Si  (por  Autômato  Convencional)  através  de  uma 
geometria de tipo “Wagon Wheel” (na verdade, um quarto da estrutura completa de 360o). Na 
simulação os setores circulares são de 5o e estão dispostos a cada 5o.
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Na Fig. 4.21, o avanço da corrosão por baixo do material de mascaramento permite 

identificar as direções nas quais a taxa de corrosão é mais alta. De fato, vemos que a maior 

taxa  de  corrosão  ocorre  para  um ângulo  de  aproximadamente  30o.  Além disso,  também 

podemos ver a inclinação das paredes das cavidades. Por exemplo, vemos que para 45o as 

paredes são verticais.   

Para se obter um diagrama mais detalhado, é necessário fazer a simulação com um 

passo angular menor do que 5o. Assim, fizemos a simulação de uma estrutura “Wagon Wheel” 

com passo igual a 1o e o resultado é mostrado na Fig. 4.22, onde para comparação também 

mostramos um resultado experimental extraído do trabalho de H. Seidel [4]. 

a b

Fig. 4.22.  Comparação entre os resultados (a) Experimental e (b) Simulado com o Autômato 
Convencional,  para  a  25  iterações  e  utilizando  um passo  de  1o na  geometria  “Wagon 
Wheel”. 

O resultado mostrado na Fig. 4.22b foi obtido a partir de um conjunto de simulações 

realizado  desde  5  a  50  iterações,  a  intervalos  de  5  iterações  (lembre  que  cada  iteração 

corresponde à remoção de 1 camada atômica). Dentre elas, a simulação para 25 iterações é a 

mostrada  na Fig.  4.22.  Por questões de simetria,  não foi  necessário  utilizar  uma “Wagon 

Wheel” completa (com os 360o), e na verdade, a figura foi montada a partir da simulação de 

apenas 1 quadrante (o superior direito).  Isso foi necessário pois para se obter a alta resolução 

requerida  por  este  tipo  de  geometria,  devemos  utilizar  substratos  com  um  número 
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extremamente grande de átomos, o que exigem muito em termos computacionais. De fato, 

para obter o resultado da Fig. 4.22 foi utilizado um substrato de silício de 4001x4001x100 

células do autômato (só para o quadrante superior direito !). Com esse tamanho, cada uma das 

etapas de simulação (obtidas a cada 5 iterações) levou certa de 12 horas de processamento. 

Porém, é importante destacar que esse tempo é consumido principalmente pelas rotinas de 

detecção  de  contornos,  utilizadas  para  gerar  a   saída  gráfica  da  simulação  e  não  pelo 

Autômato em si. Efetivamente, o algoritmo que testa a remoção dos átomos não consumiu 

mais do que algumas dezenas de minutos para cada etapa de simulação.   

Feitas  essas  considerações,  é  necessário  destacar  a  excelente  concordância  entre  o 

resultado experimental e o simulado. Um aspecto que deve ser mencionado é que a imagem 

mostrada na Fig. 4.22b corresponde à vista de cima de uma estrutura tridimensional, onde a 

parte clara representa a superfície da lâmina de Si e a parte mais escura corresponde ao fundo 

da cavidade. Note que esse fundo define uma região central com a forma de uma flor de 4 

pétalas pontiagudas, e se estende ao longo dos raios da “Wagon Wheel” até sua região mais 

externa. Existe porém, uma região mais escura, cujo contorno mais externo apresenta o perfil 

de uma flor de 4 pétalas bifurcadas. Essa região é formada por paredes de Si em formato de 

“cunha”, que se originam do “under-etch” através do material de mascaramento e possuem 

uma altura que cresce desde a base (mais escura) até a superfície da lâmina (mais clara). Isto 

pode ser melhor visualizado na Fig. 4.21 para o caso de 40 iterações. Concluindo, é o perfil da 

flor de 4 pétalas  bifurcadas  o que devemos comparar  com o resultado experimental.  Para 

melhor visualização desse perfil, repetimos na Fig. 4.23 o resultado ampliado da Fig. 4.22b, 

onde ademais introduzimos marcas para destacar  perfil.
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Fig. 4.23.  Simulação da corrosão através de mascara com geometria “Wagon-Wheel” em passos 
de 1º. A imagem foi montada a partir da simulação, com o Autômato Convencional, do quadrante 
superior direito da figura, que foi simulado com uma matriz de  4001x4001x100 células do 
autômato.  Esse  tipo  de  simulação  demora  em  média  12  horas  para  ser  realizada, 
consumindo aproximadamente 2,7 GB de memória numa máquina Intel Quad Duo de 2,4 
GHz e 4GB de memória RAM. Na figura destacamos o contorno característico observado neste 
tipo de estruturas. 

4.4. Simulação de Corrosão de uma Esfera de Silício

Os resultados apresentados anteriormente permitiram testar o simulador em diversas 

situações,  com geometrias  complexas  e envolvendo um grade número  de átomos.  Apesar 

disso, se trata de exemplos convencionais de aplicação, no sentido de que envolvem blocos 

atômicos  de  bordas  paralelas,  úteis  para  simular  os  processos  mais  comuns  envolvendo 

substrato recordados de lâminas de Silício. Porém, o simulador desenvolvido aqui permite 
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trabalhar com substratos de formato diferente, particularmente, com blocos esféricos de Si. 

Para exemplificar a simulação da corrosão de esferas de Si, na Fig. 4.24 mostramos o 

resultado para uma esfera inscrita dentro de um cubo de 500x500x500 células. A simulação 

foi  feita  por  Autômato  Convencional,  de  20  em  20  iterações  (ou  seja,  com  etapas  de 

simulação a cada 20 camadas atômicas removidas) até 100 iterações. 

Fig. 4.24.  Simulação da corrosão de uma esfera de Si.  A simulação foi feita utilizando uma 
matriz de 500x500x500 células e a seqüência de figuras mostra a evolução morfológica da esfera 
inicial após 20, 40, 60, 80 e 100 camadas atômicas serem removidas. 

Como podemos ver, uma esfera de silício é uma estrutura interessante para se fazer 

simulação  pois,  diferentemente  do  que  acontece  no  caso  da  geometria  “Wagon  Wheel”, 

permite  uma visualização direta,  em 3 dimensões,  da anisotropia  da corrosão, ou seja,  do 

efeito das diferentes taxas de corrosão para cada direção diferente. Por esse motivo, vários 

grupos  [35,36] têm usado esferas polidas para estudar a corrosão anisotrópica do Si,  num 

processo  que  do  ponto  de  vista  experimental  é  bastante  complexo,  tanto  na  produção  e 

manipulação das esferas como na caracterização e medida das taxa de corrosão. Assim sendo, 

a possibilidade de simular este tipo de corrosão ganha uma importância ainda maior.

No simulador aqui desenvolvido o volume esférico é obtido por uma rotina interna a 
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partir  de  uma  matriz  cúbica  definida  da  mesma  forma  padrão  como  são  definidos  os 

substratos convencionais. Ou seja, deve-se apenas tomar o cuidado de incluir igual número de 

células nas 3 direções “x”, “y” e “z”. Note que neste caso, também não é necessário utilizar 

uma geometria no material de mascaramento porque o próprio material de mascaramento não 

é utilizado. 

O aspecto mais evidente dos resultados mostrados na Fig. 4.24 é a possibilidade de se 

apreciar a corrosão anisotrópica em toda sua complexidade espacial,  com a esfera original 

sendo  substituída  por  um  sólido  facetado  onde  as  faces  são  determinadas  pelos  planos 

corroídos mais rapidamente e os vértices  fornecem as direções em que a corrosão é mais 

lenta. Isso pode ser melhor apreciado na Fig. 4.25, onde tomando como base a simulação após 

40 iterações, marcamos as 3 principais direções cristalográficos.

Vista superior Vista perspectiva

Fig. 4.25.  Vista superior e em perspectiva da morfologia da esfera de Si 40 camadas atômicas 
serem  removidas.  São  indicadas  as  respectivas  orientações  cristalográficas.  Note  como  os 
planos {110} (com maior taxa de corrosão) dão origem a faces e os planos {111} (com menor 
taxa de corrosão) dão origem aos vértices. 

Por último, uma comparação entre estas simulação e resultados experimentais  obtidos 

por  P.J. Hesketh et. al. na referência [35], utilizando KOH (concentração de 40%, 75 oC por 

15 horas) é mostrada na Fig. 4.26.
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Fig. 4.26.  Comparação entre a morfologia da esfera de Si obtida por simulação após 40 camadas 
atômicas serem removidas,  e resultados experimentais obtido em KOH (40%, 75 oC, 15 horas) e 
reportados P.J. Hesketh et. al. na referência [35].

Note  como,  embora  as   imagens  mostrem  diferente  ângulos  de  visualização,  a 

concordância entre os resultados experimentais e as simulações é excelente. Efetivamente, a 

marcação indicativa das 3 principais  direções cristalográficos permite observar claramente, 

que ao redor das direções [111] temos 6 facetas triangulares e ao redor das direções [100] 

temos apenas  4.  Nesta  figura ainda,  podemos  ver mais  claramente  o papel  dos planos de 

menor taxa de corrosão na formação das faces da estrutura final.
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5. CONCLUSÕES

Apresentadas as características do simulador, sua operação, desempenho e principais 

resultados na simulação de diversas estruturas, podemos fazer algumas considerações finais. 

Basicamente,  foi  desenvolvido  (em  linguagem  C++)  um  software  baseado  em 

Autômato  Celular  para  fazer  a  simulação  atomística  da  corrosão  anisotrópica  do  silício. 

Embora não tenha sido desenvolvido para nenhuma solução corrosiva em particular, foram 

levadas  em  conta  as  características  geométricas  de  corrosão  em  soluções  alcalinas, 

particularmente em KOH. 

Em termos  de software,  o  simulador  foi  implementado numa interface  gráfica  que 

integra  numa  única  interface  com  o  usuário,  os  recursos  para  projeto  e  confecção  das 

mascaras (com as geometrias usadas durante as simulações), os algoritmos de simulação em si 

e  recursos  para análise  e  visualização  gráfica 2D e 3D dos resultados  das  simulações.  A 

entrada dos parâmetros de configuração da simulação pode ser feita iterativamente, através e 

menus e caixas de diálogo disponíveis na interface gráfica ou, através de um arquivo texto 

contendo  todos  os  parâmetros  relevantes  (ver  Anexo  I).  Note  que,  as  mascaras  a  serem 

utilizadas na simulação devem ser salvas em arquivos gráfico (formato “png”) e estando estas 

disponíveis, o próprio programa pode ser executado em linha de comandos, através da leitura 

do arquivo de parâmetros, e sem requerer do uso da interface gráfica. No que se refere à 

visualização  dos  resultados,  foram  desenvolvidas  diversas  ferramentas  que  podem  ser 

escolhidas  conforme  necessidades  especificas.  Assim,  por  exemplo,  a  representação  em 

“cubos coloridos” tem processamento rápido e a vantagem de evidenciar o caráter atomístico 

da simulação, mas é inapropriado para simulações envolvendo muitos átomos. Para muitos 

átomos, a melhor opção é a representação por “contornos otimizados”, já que embora seja 

custosa em termos computacionais para ser produzida (devido à necessidade de detecção de 

contornos), a sua manipulação dinâmica na tela é rápida. Além disso, o seu aspecto de “curvas 

de nível” permite uma boa visualização do caráter tridimensional dos perfis corridos.

Com relação aos módulos de simulação, foram desenvolvidos 3 algoritmos baseados 

em  Autômato  Celular  Convencional,  Autômato  Celular  Estocástico e  Autômato  Celular  

Contínuo,  os  quais  em  seu  conjunto,  permitem  uma  grande  versatilidade  em  termos  de 

simulação.  O Autômato Convencional é o mais simples e rápido, por isso foi desenvolvido 

antes que os outros.  Por isso mesmo, está configurado como modelo padrão de simulação, 
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mas tem o inconveniente de não possuir parâmetros ajustáveis. Essa limitação é removida no 

Autômato Estocástico, que permite variar a relação entre as taxas de corrosão dos 3 principais 

planos cristalográficos  (as famílias  de planos {100}, {110} e {111}),  o que por sua vez, 

permite ajustar o resultado das simulação aos resultados experimentais. Por outro lado, por ser 

um modelo probabilístico, as simulações produzem superfícies rugosas, o que em certos caso 

pode  ser  mais  realista  mas  em  outros  pode  resultar  exagerado.  A  esses  respeito,  são 

necessários mais estudos para ajustar o parâmetro probabilístico que governa a remoção dos 

átomos,  de  forma  a  diminuir  a  rugosidade  final  das  superfícies.  Por  último,  o  Autômato 

Contínuo permite um controle ainda maior dos parâmetros que governam a corrosão, ou seja, 

das condições que determinam se um átomo será ou não removido do substrato. Isso, porque 

neste modelo podemos alterar de forma independente, a taxa de remoção dos átomos em cada 

uma das 69 diferentes formas em que podem estar ligados dentro do cristal (considerando até 

os 2os vizinhos).  O inconveniente  é justamente essa riqueza de possibilidades,  já que nem 

sempre é fácil  decidir qual parâmetro mudar e de que forma. 

Ainda sobre os algoritmos de simulação,  um aspecto importante  é que estes foram 

desenvolvidos na forma de uma biblioteca de classes (“autosim”), o que facilita a evolução 

futura deste simulador de corrosão e permite utilizar o mesmo código para desenvolver outras 

aplicações baseadas em autômato celular.

Do  ponto  de  vista  das  simulações  que  podem  ser  realizadas,  os  resultados, 

extrapolaram  as  expectativa,  uma  vez  que  demonstramos  a  possibilidade  de  prever,  em 

concordância com resultados experimentais, a evolução temporal da corrosão do Si através de 

aberturas e ilhas de geometria extremamente complexas. De fato, as aberturas e ilhas podem 

ser  individuais  ou  dispostas  em  grupos  (matrizes  ou  distribuídas  aleatoriamente  pelo 

substrato), possuir geometria de complexidade arbitraria e estar aninhadas umas dentro das 

outras. Mais ainda, o programa permite simular a corrosão simultânea do Si a partir da frente 

e das costas da lâmina, e trabalhar com substratos de diferentes geometrias, particularmente, 

lâminas  retangulares e circulares, e também esferas de Si. 

E em termos de desempenho, o programa já passou por uma série de etapas de revisão 

para a otimização do código, já que os tempos de simulação podem ser extremamente longos. 

Principalmente,  quando se quer  uma alta  resolução  nos  detalhes,  já  que nestes  casos  são 

necessárias tipicamente,  matrizes com milhares de células em cada uma das 3 direções “x”, 

“y” e “z”. 
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Por último,  é  necessário  mencionar  alguns  aspectos  que podem ser importantes  na 

continuidade destas pesquisas. Primeiramente, é importante mencionar que nosso objetivo é 

disponibilizar à comunidade científica o software de simulação aqui desenvolvido. Para isso, 

é necessário corrigir pequenos falhas que ainda existem, concluir a implementação de alguns 

recursos que ainda estão sendo desenvolvidos, testar exaustivamente o programa, já que pelo 

seu  tamanho,  ainda  não  foi  possível  verificar  o  funcionamento  de  todos  os  recursos 

disponíveis.  Tudo  isso  é  fundamental,  para  disponibilizar  uma  ferramenta  amigável  e 

confiável, que seja realmente útil.

Além desses trabalhos otimização do software propriamente dito, há bastante trabalho 

a ser feito no que diz respeito ao uso do simulador. Isto se aplica aos 3 modelos de Autômato 

Celular implementados, mas principalmente ao Autômato Celular Contínuo, que com toda a 

sua riqueza de possibilidades, deve ser usado de forma sistemático em alguns estudos de caso, 

como fizemos aqui  com as micropontas  de Si.   Nesse sentido,  é  necessário  aprofundar  o 

entendimento do efeito isolado e combinado das 69 regras que podem ser alteradas nesse 

modelo. Outra questão pendente, é a realização de um estudo sistemático de comparação das 

simulações  com  resultados  experimentais,  e  isso  deve  ser  feito  para  os  3  modelos  de 

Autômato.

Para realizar esses estudos será essencial desenvolver novas ferramentas para análise 

quantitativa do resultados das simulações. Essas ferramentas são necessárias, por exemplo, 

para  determinar  ângulos,  distâncias  e  planos  cristalográficos  associados  às  paredes  das 

cavidades e estruturas resultantes da corrosão. Além destas, são necessárias novas facilidades 

de iluminação e  visualização,  já que a  análise  local  das  configurações  atômicas  pode ser 

bastante  complexa.  Neste  sentido  será  de  grande  importância  desenvolver  ferramentas  de 

reconstrução topográfica das superfícies coloridas. De fato, no momento temos basicamente 2 

tipos de representação dos resultados : “atomístico”, com cubos coloridos representando os 

átomos, ou por “contornos”, onde não vemos os átomos, mas sim um empilhamento de planos 

(1 para cada camada atômica ou célula unitária do substrato), contendo os contornos da região 

corroída em cada um desses planos. Em ambos os casos portanto, não temos uma superfície 

contínua envolvendo uma estrutura 3D real, que corresponda ao substrato corroído. Essa seria 

uma  facilidade  de  grande  importância  tanto  para  análise  como  para  representação  dos 

resultados das simulações. 

Por  último,  um  aspecto  da  maior  importância  é  a  inclusão  de  parâmetros  físico-
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químicos  nas  simulações.  Efetivamente,  embora  as  regras  de  transição que  governam o 

comportamento do Autômatos Celulares implementados no simulador sejam inspiradas em 

resultados  experimentais   bem  conhecidos  da  corrosão  anisotrópica  do  Si,  os  critérios 

utilizados são basicamente geométricos. Neste sentido seria de grande interesse incluir nas 

simulações,  parâmetros  como a temperatura,  energia  das  ligações,  tipo  e  concentração  da 

solução corrosiva, dopagem do substrato, etc.
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