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RESUMO 
 
 
 
 

 Este trabalho apresenta um método de fabricação de micropontas de silício que já 

contém os contatos elétricos integrados à sua estrutura. O processo de fabricação das 

microestruturas é o foco desta pesquisa e nossa motivação futura é desenvolver 

dispositivos para emissão eletrônica por efeito de campo (Field Emission Devices – FED. 

 O método em questão baseia-se: (i) no underetch anisotrópico, que ocorre em 

substratos de silício (100) quando orientados de maneira conveniente, em solução de KOH; 

(ii) na utilização de filme de oxinitreto de silício (SiOxNy), que visa o mascaramento no 

processo de corrosão durante a formação das micropontas e também, o suporte mecânico 

para as trilhas metálicas que formam o eletrodo de polarização. Tal material, obtido por 

Deposição Química a Vapor assistida por Plasma (Plasma Enhanced Chemical Vapour 

Deposition - PECVD), apresenta baixo stress interno e tem a função de isolar eletricamente 

os eletrodos do substrato de Si. Esse filme de SiOxNy viabilizou a obtenção de trilhas auto-

sustentadas, planas e lisas, com dimensões de até 6 milímetros. Através de técnicas 

convencionais de fotolitografia construímos contatos elétricos de cromo auto-alinhados 

sobre as micropontas. 

 Metodologicamente definimos e caracterizamos, por meio de microscopia óptica, 

diferentes etapas da formação das micropontas, determinamos suas respectivas taxas de 

corrosão e consequentemente o tempo total de sua formação, em função das dimensões 

iniciais da máscara. 

 As estruturas foram fabricadas na forma de matrizes com 50, 98, 112 e 113 

micropontas. O espaçamento entre elas varia de 130 a 450 µm. O diâmetro do ápice e a 

altura são de aproximadamente 1 e 54 µm respectivamente. 

 A principal vantagem deste método de fabricação é a eliminação da necessidade de 

utilização de microposicionadores externos e de acionamento manual, para a integração de 

contatos elétricos à estrutura. 

 Finalmente, o êxito deste método deveu-se essencialmente às propriedades 

exclusivas do filme de SiOxNy. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

 This work presents a fabrication method of silicon microtips with integrated 

electrical contacts into the structure. Our motivation is the future development of field 

emission devices - FED, however our focus in this research is the microstructure 

fabrication process. 

 This method is based on: (i) anisotropic under-etch method that occurs in the 

silicon substrate (100), when it is oriented in convenient crystallographic direction, using 

KOH solution; (ii) the employment of silicon oxinitride films (SiOxNy) which aims to 

mask the corrosion process during the formation of the microtips, and also to give 

mechanically support for the metallic tracks of their electrodes. Such material, which is 

obtained by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition - PECVD, exhibits internal 

low stress and was used to obtain electric insulation between the electrodes and the Si 

substrate. These SiOxNy films made possible the achievement of flat and smooth self-

sustained tracks, whose dimensions can reach 6 millimeters. Through conventional 

photolitographic techniques, we built chromium self-aligned electrical contacts on those 

microtips. 

 Methodologically, we define and characterize different stages of microtips 

formation, by means of optical microscopy, and we determine their respective etch rates. 

And consequently the entire formation time in function of the initial mask dimensions. 

 Those structures had been manufactured in the shape of matrices with 50, 98, 112 

and 113 microtips which distance between each other can vary from 130 to 450 µm. Its 

diameter in the microtip apex and its height are about 1 and 54 µm respectively. 

 The main advantage of this fabrication method is the lack of the requirement of 

manual external micropositioners for the integration of electrical contacts to structure 

itself.  Finally, this method succeeds due essentially to the SiOxNy exclusive film 

properties.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver as técnicas de fabricação para a 

obtenção de uma estrutura de micropontas de silício com contatos metálicos integrados. 

Buscamos produzi-las utilizando técnicas de microfabricação em substrato e materiais 

crescidos por Deposição Química em Estado de Vapor assistida por Plasma (Plasma 

Enhanced Chemical Vapour Deposition - PECVD). Investigaremos as técnicas e materiais 

empregados, a fim estabelecermos parâmetros que possibilitem obter estruturas 

reprodutíveis e confiáveis. Esta pesquisa está sendo desenvolvida junto ao Grupo de Novos 

Materiais e Dispositivos do Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 

Micropontas de Si são de grande interesse tecnológico e são utilizadas numa vasta 

gama de aplicações, desde a chamada “microeletrônica do vácuo”, a displays de tela plana, 

amplificadores de microondas, pontas de prova para microscopia eletrônica e de força 

atômica, etc. [1,2,3,4].  Nessas aplicações um aspecto central é a possibilidade de se produzir 

emissão eletrônica por efeito de campo. Assim, num contexto mais amplo o 

desenvolvimento das micropontas de silício aqui descritas visa sua utilização futura em 

dispositivos de emissão eletrônica por efeito de campo [1,5,6]. Porém, neste trabalho as 

pesquisas estão voltadas aos processos de fabricação das micropontas, sendo que o foco 

principal é o desenvolvimento de um método que permita obtê-las com os eletrodos 

integrados e auto-alinhados. 

Na atualidade as propostas mais simples de fabricação de micropontas de Si não 

incluem os eletrodos de polarização, os quais devem ser introduzidos externamente, após a 

sua fabricação. Daí nossa motivação para desenvolver um processo que conduza à 

obtenção de eletrodos já integrados e auto-alinhados às estruturas.  

A possibilidade de integrar os eletrodos traz vantagens, pois permite resolver dois 

importantes problemas intrínsecos às outras técnicas: primeiro, a necessidade de introduzir 

um ânodo externo à estrutura; e segundo, a dificuldade em controlar a distância entre ele e 

as extremidades das micropontas, o que depende da precisão mecânica de 

microposicionadores externos. A variação desta distância pode alterar consideravelmente a 

tensão de polarização e a uniformidade da corrente de emissão, daí sua importância para 
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viabilizar a operação dos dispositivos de emissão de elétrons por efeito de campo. Como a 

corrente de emissão decresce exponencialmente com a distância entre a microponta e o 

eletrodo e, como para haver emissão significativa de elétrons é necessário que a 

intensidade do campo elétrico seja da ordem de 107 V/cm [1], uma distância uniforme de 

alguns micrômetros entre o ápice das micropontas e seus anodos de polarização, possibilita 

o uso de tensões de trabalho de algumas dezenas de volts.  

Na técnica aqui proposta empregamos a corrosão anisotrópica do Si em soluções de 

KOH, para fabricar estruturas puntiformes com dimensões de algumas dezenas de 

micrômetros. Neste método as micropontas são formadas a partir de um intenso underetch, 

que avança sob o material de mascaramento. Este fenômeno é observado durante a 

corrosão do substrato de Si (100), quando as aberturas na máscara são orientadas a um 

ângulo de 45o com relação ao chanfro da lâmina (direção <110>). Devido a esse tipo de 

corrosão, as micropontas se formam por baixo do filme de mascaramento, que permanece 

auto-sustentado e dá origem a uma “grade”, que serve de suporte mecânico para os 

eletrodos de polarização.  

Dessa forma, é importante notar que o material de mascaramento assume outras 

funções além de seu uso primário: ele também dá sustentação mecânica às trilhas de metal 

e faz a isolação elétrica entre elas e o substrato. É necessário, portanto, um material 

altamente resistente à corrosão em KOH, com alta estabilidade mecânica, baixo stress 

interno e boas propriedades dielétricas.  Por atender todos esses requisitos, neste trabalho 

escolhemos o oxinitreto de silício (SiOxNy) obtido por PECVD, que tem demonstrado ser 

um material promissor para aplicações em sistemas micro-eletro-mecânicos (MEMS).  

De fato, o SiOxNy é um material que apresenta excelentes propriedades dielétricas e 

mecânicas e exibe uma taxa de corrosão desprezível em KOH, podendo resistir por longos 

períodos nesta solução sem apresentar fraturas, rompimentos ou sinais de corrosão. É 

importante destacar que a estabilidade mecânica e a planicidade do filme de SiOxNy são 

fundamentais no processo de fabricação aqui proposto, uma vez que, no final da corrosão 

(após a formação das pontas), a “grade” de oxinitreto deve não só ficar auto-sustentada  

 - dando suporte mecânico aos eletrodos metálicos - como também deve permanecer a uma 

distância uniforme de alguns micrômetros acima da extremidade das micropontas. 

 Projetamos matrizes de micropontas com dimensões variadas. Nas maiores, a grade 

chega a ter uma área de até 16 mm2 e as trilhas chegam a ter até 6 mm de comprimento. 

Assim, a “grade” auto-sustentada de SiOxNy deve se estender por longos comprimentos e 

áreas, sem apresentar stress interno considerável. 
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 Neste trabalho, foram estabelecidos os principais aspectos relativos ao processo de 

formação e fabricação das micropontas, bem como os de inclusão dos contatos metálicos 

integrados.  

A seguir, uma breve descrição da estrutura desta dissertação de mestrado: 

 No Capítulo 2 -“Micropontas de Si”, apresentamos uma revisão bibliográfica sobre 

o tema. Situamos a área em que esta pesquisa se insere e construímos uma linha histórica, 

que mostra a evolução dos dispositivos de emissão por efeito de campo e as pesquisas 

teóricas e experimentais, que vêm sendo realizadas atualmente. Mostramos também 

diversas maneiras de se fabricar este tipo de dispositivo, bem como suas limitações e 

problemas.  

A seguir, propusemos um método de microfabricação: a corrosão anisotrópica e 

exploramos suas possibilidades para se atingir os objetivos ora buscados. Ainda com o 

intuito de estudar o tema e compreender melhor as exigências construtivas do dispositivo, 

revisamos o desenvolvimento do modelo teórico que fundamenta o fenômeno de emissão 

por efeito de campo, o chamado modelo de Fowler & Nordheim.  

Finalizando este capítulo revisamos os trabalhos prévios desenvolvidos no grupo, 

que possibilitaram mais diretamente este trabalho, principalmente no que se refere ao 

estudo dos materiais mais adequados para nossa fabricação. 

 O Capítulo 3 trata dos procedimentos experimentais. As etapas da fabricação do 

dispositivo foram expostas e discutidas. O capítulo segue com uma análise do processo de 

formação da ponta e aprofunda o entendimento das etapas intermediárias que ocorrem 

durante a corrosão. Identificamos quatro etapas distintas durante o processo corrosivo. 

O quarto capítulo apresenta os resultados experimentais obtidos ao longo dessa 

pesquisa. Mostramos como foi feita a delimitação das diferentes etapas do processo 

corrosivo em solução de hidróxido de potássio (KOH), bem como a determinação das 

respectivas taxas de corrosão. Mostramos também as alterações introduzidas no método de 

fabricação a fim de se implementar os contatos elétricos. Finalizamos o capítulo com 

considerações e análises sobre os processos de fabricação empregados, ponderando sobre 

seus problemas e soluções. 

O quinto e último capítulo apresenta as conclusões deste trabalho e aponta para 

algumas possíveis direções de continuidade desta linha de pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

MICROPONTAS DE SILÍCIO 

 

2.1. Introdução Teórica 

 

O interesse que as micropontas de Si despertam, bem como suas possíveis aplicações, 

se relacionam intimamente com o fato de poderem produzir campos elétricos muito 

intensos em seu ápice. É conhecido do eletromagnetismo que a distribuição de linhas de 

campo depende fortemente do formato dos eletrodos. Assim, enquanto eletrodos planos 

apresentam uma distribuição homogênea de campo elétrico em todo o espaço entre eles, 

eletrodos com topografia superficial mais complexa produzem campos não homogêneos.  

Em particular, o campo será mais intenso na vizinhança das regiões do eletrodo com 

formato puntiforme, onde há um acúmulo de linhas de campo. Daí o interesse em se 

trabalhar com eletrodos no formato de micropontas.  

Por outro lado, um aspecto fundamental disto é que, quando o campo elétrico na 

vizinhança de um eletrodo é suficientemente intenso, este pode passar a emitir elétrons 

através do fenômeno de “emissão por efeito de campo”, que veremos em detalhe mais 

adiante. A emissão de elétrons a partir de um eletrodo nos remete às velhas válvulas de 

vácuo, onde um filamento quente funciona como fonte emissora de elétrons. Porém, é 

importante frisar que a emissão de elétrons por efeito de campo ocorre a frio, ou seja, não é 

necessário aquecer o eletrodo emissor, como ocorre nas válvulas, onde quem governa a 

emissão de elétrons no filamento quente é o denominado: efeito termiônico.  

Do ponto de vista teórico, a emissão por efeito de campo é descrita pelo modelo de 

Fowler-Nordheim [7] e envolve o tunelamento de elétrons através da barreira de potencial 

que existe na borda do eletrodo e que, devido ao intenso campo elétrico, se torna 

suficientemente fina para permitir um tunelamento significativo. Em conseqüência, a 

emissão eletrônica apresenta uma resposta instantânea à variação de campo elétrico, uma 

pequena dependência com a temperatura do eletrodo emissor e uma dependência 

exponencial com a tensão aplicada, o que faz com que pequenas variações de tensão 

resultem instantaneamente em grandes variações na corrente de emissão.  Por outro lado, a 

emissão depende criticamente de perturbações estruturais microscópicas e da presença de  
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impurezas na superfície emissora, o que tem sido uma dificuldade para obter emissão 

eletrônica de forma controlada e reprodutível.  

O modelo de Fowler-Nordheim foi demonstrado teoricamente na década de 30 do 

século XX. Porém, para se obter correntes aceitáveis são necessários campos elétricos 

altíssimos (da ordem de 107 V/cm) - o que se obtém normalmente com a aplicação de 

tensões também altíssimas. Por outro lado, em dimensões muito pequenas também se pode 

obter campos elétricos desta ordem de grandeza, aplicando-se baixas tensões. Por exemplo: 

para operar com tensões de algumas dezenas de volts, a distância entre eletrodos deve ser 

de apenas alguns micrômetros. Tal fato adiou o desenvolvimento de dispositivos de 

interesse prático baseados na emissão de efeito de campo. Assim, foi só no final da década 

de 60 do século passado, com o advento da microeletrônica e das técnicas de 

microfabricação, que surgiram os primeiros dispositivos de emissão com dimensões 

micrométricas e que, portanto, podiam operar com baixas tensões de polarização.  

Em 1961, K.R. Shoulders, do Stanford Research Institute (SRI), propôs um novo 

conceito de dispositivo emissor no qual agulhas muito finas, com eletrodos bastante 

próximos de suas pontas, poderiam servir como fonte emissora de elétrons por emissão de 

efeito de campo [8]. Nessa concepção, as micro-agulhas funcionam como “microtubos de 

vácuo” em que, devido às dimensões reduzidas dos dispositivos, a tensão de emissão 

aplicada poderia ser diminuída consideravelmente, chegando a algumas dezenas de volts. 

Uma outra vantagem, além das baixas tensões de trabalho, seria a operação em altas 

velocidades, respondendo a variações de campo elétrico em tempos muito curtos (da 

ordem de 10-10 s). 

Na época da publicação do seu trabalho, Shoulders não dispunha das técnicas de 

microfabricação necessárias para fabricar tais dispositivos. Porém, o conceito por ele 

introduzido motivou outras pesquisas nesta área e em 1968, C.A. Spindt em seu artigo "A 

Thin-Film Field Emission Cathode” 
[9] anunciou a fabricação de um dispositivo emissor, 

tal como vislumbrado por Shoulders (ver.Fig.2.1). 
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Fig.2.1. Microponta de emissão por efeito de campo de Molibdênio proposta 
por Spindt em 1968 [9]. 

 

O dispositivo proposto por Spindt, que veio a ser denominado de “Spindt 

Cathode”, é uma estrutura onde pontas metálicas emissoras de elétrons estão acopladas aos 

eletrodos extratores posicionados a distâncias da ordem de 1 µm. Esta estrutura é formada 

por: uma camada de molibdênio, que funciona como porta; uma camada de óxido de 

alumina, que funciona como isolante; e outra de molibdênio em forma de cone, que faz o 

papel de catodo. O conjunto todo foi montado sobre um substrato de safira por técnicas de 

deposição de filmes finos e operava com polarizações da ordem de 60 V. Na figura 2.1 

mostramos um esquema com as características gerais de cátodo de Spindt mostrando suas 

dimensões típicas.  

A partir desses resultados uma série de novos trabalhos foram desenvolvidos 

resultando no surgimento de novas áreas de pesquisa - como a chamada: “microeletrônica 

do vácuo”, termo cunhado em 1988 na "First International Conference of  Vacuum 

Microelectronics" [10] - e no desenvolvimento de diversas aplicações, especialmente: os 

chamados “Field Emission Arrays” (FEA) ou “Field Emission Displays” (FED), 

utilizados em displays de tela plana (ver Fig.2.2); além de amplificadores para alta 

freqüência, “eletron guns” para microscopia eletrônica; pontas para microscopia de força 

atômica, instrumentação, etc. [2,4,11,12]. 
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Fig.2.2. Aspecto ao Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) de um array de 
micropontas de molibdênio tipo “Spindt Cathode” atual. 

 

As micropontas emissoras mencionadas acima são fabricadas com molibdênio ou 

outros metais refratários, que garantem altas correntes de emissão e alta confiabilidade, 

devido à grande concentração de elétrons livres e estabilidade térmica desses metais. 

Porém, existe um grande interesse em desenvolver micropontas de silício, dada toda a 

infra-estrutura já disponível, oriundas da microeletrônica e das diversas técnicas de 

microfabricação. Isto permitiria, por exemplo, baratear custos pela possibilidade de se 

fabricar dispositivos em lote (“batch production”), integrar as micropontas emissoras à 

circuitos integrados de controle e também associá-las a sistemas micro-eletro-mecânicos 

(MEMS).  

 

 

2.2. Técnicas de Fabricação de Micropontas 

Do ponto de vista da sua fabricação, os métodos existentes para se produzir 

micropontas de Si procuram aumentar sua densidade (número de pontas por unidade de 

área) e otimizar e controlar a sua geometria (através de processos de afinamento, 

esferização do seu ápice, etc.). Embora existam diversas abordagens, as que nos interessam 

aqui, envolvem processos de fotolitografia para definir regiões do Si onde ocorrerão os 

processos de corrosão seletiva, anisotrópica e/ou isotrópica, que darão origem às 

micropontas [4,13,14]. 

Na Fig.2.3 mostramos um exemplo reportado na literatura de micropontas obtidas 

através desta abordagem [13]. Como podemos ver, o método consiste em definir por meio de 

fotolitografia convencional, “ilhas” de um material de mascaramento (SiO2 neste caso) e a 
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seguir realizar a corrosão do substrato de Si. Esta corrosão pode ser anisotrópica por via 

úmida em solução alcalina, isotrópica por via úmida com soluções ácidas, via seca 

(tipicamente em plasma de SF6), ou ainda por um processo misto, onde se empregam os 

dois tipos de corrosão, um após o outro (etapas (a), (b), (c)  e  (d)  na Fig.2.3).  

   

(g) 

Fig. 2.3. Exemplo de fabricação de micropontas de Si baseado na corrossão 
anisotrópica e isotrópica do Si e posterior afinamento por oxidação/remoção do SiO2 
em HF  (a) Deposição e fotolitografia do material de mascaramento (SiO2 neste caso). 
(b) Remoção do fotoresiste. (c) e (d) Corrosão anisotrópica e/ou isotrópica do 
substrato de Si. (e) oxidação térmica para afinamento da ponta. (f) remoção do óxido. 
(g) Microponta pronta[13]. 

 

Finalmente, é realizado um afinamento das pontas utilizando-se processos de 

oxidação térmica seguida da remoção do óxido em solução de HF. Esta etapa de 

oxidação/corrosão pode não ser realizada, caso a ponta já tenha atingido a dimensão 

desejada, mas em geral, é repetida sucessivas vezes para se obter pontas cada vez mais 

finas. Este afinamento ocorre devido à participação dos próprios átomos da microponta na 

formação do óxido. Desta forma, a cada novo processo de oxidação/corrosão, um novo 

afinamento é promovido (etapas (e) e (f) na Fig.3). Vemos portanto, um método bastante 

simples que leva à formação de micropontas com excelente geometria, como pode ser visto 

na Fig. 2.3(g). 

Neste método os processos que utilizam somente corrosão anisotrópica podem 

resultar em pontas pouco uniformes nos arrays. Isto pode ocorrer devido a diversos fatores 

que são de difícil controle, tais como: manter estáveis a temperatura e concentração da 

solução corrosiva (necessário para manter constante a taxa de corrosão); obter o grau de 

agitação adequado durante o processo corrosivo; determinar com exatidão o momento da 

formação da ponta. Por outro lado, estes processos são de simples manufatura, viáveis 
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economicamente e utilizam soluções químicas de fácil descarte.  Já a corrosão em plasma 

de SF6 permite obter maior uniformidade na taxa de corrosão e controle no processo como 

um todo, apresentando resultados melhores do que os da corrosão anisotrópica. Por outro 

lado, a corrosão em plasma de SF6 exige equipamentos mais complexos e dispendiosos. 

Um outro exemplo bastante interessante envolve a tecnologia do Silício Poroso. 

Neste método, o Si poroso é formado por um processo eletroquímico em regiões 

selecionadas do substrato de Si e utilizado como material sacrificial. Uma implantação de 

íons de hidrogênio H+ em regiões pré-determinadas funciona como método para obter as 

regiões de mascaramento e delimita o formato e a disposição das micropontas [15]. A 

seqüência de processo é mostrada na Fig.2.4. Nesta técnica é crescida primeiramente uma 

camada de SiO2 térmico sobre a lâmina de Si e a seguir, por processos de litografia 

convencional, definidas aberturas no SiO2 através das quais será feita uma implantação 

iônica de hidrogênio (H+) com energia e doses apropriadas (etapas (a), (b) e (c) na Fig.2.4). 

Esta implantação iônica de H+ define as regiões de Si onde não será formado o Si poroso, 

portanto também define a forma e a distribuição espacial das micropontas que serão 

formadas a seguir. Assim por exemplo, a implantação em regiões quadradas (resultantes de 

aberturas quadradas no SiO2) originam pontas com base quadrada. Por outro lado, 

aberturas circulares no SiO2 resultam em pontas de base circular. 

 

  

Fig.2.4. Exemplo de fabricação de micropontas de Si utilizando Silício Poroso : (a) Oxidação e 
fotogravação do óxido, (b) Implantação de íons H+, (c) Remoção do óxido; (d) Deposição de 
alumínio nas costas da lâmina, (e) Formação do silício poroso e (f) Corrosão em solução 
diluída de KOH para formação da microponta [14]. 

 

 

Após a implantação iônica de H+ remove-se o óxido e deposita-se o alumínio nas 

costas da lâmina para a formação de contatos ôhmicos. A seguir é realizado o processo de 
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anodização para formação do silício poroso propriamente dito (etapas (d) e (e) na Fig.2.4). 

Finalmente, o silício poroso é removido em solução diluída de KOH e as pontas são 

formadas. O aspecto final de uma ponta fabricada por este processo é mostrado na Fig. 2.4.  

Num terceiro método, interessante por não envolver processos de fotolitografia, as 

micropontas são obtidas por um tipo de microfabricação conhecido como: “beam 

machining”. Neste método incide-se um laser pulsado de luz ultravioleta sobre a superfície 

do substrato de silício, imerso em uma atmosfera de gases reativos, como O2 ou SF6. O 

fenômeno da formação do array de micropontas se dá por um processo dinâmico, 

influenciado simultaneamente por mecanismos de deformação da superfície (como fusão e 

formação de ondas de capilaridade) e pela evaporação, corrosão e foto-ablação. Com este 

método obtém-se arrays de micropontas de silício com alta densidade superficial, arranjo 

quasiperiódico, alta razão de aspecto e extremidades bastante finas (diâmetro menor que 

1 µm) [16,17]. Em função disso, este método resulta bastante atrativo e competitivo para 

algumas aplicações. As fotografias da Fig. 2.5 ilustram a evolução deste processo, bem 

como o resultado final, onde é possível observar as micropontas já formadas.  

 

Fig. 2.5. Três etapas na formação de micropontas de silício por foto-ablação com laser 
pulsado em atmosfera de SF6 

[17]. 
 

É importante destacar que, embora os métodos apresentados anteriormente 

permitam fabricar micropontas de diversos tamanhos e razões de aspecto para uso em 

dispositivos de emissão por efeito de campo, existe uma limitação importante inerente a 

todos eles e que se refere à não implementação de eletrodos de polarização. De fato, na 

caracterização elétrica de micropontas obtidas por esses métodos são utilizados 

normalmente, eletrodos macroscópicos cujo posicionamento e distância às micropontas é 

controlado externamente, através de micrômetros e microposicionadores de acionamento 

manual.  Isto traz sérias restrições para a aplicação destes tipos de estruturas e constitui a 

principal motivação para o desenvolvimento do presente trabalho. Como veremos a seguir, 
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a técnica aqui proposta permite que as micropontas sejam fabricadas com os eletrodos 

metálicos já integrados. 

 

 

2.3. Corrosão Anisotrópica do Si  

 

Nosso método de fabricação das micropontas de Si baseia-se na corrosão 

anisotrópica de lâminas de Si com orientação (100), em soluções de hidróxido de potássio 

(KOH). Por isso, é necessário fazer uma breve revisão teórica dos aspectos mais 

importantes deste tipo de corrosão.  

Em oposição à corrosão isotrópica, onde a taxa de corrosão é a mesma em todas as 

direções, a corrosão anisotrópica se caracteriza por uma velocidade que varia fortemente 

com a direção na qual a corrosão ocorre. Na Fig.2.6 mostramos os perfis de corrosão 

isotrópico e anisotrópico através de aberturas num certo material de mascaramento.  

 
Fig.2.6. Diferença entre corrosão anisotrópica e isotrópica. 

 
No caso particular do silício, as características geométricas da corrosão anisotrópica 

dependem de diversos fatores experimentais, tais como: geometria e orientação das regiões 

expostas à corrosão; tipo de solução, concentração, temperatura, grau e tipo de agitação; 

etc. Porém, o que em última instância determina a anisotropia da corrosão são as 

características físico-químicas das superfícies expostas à ela. Estas, por sua vez, são 

determinadas por sua natureza cristalina [18,19]. Assim, faremos uma síntese destacando 

alguns aspectos básicos da cristalografia do Si.  
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Fig. 2.7. Célula unitária do Si (tipo diamante). A constante de rede do Si é 5,43 Å.  
 

A rede cristalina do Si é descrita por uma célula unitária de tipo diamante com 

constante de rede a = 5,43 Å (Fig.2.7). Assim, um cristal de silício é formado por uma 

sucessão dessas células unitárias (do tipo diamante), que se repetem periodicamente nas 

direções X, Y, Z. O resultado disto, é que os átomos seguem uma disposição periódica, 

formando planos cristalográficos que podem ser descritos a partir dos chamados: Índices 

de Miller (h k l), que definem vetores normais aos planos. Assim sendo, dentro de um 

cristal de Si existe um número praticamente infinito de planos cristalográficos que podem 

ser agrupados por “famílias” de planos equivalentes. Assim, por exemplo: dado um certo 

átomo escolhido como origem, o plano que corta o eixo X na primeira célula unitária e que 

é paralelo ao plano YZ, tem índices de Miller (100). Por conta da simetria, deve-se notar 

que os planos )010(),001(),100(),010(),100(),001(  são todos equivalentes e formam a 

família de planos {100}. Podemos aplicar o mesmo raciocínio para o plano que corta os 

eixos X e Y na primeira célula unitária e que é paralelo ao eixo YZ. Esse plano tem índices 

de Miller (110) e todos os planos equivalentes a este, formam a família de planos {110}.  

O mesmo se aplica ao plano (111), que corta os três eixos (X, Y e Z) na primeira célula 

unitária, e que dá origem à família de planos {111}. Um esquema dos planos (100), (110) e 

(111) é mostrado na Fig.2.8. 
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 Plano (100) Plano (110) Plano (111) 

   

   
Fig.2.8. Principais planos cristalográficos do Si.  Nas figuras de baixo são mostrados os átomos 
que ficam na superfície quando a célula unitária é cortada nos planos (100), (110) e (111).  

 

Os planos (100), (110) e (111) do Si são os mais importantes, do ponto de vista 

tecnológico. Por isso mesmo, as próprias lâminas de Si são comercializadas com a 

indicação do plano cristalográfico de sua superfície.  Neste trabalho serão utilizadas 

lâminas de Si tipo-P com orientação (100). Isto significa que os átomos em sua superfície 

estão sobre um plano (100), ou seja, correspondem aos átomos que estão sobre alguma das 

faces da célula unitária da Fig.2.7. Por outro lado, é importante destacar que as células 

unitárias do arranjo periódico que forma a lâmina de Si (100) não ficam com suas laterais 

alinhadas com o chanfro da lâmina. Na verdade, a células unitárias estão inclinadas num 

angulo de 45o com relação ao chanfro. Esta disposição atômica, que pode ser visualizada 

na Fig. 2.9, é fundamental para se entender as características básicas da corrosão 

anisotrópica do Si em lâminas (100). 
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Fig. 2.9. Arranjo cristalino numa lâmina de Si (100). Os átomos da superfície estão sobre 
planos (100) mas as células unitárias estão inclinadas 45o em relação ao chanfro da lâmina. 

 

Consideremos agora o que ocorre se fizermos cortes paralelos aos planos (100), 

(110) e (111) numa lâmina de Si com orientação (100). Como já dissemos, numa lâmina 

deste tipo o plano horizontal superior (superfície da lâmina) corresponde a um plano (100). 

Portanto, o corte num outro plano da família {100} corresponde a uma lateral que formará 

um ângulo de 90o com a superfície (ver Fig.2.10a).  

Por outro lado, o corte num plano da família {110} corresponde a uma parede 

lateral de átomos que também forma um ângulo de 90o com a superfície (a parede é 

vertical). Neste caso a parede vertical (de átomos no plano (110)) não é paralela às laterais 

da célula unitária, mas forma um ângulo de 45o com as faces destas células, embora pelo 

disposto na Fig.2.9, ela seja paralela ao chanfro da lâmina (ver Fig.2.10b).  

 

(a)

 

(b) (c)

corte no plano  (100) corte no plano  (110) corte no plano  (111) 

Fig. 2.10. Cortes paralelos aos planos (100), (110) e (111) numa lâmina de Si (100). 
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Se cortarmos o cristal ao longo do plano da família {111} o que obtemos é uma 

parede inclinada. Através de um simples cálculo é possível mostrar que ela forma um 

ângulo de 54,7º com a superfície da lâmina (ver Fig.2.10c). Na figura 2.10 destacam-se 

(cor azul) os átomos que ficam sobre as superfícies quando o cristal é cortado ao longo dos 

planos (100), (110) e (111). 

Observando-se as diferenças de densidade atômica em cada um desses planos e as 

ligações pendentes nos átomos da superfície, que aparecem em amarelo, podemos notar 

como varia o número de ligações pendentes nos átomos sobre diferentes planos. Assim, 

por exemplo: vemos que os átomos sobre os planos (111) estão ligados a 3 átomos no 

corpo do cristal de Si, tendo apenas 1 ligação pendente. Com isso, é possível concluir que 

os átomos da superfície num plano (111) estão fortemente ligados ao cristal.  Já os átomos 

sobre os planos (100) e (110) estão ligados a 2 átomos de Si e têm 2 ligações pendentes. 

Rapidamente poderíamos concluir que os átomos nos planos (100) e (110) têm a mesma 

configuração, porém isso não é verdade. Uma análise detalhada das imagens na Fig.2.10 

mostra que os átomos no plano (100) estão ligados a 2 átomos que estão no corpo do cristal 

de Si, ou seja, abaixo da superfície. Já os átomos sobre o planos (110) estão ligados a 

apenas 1 átomo de corpo, sendo que a segunda ligação destes, é com outro átomo de 

superfície. Dito em outras palavras, embora os átomos nos planos (100) e (110) estejam 

ligados a 2 outros átomos de Si, os átomos sobre o planos (110) estão numa configuração 

menos estável e podem ser removidos mais facilmente do cristal, tornando estes planos 

diferentes do ponto de vista de suas propriedades estruturais.  

Tais fatores fazem com que a reatividade química de cada plano seja diferente, o 

que explica pelo menos qualitativamente, a anisotropia e as diferenças observadas nas 

taxas de corrosão dos planos (100), (110) e (111). Assim em geral, enquanto os planos 

(111) são corroídos com velocidade quase desprezível, os planos (110) são atacados com 

as maiores taxas, sendo que os planos (100) apresentam taxa de corrosão um pouco menor 

que a dos planos (110). 

Os valores numéricos das taxas de corrosão dependem do tipo de solução 

empregada e de parâmetros como a concentração, temperatura e agitação da solução, mas 

valores típicos da taxa de corrosão dos planos (100) em KOH (para concentração de 50% a 

80oC) são da ordem de 1 µm/min. Por outro lado, do ponto de vista tecnológico é 

particularmente importante conhecer a relação entre as taxas de corrosão dos planos 

(110):(100):(111), que têm valores típicos de 50:30:1 a 100oC e de 160:100:1 à 

temperatura ambiente [20, 21, 22]. 



 28 

 Essa discussão é central para entender o que acontece quando se corrói Si através 

de aberturas num material de mascaramento. Isto porque o perfil geométrico resultante de 

um processo corrosivo em Si é resultado dos ângulos que se formam entre a superfície da 

lâmina e os diferentes planos cristalográficos expostos e atacados durante a corrosão. A 

título de exemplo na Fig.2.11 esquematizamos a corrosão de um substrato de Si (100), 

através de uma abertura quadrada cujos lados estão orientados paralelamente ao chanfro da 

lâmina.  

   

Fig.2.11. Corrosão numa lâmina de Si (100) através de aberturas quadradas com lados 
paralelos ao chanfro da lâmina. (a) Antes da corrosão e (b) Após a corrosão. Note-se 
que o fundo das cavidades corroídas é um plano (100) e as paredes são planos (111).  

 

Como se pode notar, à medida que a corrosão avança há a formação de uma 

cavidade com paredes laterais inclinadas num ângulo de 54,7º em relação à superfície, 

correspondendo, portanto, aos planos (111). Como dito anteriormente, isso ocorre porque a 

taxa de corrosão destes planos (111) é muito menor do que a taxa de corrosão dos planos 

(100), a ponto de ser desprezível quando comparadas. Note que, o fundo da cavidade é 

paralelo à superfície e, portanto continua sendo um plano (100). Além disso, se pode 

perceber que dependendo da área exposta à corrosão (tamanho da abertura no material de 

mascaramento) e da espessura do substrato, os planos (111) podem se encontrar num ponto 

que corresponde ao ápice de uma cavidade piramidal invertida e de base quadrada. A partir 

desse momento, todas as paredes da cavidade são planos (111) e do ponto de vista prático, 

devido à baixa taxa de corrosão, o processo de corrosão cessa. 



 29 

Outro exemplo particularmente importante para nós é mostrado na Fig.2.12, onde 

vemos o que ocorre quando as aberturas quadradas estão orientadas com os lados 

inclinados a 45o em relação ao chanfro da lâmina. Como podemos observar, neste caso há 

um acentuado underetch, ou seja, a corrosão avança por baixo do material de 

mascaramento, gerando uma cavidade de geometria mais complexa. Nesta cavidade as 

paredes que avançam paralelamente aos lados do quadrado e por baixo do material de 

mascaramento são perpendiculares à superfície, correspondendo aos planos (100). Essas 

paredes portanto, se deslocam lateralmente com a mesma velocidade com que cavidade 

afunda. Por outro lado, a corrosão não avança nos vértices do quadrado, pois nesses pontos 

os planos expostos são os (111), que formam um ângulo de 54,7o com a superfície.   

 

  
Fig.2.12. Corrosão numa lâmina de Si (100) através de aberturas quadradas 
inclinados a 45o em relação ao chanfro da lâmina. 

 

Os exemplos citados acima são relativamente fáceis de serem compreendidos por 

causa da geometria simples da região exposta à corrosão no substrato. Por outro lado, com 

geometrias mais complexas, nem sempre é trivial prever quais planos serão expostos e qual 

será a forma final da corrosão. Isso exigiria um entendimento mais geral e completo da 

corrosão anisotrópica, o que está além do escopo desta breve revisão. Por outro lado, o 

entendimento do exemplo apresentado acima e do underetch descrito na Fig.2.12 é 

suficiente para se compreender o método proposto neste trabalho. 

 



 30 

2.4. Emissão por Efeito de Campo 

  

Como mencionado anteriormente, as micropontas de silício podem ser utilizadas 

para diversas finalidades, sendo uma das principais aplicações o desenvolvimento de 

dispositivos capazes de servir como fonte de elétrons. Nestas aplicações o funcionamento 

dos dispositivos se baseia na emissão de elétrons por efeito de campo, que descrevemos a 

seguir. 

Os elétrons dentro de um metal ou semicondutor se encontram dentro de um poço 

de potencial eletrostático que impede a saída dos elétrons dos limites físicos do metal, ou 

do semicondutor. Assim, os elétrons que podem sair ou ser ejetados de um metal ou 

semicondutor são apenas aqueles que têm energia suficiente para passar sobre essa barreira 

de potencial. Essa energia representa um limite a ser transposto e é uma característica do 

material em questão, a saber sua função trabalho.  Por outro lado, os elétrons podem 

ganhar a energia necessária para sair do material de diferentes formas. Por exemplo: em 

processos térmicos de colisão com átomos da rede, os elétrons podem ganhar energia 

suficiente para serem ejetados. Neste caso o fenômeno é conhecido como emissão 

termiônica, o que exige que o material seja aquecido para que isso possa ocorrer. Se o 

elétron ganhar essa energia a partir de processos de absorção de fótons, falamos de emissão 

por efeito fotoelétrico, o que evidentemente exige que o material seja iluminado com uma 

radiação de energia apropriada. 

Além desses processos de emissão de elétrons, em que o elétron é ejetado ao 

adquirir energia maior que a altura da barreira de potencial que os confina no interior do 

metal ou semicondutor, existe a emissão por efeito de campo.   

Neste processo de emissão por efeito de campo, um campo elétrico é aplicado na 

superfície do material, que deforma a barreira de potencial em sua vizinhança.  Assim, se o 

campo for suficientemente intenso, a barreira se torna triangular e fina o suficiente para 

permitir o tunelamento dos elétrons [23]. Isto acontece para campos elétricos da ordem de 

107 V/cm e pode ocorrer a baixas temperaturas [6]. 

A Fig. 2.13 mostra o diagrama de energia para elétrons na superfície de um metal 

polarizado com um campo muito intenso. A linha vermelha pontilhada mostra a forma 

simplificada da barreira de potencial abrupta, sem campo elétrico externo aplicado. Nela 

vemos que a altura da barreira é dada pela função trabalho do metal φ, que é definida como 

sendo a energia necessária para que um elétron no nível de Fermi (EF) seja removido para 

fora do metal. Porém, essa barreira não é realista pois, não pode ser abrupta e deve se 
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estender por uma certa distância além da superfície do metal. De fato, um elétron de carga 

– e na vizinhança do metal, a uma distância x da sua superfície, induz no interior deste, 

uma carga positiva (+e) que pode ser tratada como uma carga imagem positiva a uma 

distância x no interior do metal. Essa análise mostra que a energia potencial de um elétron 

na vizinhança do metal não polarizado, varia segundo uma relação do tipo  ~ e2
/x, onde x é 

a distância da superfície ao metal  e é igual a φ na própria superfície do metal (curva verde 

na Fig.2.13). Quando um campo elétrico homogêneo de intensidade E é aplicado, esse 

campo provoca um potencial eletrostático, que varia linearmente com a distância x da 

superfície ao metal (linha em azul na Fig.2.13) e que se superpõe ao potencial existente 

sem polarização. O resultado disso é uma barreira de potencial mais baixa, com uma 

largura finita W e formato aproximadamente triangular (linha mais escura na figura).  

 

 
Fig. 2.13. Diagrama de bandas de metal submetido a um intenso campo elétrico externo. 

 

A análise da Fig.2.13 mostra que ao se aplicar um campo elétrico, a barreira de 

potencial efetiva diminui, ou seja, a função trabalho do metal depende do campo elétrico 

aplicado. Além disso, como a barreira passa a ter uma largura finita, se o campo elétrico 

for suficientemente intenso, a barreira será estreita o suficiente, para permitir que os 

elétrons atravessem-na por efeito túnel. A redução na altura da barreira é dada por: 
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Sendo e a carga do elétron, εo a permissividade do vácuo e E o campo elétrico. A partir 

disso, a probabilidade de emissão dos elétrons é obtida pela integração do produto entre o 

coeficiente de transmissão da barreira e a função densidade de elétrons. Esta integração 

resulta na equação de Fowler-Nordheim, que descreve a densidade de corrente de 

tunelamento, através da barreira em função do campo elétrico aplicado [24]. 
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Sendo h a constante de Planck, m a massa do elétron e as funções t2(∆φ / φ) e 

 v(∆φ / φ) as chamadas: funções elípticas de Nordheim. Numa aproximação de primeira 

ordem, essas funções podem ser dadas por:  t2(∆φ / φ) = 1,1   e   v(∆φ / φ) = 0,95 – (∆φ / φ)2 

de modo que a expressão (2) pode ser reescrita como : 
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Sendo a corrente J dada em A/cm2, E em V/cm e φ  em  eV. Vemos portanto, que a 

emissão de elétrons por efeito de campo pode ser identificada a partir da reta obtida num 

gráfico de ln(J/E
2
) vs. 1/E. 

A teoria desenvolvida acima foi obtida para um metal, mas ao se trabalhar com 

semicondutores, algumas alterações se fazem necessárias, dadas às diferenças físicas entre 

metais e semicondutores. Por exemplo: é preciso considerar a presença de estados de 

superfície e a penetração do campo elétrico no interior do material, porém os aspectos 

básicos da exposição anterior continuam válidos para se entender a emissão de elétrons em 

pontas de silício.  

A questão central está relacionada ao alto campo elétrico necessário para que a 

barreira fique fina o suficiente, a ponto de permitir uma corrente de tunelamento (corrente 

de emissão) apreciável. Como mencionado anteriormente, isto exige campos elétricos da 

ordem de 107 V/cm, ou seja, tipicamente campos desta ordem de grandeza são obtidos com 

a aplicação de altas tensões elétricas (dezenas de megavolts), em eletrodos separados por 

distâncias de centímetros ou mesmo milímetros. Para se trabalhar com tensões moderadas, 
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os eletrodos devem estar à distância de apenas alguns micrômetros, daí a importância das 

micropontas de Si, para se produzir emissão eletrônica por efeito de campo. 

A emissão de elétrons em micropontas de Si não se beneficia apenas das pequenas 

distâncias entre os eletrodos. A sua forma puntiforme também ajuda a intensificar o campo 

elétrico na vizinhança do ápice das micropontas. O campo elétrico na expressão (3) é dado 

por: E = βV/d sendo V e d, respectivamente, a tensão e a distância entre os eletrodos e β é 

um fator de aumento, relacionado à geometria das pontas. Assim, a emissão de elétrons por 

efeito de campo pode ser confirmada a partir da curva I x V das micropontas de Si, 

graficando:  
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I 11079,5
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8
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β
 

sendo I a corrente de emissão das micropontas, V a tensão aplicada, K uma constante, d a 

distância entre os eletrodos e β o fator de aumento, que deve ser determinado a partir da 

própria curva de emissão [25].  

 

 

2.5. Materiais PECVD e sua Utilização em MEMS 

 

 A motivação para desenvolver este trabalho surgiu das excelentes propriedades que 

materiais PECVD apresentaram para o desenvolvimento de MEMS, especialmente: o 

baixo stress, a alta estabilidade mecânica e a excelente seletividade em processos de 

corrosão. Portanto, torna-se importante descrever os principais resultados obtidos em 

pesquisas prévias desenvolvidas em nosso laboratório e que possibilitaram o 

desenvolvimento de trabalho.  

Trabalhos anteriores relacionados ao desenvolvimento de novos materiais, 

mostraram que quando depositado em condições apropriadas, filmes de oxinitreto de silício 

(SiOxNy) podem ser crescidos com níveis muito baixos de stress, sendo possível obter 

películas estáveis de até 10 µm de espessura. Por conta desses resultados, os primeiros 

trabalhos relativos à MEMS e às técnicas de microfabricação, envolveram estes filmes de 

SiOxNy
[26,10,11]. No gráfico da Fig.2.14 é possível observar que quando crescidos com uma 

relação de 2,5:1 entre fluxos de óxido nitroso (N2O) e silana (SiH4), filmes de SiOxNy são 

obtidos praticamente sem stress [27,28]. Além disso, estes filmes são muito resistentes à 

corrosão em KOH, o que permite o seu uso em processos de microfabricação em substrato. 
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Por outro lado, eles são facilmente removidos em solução de HF, o que possibilita uma 

corrosão seletiva. 
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Fig. 2.14. Gráfico obtido com resultados anteriores do grupo. O fluxo de N2O/SiH4 
ideal é 2,5 [28]. 
 

Com a utilização do SiOxNy o grupo produziu seus primeiros trabalhos em MEMS, 

a partir de técnicas de microfabricação em substrato. O silício foi o material utilizado como 

substrato e grades auto-sustentadas e microrrecipientes[29] foram produzidos. Nestes 

trabalhos a corrosão foi feita pela parte posterior da lâmina e após, aproximadamente 7h de 

corrosão em KOH, todo o silício exposto foi corroído até atingir o outro lado da lâmina, 

onde se encontram as grades de oxinitreto de silício ( Fig. 2.15): 

 

  

Fig. 2.15. Estrutura de grade auto-sustentada de oxinitreto de silício que se 
mostrou resistente à corrosão de 7h em KOH[30]. 

 

É importante destacar que no método de fabricação proposto, o filme de SiOxNy 

teve dupla função: de material de mascaramento e de material estrutural. Isto fez com que 

o processo de fabricação se tornasse mais simples, exigindo menor número de etapas de 
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processo.  A partir desse estudo foi possível concluir que o filme de SiOxNy apresenta: (1) 

baixo stress e alta resistência mecânica - permitindo  fabricar membranas e grades com 

dimensões de aproximadamente 1 cm2 de área auto-sustentada (vide Fig. 2.16); 

 (2) alta resistência à corrosão química em KOH, permanecendo intacto mesmo após 7h de 

corrosão, sem fraturas ou partes desgastadas. Já o SiO2 resiste apenas a corrosões rápidas 

de menos de 1 h. Estes resultados nos mostram o quanto este filme é adequado para o 

desenvolvimento de MEMS, podendo servir tanto para mascaramento de corrosões, como 

para material estrutural.  

 

 

Fig. 2.16. Estruturas tridimensionais de Oxinitreto de Silício (SiOxNy) 
auto-sustentadas com grandes áreas[29]. 

 

Dando prosseguimento às pesquisas em desenvolvimento de novos materiais 

adequados para utilização em MEMS, o grupo passou a estudar o uso de carbeto de silício 

amorfo hidrogenado (a-SiC:H), para se realizar microfabricação em superfície. Uma vez 

que estes materiais estruturais e/ou sacrificiais permitiram seletividade nas corrosões 

químicas, notamos que poderiam ser utilizados para este fim. Nesse estudo foram 

desenvolvidas micropontes, cantilevers e microtúneis[31]. O a-SiC:H  foi utilizado como 

material estrutural e o SiOxNy como sacrificial. O aspecto geral dessas microestruturas é 

mostrado abaixo, na Fig. 2.17:  
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 (a) 

 

(b) 

 
Fig. 2.17. Pontes, cantilevers e microtúneis de a-SiC:H, como material estrutural e o SiOxNy   como 
camada sacrificial[31]. 

 
A partir deste trabalho pudemos demonstrar que nossos filmes de a-SiC:H  também 

se mostraram apropriados para fabricação de MEMS, já que eles apresentaram grande 

estabilidade mecânica e níveis aceitáveis de stress interno residual. Além disso, foi 

possível também verificar a compatibilidade tecnológica entre o a-SiC:H e do SiOxNy:: 

além de ambos materiais serem obtidos pela mesma técnica e à mesma temperatura, eles 

também permitiram uma excelente seletividade nos processos de corrosão, pois o 

oxinitreto de silício é facilmente removido em HF, ao passo que o a-SiC:H o é em 

Reactive-Ion-Etching (RIE), em plasma de O2 e CHF3. Tais compatibilidades representam 

importantes e significativos resultados. 

Os filmes de a-SiC:H também se mostraram altamente resistentes à corrosão química 

em KOH, o que (à semelhança do que ocorre com o SiOxNy) os torna também apropriados 

para os processos de microfabricação em substrato. Desta forma ao se realizar, por 

exemplo, a corrosão frontal da lâmina de Si em geometrias inclinadas, num ângulo de 45o 

em relação ao plano de clivagem da lâmina, filmes auto-sustentados de a-SiC:H, com 

geometrias diversas, podem ser produzidos ( Fig. 2.18):  

  

Fig. 2.18. Diferentes geometrias auto-sustentadas de a-SiC:H. 
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A corrosão frontal do substrato de Si, utilizada nas estruturas acima demonstradas, 

permite reduzir os tempos da corrosão, que passam a ocorrer no máximo em 1 hora e meia 

ou, dependendo da geometria, em até menos tempo. Além disso, tal corrosão permite 

implementar com relativa facilidade, os contatos elétricos necessários para atuar 

eletricamente as estruturas. Com isso, ao utilizar este método, micropontes de a-SiC:H 

metalizadas com alumínio e atuadas termicamente por efeito Joule induzido, também são 

fabricadas. Nestes dispositivos, ao fazer circular uma corrente pelo contato de alumínio, o 

aquecimento resultante do efeito Joule provoca uma dilatação, que faz movimentar a ponte. 

Desta forma quando estas micropontes - que têm as duas extremidades fixas - são 

submetidas a uma voltagem oscilante, elas exibem um movimento oscilatório, 

perpendicular à extensão da ponte, que pode ser controlado externamente (Fig.2.19)[32] : 

 

 
Fig. 2.19. Micropontes de a-SiC:H auto-sustentadas, ancoradas nas 
duas extremidades e atuadas termicamente por efeito Joule induzido. 
O contato elétrico sobre ela é de alumínio[32]. 

 

A partir desses resultados, sistemas micro-eletro-mecânicos mais complexos totalmente 

baseados em a-SiC:H e SiOxNy, ambos obtidos por PECVD, foram desenvolvidos. Estes 

sistemas, constituídos por matrizes de cantilevers móveis de a-SiC:H/SiOxNy, foram 

fabricados  a partir de um método derivado do anteriormente descrito. Quando atuados de 

forma sincronizada, são capazes de executar movimentos ciliares (Fig.2.20). Nessas 

estruturas, o movimento dos cantilevers continua sendo resultante do aquecimento 

provocado por uma corrente elétrica, mas a diferença entre o stress interno dos filmes e seu 

coeficiente de dilatação térmico, tem um papel importante nas características específicas 

desse movimento [33]. 
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Fig. 2.20. Matriz de cantilevers de a-SiC:H: quando atuados sincronizadamente 
realizam movimento ciliar (contato de Cr) [33]. 

 

Os resultados apresentados são de extrema importância, pois demonstram o quão 

satisfatório são os filmes de SiOxNy e a-SiC: H  para sua utilização na tecnologia de 

MEMS,  uma vez que apresentam os requisitos básicos necessários para este fim: são 

muito resistentes à corrosão em solução de KOH (tipicamente utilizada para corroer o Si, 

quando se utiliza a microfabricação em substrato) ; e como dito anteriormente, apresentam 

alta seletividade de corrosão. Tais características possibilitam o uso desses dois materiais 

em conjunto na fabricação de diversos dispositivos. Além disso, tratam-se de filmes com 

baixos níveis de stress, o que possibilita a obtenção de películas auto-sustentadas planas e 

estáveis mecanicamente o que, no caso do SiOxNy, pode atingir áreas de até 

aproximadamente 1 cm2 (vide Fig. 2.16, acima). 

Do exposto acima, fica claro que em nosso estudo, para fabricar as micropontas de Si 

poderíamos utilizar tanto filmes de SiOxNy, como de a-SiC:H. Porém, conforme 

mencionado anteriormente, para o nosso propósito será essencial utilizar um material 

dielétrico, que permita isolar eletricamente o substrato (e portanto as micropontas de Si) do 

eletrodo metálico. Assim, o material escolhido foi o SiOxNy. 
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CAPÍTULO 3 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Formação das Micropontas 

 
No capítulo dois (seção 2.3) expusemos o resultado da corrosão anisotrópica do Si, 

através de uma abertura quadrada cujos lados estão inclinados a 45º com relação ao 

chanfro da lâmina de orientação (100), na qual o underetch cria um perfil de corrosão com 

formato bem particular.  Indo além, quando quatro quadrados são expostos à corrosão, 

dispostos 2 a 2, paralelamente (como mostrados abaixo na figura 3.1a), o processo de 

corrosão produz uma estrutura sob o material de mascaramento, com a forma de uma 

pirâmide truncada isolada. Tal pirâmide localiza-se no cruzamento das trilhas que separam 

os quatro quadrados. Fig. 3.1d: 

    (a)      (b) 

    (c)     (d) 

 
Fig.3.1. As figuras a, b, c e d demonstram a evolução do processo de corrosão anisotrópica. 
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Nas figuras acima, exceto na etapa 3.1d, observamos que com o avançar da 

corrosão, temos a formação de paredes de planos (100), que seguem paralelas às laterais 

dos quadrados e perpendiculares à superfície original do silício. Como temos sempre dois 

quadrados vizinhos, o avanço destas corrosões faz com que as cavidades se encontrem e 

neste momento há o colapso das paredes, que desaparecem conforme mostrado na figura 

3.1d. 

Além disso, é importante notar que enquanto essas paredes de planos (100) estão 

sendo corroídas, a superfície vai se aprofundando na mesma velocidade de corrosão que  a 

das paredes, já que também se trata de um plano (100). 

Também os planos (111) inclinados, vão sendo cada vez mais expostos, acabando 

por formar uma pirâmide truncada com o ângulo de inclinação bem definido e igual a 54,7º 

em relação ao filme de oxinitreto. Este momento da corrosão marca o que denominamos 

de: Etapa 1 da formação das micropontas. 

 

Formação das micropontas  
   
a

 

b

 

c        

    
d

 

e

 

f 

 
   

g

 

h

 

i

 
Fig. 3.2. Evolução da corrosão destacando o aparecimento e desaparecimento de planos 
cristalográficos com o passar do tempo. 
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A questão chave aqui é o que ocorre quando damos continuidade ao processo de 

corrosão (a partir do ponto indicado na Fig. 3.1d). Para compreendermos tal fenômeno 

devemos considerar o fato das faces e principalmente, das arestas da pirâmide truncada, 

estarem expostas à corrosão na solução de KOH. Isto faz com que a partir deste ponto, a 

evolução das formas sejam significativamente mais complexas, o que envolve o 

surgimento (e posterior desaparecimento) de diversas novas faces. Essas novas faces, por 

pertencerem a diferentes planos cristalográficos, possuem taxas de corrosão diferentes. 

Tais taxas foram determinadas para se poder obter o tempo total de formação da 

microponta. Uma descrição qualitativa dessa evolução é mostrada na seqüência de figuras 

acima (Fig. 3.2). 

Como se pode ver, o resultado final é o surgimento de uma microponta de silício, 

cujas características geométricas são determinadas pelos planos cristalográficos do Si. 

Além disso, na seqüência de figuras é possível notar que a evolução da corrosão cria 

diferentes figuras geométricas planas, que podem ser observadas na interface entre o silício 

e o oxinitreto.  

Tais figuras foram utilizadas como indicativos da evolução da corrosão. De fato, 

nós utilizamos essa forma das pontas, por baixo do material de mascaramento, para definir 

as diferentes etapas do processo. O que marca cada delas é uma taxa de corrosão diferente. 

 A primeira, como já mencionado, começa no início da corrosão e se estende até o 

momento do colapso das paredes de planos (100) entre os quadrados. A segunda é 

identificada pela formação de um polígono de 12 lados e se estende até o desaparecimento 

deste (Fig. 3.2 b e c). A terceira etapa se inicia com o surgimento de um polígono de 8 

lados (Fig. 3.2 d), que vai diminuindo até o momento em que há o descolamento da ponta 

do filme de oxinitreto (Fig 3.2 i). Esse fato marca o início da quarta e última etapa. Esta 

etapa é crítica, pois logo depois do descolamento da ponta, esta colapsa rapidamente. 

Além disso, na Fig. 3.2 também fica evidente que, se o material de mascaramento 

tiver suficiente estabilidade mecânica, as regiões entre as aberturas originais passarão a 

formar regiões auto-sustentadas, que se estendem por toda a área acima das pontas. Este 

fato é de crucial importância para este estudo, uma vez que nosso método se fundamenta 

justamente no fato de eletrodos metálicos poderem ser implementados sobre esse material 

de mascaramento, que deve permanecer auto-sustentado. (Fig. 3.3).  

Na figura 3.3. mostramos uma matriz de cinco micropontas com os respectivos 

contatos metálicos integrados. Note que há vários aspectos que tornam esse tipo de 

estrutura interessante do ponto de vista tecnológico: (1) Dependendo da disposição 
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geométrica das micropontas, estas podem ser polarizadas em grupos ou individualmente, o 

que é uma vantagem do ponto de vista da caracterização elétrica, quando o que se quer é 

caracterizar a emissão por efeito de campo; (2) Dependendo do tamanho das aberturas 

originais e do espaçamento entre elas, pode-se controlar a distância entre as micropontas; 

(3) O material de mascaramento, que é necessário para dar origem às micropontas e que 

serve de suporte mecânico para as trilhas metálicas, também pode servir de isolação 

elétrica entre as micropontas e o eletrodo constituído por essas trilhas. 

 

Fig. 3.3. Estrutura de micropontas com o SiOxNy  auto-sustentado e com os 
contatos metálicos integrados. 

 

 Conforme exposto pelo modelo de Fowler & Nordheim, a distância da ponta com 

relação ao eletrodo, é um parâmetro de extrema importância, pois determina a tensão 

elétrica necessária para a emissão. Assim, será importante controlar o processo para sermos 

capazes de fabricar micropontas que fiquem com uma distância d (Fig. 3.4) adequada de 

seu eletrodo extrator. 

 Vista superior Vista lateral 

  
Fig. 3.4. Vista superior e lateral da estrutura com a microponta, no destaque a distância d 

entre a ponta e o eletrodo extrator. 
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É importante mencionar que temos como objetivo determinar a duração de cada 

etapa, bem como o tempo total de corrosão e os aspectos peculiares deste método de 

fabricação, de forma a melhor estabelecer os processos de fabricação descritos acima. 

 

3.2. Materiais Utilizados  

Além das lâminas de Si (100) utilizadas como substrato, o material mais importante 

deste trabalho é o oxinitreto de silício (SiOxNy) obtido por PECVD, que é utilizado com 

duas finalidades: no mascaramento durante a corrosão e como suporte mecânico e isolante 

elétrico dos eletrodos metálicos. Descrevemos a seguir, a obtenção deste material e as 

etapas de fabricação das micropontas. 

O SiOxNy é depositado num reator PECVD convencional, de rádio freqüência 

(13,56 MHz) e acoplamento capacitivo, conforme esquematizado na Fig.3.5. Nesta técnica 

são injetados numa câmara de deposição, fluxos controlados de gases precursores, que são 

ionizados por um campo elétrico oscilante do sinal de r.f. aplicado entre duas grades 

paralelas. Tais íons se combinam e se depositam sobre o substrato que é aquecido. A 

composição dos filmes obtidos, bem como suas propriedades físicas, depende de 

parâmetros como: os gases utilizados e seus respectivos fluxos; pressão na câmara; 

potência aplicada às placas paralelas; e temperatura do substrato. A Fig.3.5 mostra 

esquematicamente o reator PECVD utilizado neste trabalho: 

 

 
Fig. 3.5. Esquema do reator PECVD utilizado na deposição de SiOxNy. 
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Como descrito anteriormente, ao destacarmos os filmes de SiOxNy estamos também 

nos referindo a uma família de materiais que apresentam propriedades distintas em função 

das diferenças entre os conteúdos relativos de Si, O e N.  Neste trabalho temos como 

interesse a obtenção de filmes com o menor stress possível, o que conforme visto 

anteriormente, ocorre quando os filmes são crescidos com uma relação particular de 2,5:1 

entre os fluxos de óxido nitroso (N2O) e silana (SiH4). Assim nesta pesquisa, todos os 

filmes foram obtidos nas condições mostradas na Tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros de deposição de filmes de SiOxNy por PECVD 

Fluxo de SiH4 (sccm) 15 

Fluxo de N2O (sccm) 37,5 

Pressão (mTorr) 34 

Potência (W) 200 

Temperatura (ºC) 320 
 

É importante lembrar que filmes crescidos nessas condições também são resistentes 

à corrosão em KOH, porém são facilmente removidos em solução de HF. Estas são 

propriedades essenciais em processos de microfabricação em geral e, particularmente neste 

trabalho. 

Por último, é importante mencionar que no início de nossos trabalhos, devido a 

problemas com o gás silana - utilizado para depositar os filmes de SiOxNy PECVD, as 

primeiras estruturas estudadas, foram fabricadas utilizando filmes de SiO2 térmico como 

material de mascaramento. Isto permitiu comparar os resultados obtidos utilizando estes 

dois materiais: SiO2 térmico e  SiOxNy PECVD.  

 

3.3. Etapas do Processo de Fabricação 

 

Como dito anteriormente, o filme usado para mascaramento durante a corrosão em 

KOH foi o oxinitreto de silício, que foi depositado por PECVD. A corrosão anisotrópica 

para a formação básica da ponta foi feita em KOH, mas a partir dos primeiros resultados 

foi introduzida uma etapa final de corrosão isotrópica (em plasma de SF6) para o 

afinamento das pontas. O contato metálico foi obtido por deposição de cromo. 

As etapas de fabricação das micropontas foram as seguintes: 
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1. Lâminas de Si <100> de quatro polegadas foram cortadas em quadrados de 25x25 mm2 

para serem usadas como substrato e a seguir, foi feita uma limpeza RCA. Esta limpeza, 

é realizada para remoção de contaminantes da lâmina e é composta por duas etapas: 

SC1 e SC2. Na SC1 a lâmina é imersa numa solução básica (pH alto) de 

5H2O:1H2O2:1NH4OH, numa temperatura de 70-90ºC, por 15 min - sendo responsável 

pela remoção dos contaminantes orgânicos a partir da oxidação do silício. Na SC2 a 

lâmina é imersa numa solução ácida de 6H2O:1H2O2:1HCl, numa temperatura de  

70-90ºC, por quinze minutos - sendo responsável por solubilizar os metais 

contaminantes da lâmina. 

2. Deposita-se o filme de SiOxNy PECVD sobre o substrato, a uma temperatura de  320oC. 

3. A seguir, um filme de cromo de aproximadamente 0,5 µm é depositado sobre o filme de 

oxinitreto de silício. A deposição é feita por sputtering. 

4. Posteriormente, duas etapas sucessivas de fotogravação são realizadas. A primeira é 

feita no filme de cromo, para a definição dos contatos metálicos. A segunda é realizada 

no filme de oxinitreto, para se definir as janelas para a corrosão. As trilhas de cromo 

têm largura de 20 µm e perpassam por diferentes quantidades de pontas, conforme a 

diagonal que ocupam. Isso traz a possibilidade de polarizar várias micropontas ao 

mesmo tempo. A fotomáscara utilizada no oxinitreto apresenta quatro dimensões 

diferentes. As aberturas projetadas são de: 100, 200, 300 e 400 µm e a trilha que os 

separa, é de 50µm. As dimensões dos quadrados modificam a densidade superficial das 

micropontas e possibilitam investigações relativas à corrosão (Fig.3.6): 

(a)

 

(b) 

 

Fig. 3.6. (a) Fotomáscara dos contatos metálicos. (b.) Fotomáscara do oxinitreto.
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5. Segue-se a corrosão das regiões do silício expostas na fotogravação do oxinitreto. A 

solução utilizada foi a de KOH com concentração de 28,7% em massa, 9,0M, a uma 

temperatura de 80ºC. O equipamento utilizado para a corrosão é mostrado na figura 3.7. 

Ele é composto de um hot-plate com agitador magnético, um becker, um porta amostra 

e um termômetro: 

 

 
Fig. 3.7. Equipamento utilizado para realizar as corrosões em KOH. 

6. Em função da dificuldade em controlar o momento final da Etapa 3 de formação das 

micropontas  (ver Fig.3.2.i), foi introduzida uma etapa final de corrosão isotrópica em 

plasma de SF6 para afinamento das pontas. Esse processo, comumente realizado em 

sistemas de plasma etching, neste trabalho foi feito com o sistema PECVD, o mesmo 

utilizado para crescer os filmes de SiOxNy. Esta corrosão seca é realizada numa 

pressão de 200mTorr, com fluxo de SF6 de 40 sccm e potência de RF de 100W. Foi 

com esta etapa, portanto, que obtivemos o afinamento das micropontas. 

As taxas de corrosão foram determinadas a partir da evolução da geometria do topo 

das micropontas (por baixo do SiOxNy), o que permitiu estabelecer a duração de cada uma 

das etapas durante a formação das micropontas.  Na Fig. 3.8 ilustramos a seqüência de 

etapas para fabricar as micropontas: 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 
Fig. 3.8. Etapas de fabricação das micropontas : (a) e (b) limpeza inicial e deposição do filme de 
SiOxNy PECVD; (c) e (d) Deposição de Cr e definição dos contatos metálicos; (e) Fotogravação 
do SiOxNy e definição das aberturas para corrosão do Si; (f) corrosão anisotrópica do Si e 
formação das micropontas. 

 

Em função do exposto, a estrutura final a ser polarizada é mostrada na figura 3.9 

abaixo, onde podemos ver os contatos elétricos (de Cr) integrados e o filme de SiOxNy que 

dá suporte mecânico e faz a isolação elétrica  entre o eletrodo de Cr e o substrato de Si. 

Para realizar as medidas elétricas a estrutura deve ser colocada em uma câmara de vácuo e 

devidamente polarizada para se obter a esperada emissão eletrônica por efeito de campo. 

No detalhe destaca-se a pequena distância (d) entre o ápice da microponta e o contato 

elétrico sobre ela.  

 
Fig. 3.9. Estrutura de micropontas com os contatos metálicos integrados e sustentados 
mecanicamente por um filme estrutural. O dispositivo está polarizado eletricamente, para se 
obter emissão eletrônica por efeito de campo, e encontra-se dentro de uma câmara de vácuo. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

RESULTADOS 

 

 

As micropontas produzidas nos primeiros testes foram fabricadas utilizando SiO2 

térmico como material de mascaramento já que, como mencionado anteriormente, no 

início das pesquisas tivemos dificuldade em depositar filmes de SiOxNy por problemas com 

o gás silana. Assim, os resultados obtidos utilizando SiO2 são resumidos nas fotografias da 

Fig.4.1. Nas imagens, mostramos uma matriz contendo 25 micropontas e em destaque, 

algumas micropontas ampliadas. Como podemos ver, o formato das micropontas é o 

esperado, exibindo a sua geometria peculiar. Por outro lado e como esperado, devido à 

baixa resistência do SiO2 ao KOH, a grade sobre as micropontas exibiu danos estruturais 

consideráveis. Por isso, ela foi removida (em solução de HF) antes de se obter as 

fotografias da Fig. 4.1: 

         

Fig. 4.1. Micropontas de silício, obtidas por corrosão em imersão em solução de KOH, 
utilizando SiO2 crescido termicamente com  ~1�m de espessura (já removido na imagem). 

 

A Fig.4.1 também permite observar que, embora não seja o ideal, o mascaramento com 

SiO2 permitiu testar a seqüência de processos e inclusive fabricar micropontas com o 

formato esperado. Apenas a grade de material de mascaramento não foi preservada, de 

modo que nestas estruturas foi impossível completar o processo e implementar os eletrodos 

metálicos integrados. 
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Já as primeiras estruturas fabricadas utilizando filmes de SiOxNy PECVD como 

material de mascaramento são mostradas na Fig.4.2. Como podemos ver e em contraste 

com a Fig.4.1, a grade de SiOxNy aparece preservada, exibindo um filme íntegro e sem 

fraturas ou danos. A falha observada no extremo inferior esquerdo da Fig. 4.2a foi feita no 

momento da colocação da amostra no microscópio eletrônico de varredura. 

(a) 

   

(b) 

 
Fig. 4.2. Estrutura de micropontas com oxinitreto de silício conforme vista ao 
microscópio eletrônico de varredura. (a) Estruturas com trilha de oxinitreto com 50 
µm de largura e aberturas quadradas de 100 x 100 µm2 e 300 x 300 µm2 (b) 
Estruturas com trilhas de oxinitreto de 50 µm de largura e aberturas quadradas de 
400 x 400 µm2. 
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 Na imagem abaixo (Fig. 4.3a) é possível observar uma microponta com o filme de  

SiOxNy  sobre  ela. No caso desta estrutura, que foi formada a partir de aberturas quadradas 

de 200 x 200 mm2, as micropontas têm em média 54 µm de altura e 52 µm de largura de 

base. Na figura Fig. 4.3b vemos um detalhe da ponta da mesma estrutura, onde podemos 

observar a pequena distância que separa as micropontas do filme de SiOxNy. Neste caso, 

essa distância média é de aproximadamente 5 µm o que é um resultado importante, pois 

como mencionado anteriormente, para obter corrente de emissão com polarizações de 

apenas algumas centenas de volts ou menos, é essencial que essa distância seja de apenas 

alguns micrômetros. 

 

  

Fig. 4.3. (a) Microponta com o filme de SiOxNy sobre ela, sua altura média é de 54 
µm e sua base tem 52 µm de largura. (b) Detalhe da mesma estrutura mostrando a 
distancia média entre o ápice das micropontas e o filme de SiOxNy , que neste caso é 
de ~5 µm. 
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4.1. Corrosão em KOH e a Formação da Estrutura 

 

4.1.1 Caracterização das Etapas da corrosão em KOH 

 

Devido ao fato da corrosão do silício em KOH ser anisotrópica, a medida em que a 

corrosão do Si ocorre e as pontas são formadas, diversos novos planos cristalográficos são 

expostos à corrosão. Isto faz com que cada uma das etapas de formação das micropontas 

antes descritas, apresente uma taxa de corrosão característica, que determina a duração de 

cada uma dessas etapas. Assim, nossa abordagem foi a seguinte: caracterizamos as 

diferentes etapas no processo de corrosão e determinamos o tempo de duração de cada uma 

delas, estabelecendo assim o tempo total de formação das micropontas. A determinação do 

tempo total de corrosão dependeu, portanto, do reconhecimento de cada etapa e da 

delimitação do início e do término de cada uma delas. Assim sendo, a seguir apresentamos 

as taxas de corrosão de cada uma das etapas. 

No início da Etapa 1 o processo de corrosão é dominado, essencialmente, pela corrosão 

dos planos (100), paralelos à superfície da lâmina e também, perpendiculares a esta nas 

paredes verticais que se estendem por baixo das trilhas de SiOxNy (ver.Fig.4.5).  Portanto, 

a velocidade com que essas paredes afinam é a mesma com que as cavidades afundam 

pois, essas superfícies correspondem a planos (100). A Fig. 4.4 abaixo evidencia os planos 

preferencialmente corroídos na Etapa 1: 

 
Fig. 4.4. Foto com foco na superfície do óxido e com 16 min. de corrosão. 
As setas mostram os planos (100). 

 

Paredes  
Planos (100) 

verticais 

Cavidades  

Trilhas de 
SiOxNy 
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Na figura 4.5. abaixo, é mostrado o aspecto das estruturas em 3 momentos 

diferentes da corrosão (t1, t2 e t3 ), sempre ao longo da Etapa 1. Como podemos ver, o final 

desta etapa é caracterizado pelo colapso das paredes verticais nos planos (100), o que 

ocorre após aproximadamente 20 minutos de corrosão : 

  
t1 = 4 min. t2 = 16 min. t3 = 20 min. 

Fig. 4.5. Fotos em vista superior, que mostram a Etapa 1 da corrosão, do início ao fim. Em t3 é 
possível observar que as paredes de plano (100) colapsaram. 

 

Quando as paredes dos planos (100) se encontram e consequentemente 

desaparecem, há a formação de ângulos de 90º no topo da estrutura, chamados aqui de 

“cantos vivos”. A partir deste ponto, ao continuarmos a corrosão, novos planos surgirão ao 

longo destes cantos, o que altera drasticamente a forma da estrutura e as taxas de corrosão. 

 Passemos assim para a próxima etapa. Como dito anteriormente, a Etapa 2 pode ser 

reconhecida a partir da observação de um polígono de 12 lados, que se forma no 

cruzamento das trilhas de óxido de silício. Esta etapa se estende até o encontro dos novos 

planos expostos, o que evidencia a formação de um polígono de 8 lados, no cruzamento 

das linhas de óxido. Essa nova formação de polígonos é o que marca o final da Etapa 2 e o 

início da Etapa 3.  A Fig. 4.6 mostra a evolução desta fase da corrosão: 

23 min. 28 min. 36 min. 

Fig. 4.6. Fotos em vista superior, que mostram a Etapa 2 da corrosão, do início ao fim. 

 

Esse polígono de 8 lados que marca o início da Etapa 3 e sua evolução temporal 

descreve a formação efetiva da microponta de silício, já que sua formação se dá pela 

diminuição do tamanho destes lados. Durante o processo de corrosão dos planos, as arestas 
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do polígono seguem diminuindo até que se encontrem no centro. Este fato é o que marca o 

final da Etapa 3 e o início da Etapa 4.  Na Fig. 4.7. abaixo, é possível observar três 

momentos da Etapa 3. Note que os polígonos de 8 lados conservam sua forma, mas 

diminuem de tamanho. 

   

42 min. 48 min. 52 min. 

Fig. 4.7. Fotos em vista superior, que mostram a Etapa 3 da corrosão. 

 

A quarta e última etapa deste processo é marcada pelo descolamento da microponta 

de silício dos filmes de SiO2, o que acontece como conseqüência da continuidade da 

corrosão. Como comentado anteriormente, trata-se de uma etapa crítica, pois exige 

precisão na interrupção da corrosão. Caso contrário, a ponta colapsa e desaparece 

rapidamente, invalidando todo o processo. Vale ressaltar, que a microponta de silício já 

está formada por completo no início desta etapa, que se estende por um período muito 

curto de tempo, logo após o descolamento da microponta de silício do filme de 

mascaramento. A Etapa 4 é portanto fundamental, pois é a que define o diâmetro do ápice 

da ponta e também a distância final entre esta e o eletrodo metálico acima dela. 

 

 

4.1.2. Determinação das Taxas de Corrosão nas Etapas 

 

A determinação das taxas de corrosão nas diferentes etapas é bastante importante, 

uma vez que a previsão do tempo total de corrosão dependerá de tais taxas. Conhecidas as 

dimensões definidas na fotomáscara e determinadas com precisão a taxa de corrosão de 

cada etapa, pode-se prever o tempo total da corrosão. 

Para determinar a taxa de corrosão e o tempo de duração de cada uma das etapas, a 

corrosão foi realizada com interrupções a cada 4 minutos. A cada interrupção, as estruturas 

foram fotografadas em um microscópio óptico com aumento de 50 vezes, nos cruzamentos 

das trilhas de óxido - local onde ocorre a formação das micropontas.  Além disso, como as 
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amostras continham estruturas de quatro tamanhos diferentes, diversas fotografias foram 

realizadas de cada uma das amostras, a fim de se obter um conjunto significativo de dados 

de cada interrupção. Utilizando-se dessas fotografias, medimos as dimensões de interesse e 

com estes dados determinamos as taxas de corrosão das Etapas 1, 2 e 3.  

Com relação às etapas 1, 2, e 3 primeiro foi necessário realizar o ajuste conveniente 

de escala, para que obtenhamos a taxa de corrosão em µm/min. Exemplos de medidas na 

Etapa 1 são mostrados na Fig.4.8 e a taxa de corrosão, determinada a partir desses 

resultados, é mostrada no gráfico da  Fig.4.9. 

  

  

Fig. 4.8. Fotos com cotas de medidas da corrosão na primeira Etapa. 

Como podemos observar na primeira etapa de formação das micropontas, a taxa de 

corrosão é de 1,25 µm/min, ou seja, para uma geometria que tem trilha de óxido de 50 µm 

de espessura, o tempo previsto para a conclusão da primeira fase é de 20 min. Note que a 

corrosão se dá, simultaneamente, pelos dois lados da trilha, portanto, a espessura a ser 

corroída neste caso, é de 25µm. 
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Fig. 4.9. Gráfico do avanço da corrosão durante a primeira etapa. 

 

Na figura 4.10 podemos ver as fotos com as medidas feitas para a determinação da taxa 

de corrosão da segunda etapa. O gráfico é mostrado na figura 4.11 e sumariza as 

informações sobre o avanço da corrosão durante essa etapa. A taxa de corrosão 

determinada pela inclinação dessa reta é de 1,39 µm/min . 

 

  

  

Fig. 4.10. Fotos com cotas de medidas da corrosão na segunda etapa. 
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Fig. 4.11. Gráfico do avanço da corrosão durante a segunda etapa 

 

Em ambos os gráficos (Fig. 4.9. e 4.11.) é possível inferir, pela qualidade do ajuste da 

reta, que as taxas de corrosão mantém-se constante ao longo dessas duas etapas. 

Na figura 4.12 podemos observar o avanço da corrosão na terceira etapa com as 

respectivas cotas de dimensões relevantes. A taxa de corrosão desta etapa foi determinada 

pelo gráfico da Fig. 4.13 e vale 1,38 µm/min 

  

  

Fig. 4.12. Fotos com cotas de medidas da corrosão na terceira etapa. 



 57 

40 44 48 52 56

0

5

10

15

20

25

 

 

E
s
p
e
s
s
u
ra

 d
a
 C

o
rr

o
s
ã
o

 (
µ
m

)

Tempo de corrosão (min.)

Taxa de corrosão 3
a
 Etapa

1,38 µµµµm/min

Corrosão em KOH - 3
a
 Etapa

 
Fig. 4.13. Gráfico do avanço da corrosão durante a terceira etapa 

 

4.2. Corrosão em SF6 

 

O estudo descrito anteriormente nos permitiu verificar que a quarta etapa é de 

difícil controle, o que compromete a reprodutibilidade do processo. Assim, decidimos fazer 

a finalização do processo de corrosão para formação das micropontas com um método 

alternativo, que apresentasse taxas de corrosão mais baixas e controláveis. Para tal, 

utilizamos a corrosão em plasma de hexafluoreto de enxofre (SF6).  

Os experimentos com esta técnica tiveram início com a determinação da taxa de 

corrosão. Assim, fizemos uma série de testes onde o parâmetro variado foi a pressão dentro 

da câmara. Nosso objetivo foi o de determinar a taxa de corrosão em função da pressão, a 

fim de otimizá-la. 

As corrosões foram realizadas em cacos de silício que tiveram uma região 

protegida com uma máscara mecânica, o que resultou na formação de degraus que foram 

medidos. Tais medidas de espessuras corroídas foram feitas utilizando um perfilômetro 

Tencor 500, com resolução de 10 nm.  Os resultados dessas medidas são mostrados na 

Fig.4.14: 



 58 

0 40 80 120 160 200

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

 

 

T
a

x
a

 d
e

 C
o

rr
o

s
ã

o
 (

µµ µµ
m

/m
in

.)

Pressao (mTorr)

Corrosão de silício em plasma de SF
6

 

Fig. 4.14. Gráfico com a taxa de corrosão do silício em SF6 em função da pressão 

 

Como podemos ver, as taxas de corrosão por plasma são bem menores que as 

obtidas na corrosão úmida do Si em KOH. Assim, para finalizar a fabricação de nossas 

micropontas, utilizamos a taxa máxima de corrosão observada no gráfico da Fig.4.14 - que 

foi de 0,8 µm/min, obtida para uma pressão de 200 mTorr e um fluxo de SF6 de  40 sccm. 

Uma vez determinada a taxa de corrosão, o processo de afinamento em plasma de 

SF6 foi realizado em estruturas que já estavam corroídas em KOH até a terceira etapa, ou 

seja, até que o formato da geometria vista do topo fosse um polígono regular de 8 lados. 

A partir deste ponto, um processo de corrosão isotrópico, seria suficiente para 

formar a ponta. Planejamos uma nova seqüência de corrosões das amostras, com os 

mesmos parâmetros citados acima. Os resultados obtidos estão demonstrados a seguir (Fig. 

4.15): 

 

   

15 min. 23 min. 26 min. 

Fig. 4.15. Seqüência de corrosão em plasma de SF6. 
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A partir dessa seqüência, uma nova taxa de corrosão foi determinada para a última 

etapa de formação das micropontas. Utilizamos o mesmo método descrito anteriormente, 

no qual fotografias foram tiradas no microscópio óptico, a cada interrupção de corrosão 

(ver Fig. 4.16).  

  

  

Fig. 4.16. Foto com as cotas das medidas na corrosão em plasma de SF6. 
 

Os resultados obtidos a partir das fotografias da Fig.4.16 são mostrados no gráfico 

da Fig.4.17, onde vemos que a taxa de corrosão obtida foi de 0,54 µm/min. 
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Fig. 4.17. Gráfico do avanço da corrosão em SF6 durante a etapa final de 
afinamento das micropontas. 
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4.3. Contatos Metálicos 

 

A etapa final de fabricação das micropontas envolve a implementação dos contatos 

metálicos integrados à estrutura. Isto é essencial para transformar as micropontas de Si em 

dispositivos de emissão por efeito de campo. Por outro lado, a metalização dos eletrodos só 

será funcional se tivermos uma grade de SiOxNy como aquela mostrada na Fig.4.2 - plana e 

sem defeitos estruturais, que permita sustentar mecanicamente e isolar eletricamente a 

película metálica.  

Como mostrado anteriormente, os resultados preliminares demonstraram que o 

óxido de silício não pode ser utilizado pois é corroído pelo KOH durante a formação das 

micropontas. Efetivamente, na Fig.4.18 vemos que as trilhas metálicas por si só não 

possuem a estabilidade mecânica necessária para se manterem auto-sustenadas e acabam se 

contorcendo e desabando sobre as pontas, quando ficam sem um material estrutural que as 

sustente.  

       
Fig. 4.18. Matriz de micropontas fabricadas com SiO2 térmico e com os contatos 
metálicos. Note que a grade de sustentação (de SiO2) não resiste ao processo de 
corrosão em KOH e que as trilhas metálicas não possuem a estabilidade mecânica 
necessária para se manterem auto-sustentadas.  
 

É interessante observar que apesar desses problemas, os contatos metálicos ficam bem 

alinhados em cima das pontas, o que já é um bom indicativo da possibilidade de se obter 

resultados satisfatórios com a utilização do filme de SiOxNy. 

Antes de mostrar os resultados relativos à integração dos contatos metálicos em 

matrizes com grade de sustentação de SiOxNy é importante fazer alguns comentários que 

foram omitidos até o momento.  

Efetivamente, a implementação de contatos metálicos requer a existência de um 

eletrodo exatamente acima das micropontas, de modo a coletar o máximo possível dos 
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elétrons emitidos. Porém, uma análise detalhada da Fig.3.8 mostra que, exatamente sobre a 

extremidade das micropontas temos um filme isolante, correspondente ao SiOxNy da grade 

de sustentação. Ou seja, quando as estruturas forem polarizadas, este filme isolante 

impedirá a coleção dos elétrons emitidos pela microponta. É necessário, portanto, remover 

localmente o SiOxNy da região logo acima da extremidade das micropontas. Para resolver 

este problema foi necessário confeccionar novas máscaras para o óxido e para os contatos 

metálicos. Na Fig.4.19 mostramos a máscara nova utilizada no SiOxNy e detalhamos as 

características geométricas de cada matriz de micropontas: 

 
 Matriz 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Abertura (µm) 100 400 100 200 300 200 100 300 200 

Trilha (µm) 50 50 50 50 50 50 30 30 30 

Micropontas 
na Matriz  113 50 113 112 98 112 98 98 98 

Fig. 4.19. Máscara nova projetada para abrir furos no SiOxNy na região logo acima da 
extremidade das micropontas. As distâncias entre as micropontas são de 150, 250, 
350, 450, 130, 230, 330 e 430 µm. 

 
Com essas novas máscaras e uma alteração na seqüência de processos apresentada no 

item 3.3, o problema dos furos no SiOxNy foi resolvido. Na antiga seqüência, após a 

limpeza da lâmina, depositávamos o filme de SiOxNy e em seguida, fazíamos a deposição 

do cromo. Depois, realizávamos a fotogravação dos contatos de cromo e do filme de 

SiOxNy, nessa ordem. Agora, a nova seqüência de processos é a seguinte: faz-se a 

deposição do filme de oxinitreto. Em seguida, faz-se a primeira fotogravação para definir 
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as aberturas no SiOxNy. Depois, deposita-se o cromo e faz-se uma segunda fotogravação, 

definindo os contatos elétricos. 

 
Fig. 4.20 Detalhe da nova máscara (para definir a geometria da grade de SiOxNy)  
correspondente a matriz no 2 na Fig.4.19. Note os furos na região onde se formarão 
as micropontas de Si. 

 

A nova máscara, mostrada em detalhe na Fig.4.20, define aberturas circulares de 

20 µm de diâmetro no filme de SiOxNy, situadas exatamente no centro do encontro entre as 

trilhas. Como essas aberturas são feitas antes da deposição do cromo, este se deposita 

dentro das aberturas circulares que, por sua vez, estão localizadas na região logo acima de 

onde ficará o ápice da microponta a ser formada. Isso resolve o problema de termos um 

filme isolante acima do ápice da microponta, pois agora, com a nova configuração, temos 

um disco de cromo. Além disso, na nova máscara também foram redesenhados os contatos 

metálicos, a fim de oferecerem pads de maior tamanho (ver. Fig.4.21). 

  

Fig. 4.21.   Novo layout dos contatos metálicos na máscara nova. 
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Feitos estes esclarecimentos, na Fig.4.22 mostramos uma matriz de 112 micropontas, 

fabricada com grade de sustentação de SiOxNy e com os eletrodos de polarização (de Cr) já 

integrados e auto-alinhados. Na Fig.4.23 são mostradas outras imagens em close-up, que 

permitem apreciar com maior detalhe a morfologia das micropontas, os eletrodos de Cr e 

particularmente, as tampas circulares de Cr que ficam sobre a extremidade das 

micropontas.  

  

 

Fig. 4.22.  Aspecto final de uma matriz de 112 micropontas com grade de 
sustentação/isolação de SiOxNy e com os eletrodos de polarização (Cr) já 
integrados e auto-alinhados 

 

(a) 

 

(b) 

 
Fig. 4.23. Close-up do aspecto final das micropontas com eletrodos de polarização integrados.  
(a) O Cr e a grade de SiOxNy se mostram planos e com excelente integridade estrutural.   
(b) Algumas estruturas mostram que as tampas circulares de Cr foram involuntariamente 
removidas durante a corrosão e que existem diferenças (na morfologia e altura) entre algumas 
micropontas.  
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Nas figuras 4.22 e 4.23 podemos apreciar o aspecto final das micropontas fabricadas 

com o método aqui proposto, que como podemos ver mostra um resultado muito 

satisfatório, embora a caracterização por microscopia óptica tenha limitações intrínsecas 

que não permitam uma análise mais minuciosa das estruturas. Ficam evidentes, a 

planicidade das grades auto-sustentadas de SiOxNy e a extensão de vários milímetros dos 

contatos metálicos da estrutura final. 

A Fig. 4.23 também mostra alguns detalhes que devemos comentar. Por exemplo: 

podemos notar uma pequena diferença na altura e na morfologia de algumas das 

micropontas, que provavelmente são resultantes de irregularidades no processo de 

corrosão.  Além disso, também podemos verificar que algumas tampas circulares de Cr 

foram involuntariamente removidas durante o processo de corrosão e não estão presentes 

na estrutura final. Estas e outras observações são importantes, pois afetam a 

reprodutibilidade do processo aqui proposto e devem ser analisadas com mais detalhe.  

 

4.4. Considerações sobre o processo de fabricação 

 

Ao longo deste trabalho foram fabricadas aproximadamente 50 amostras com grade 

de SiOxNy. Os resultados apresentados anteriormente são representativos da grande 

maioria deles. Portanto, além de muito promissores, são também resultados representativos 

da média do que se obtém com o processo proposto. Por outro lado, também observamos 

uma série de comportamentos que podem comprometer reprodutibilidade do processo e, 

portanto, devem ser melhor estudados e corrigidos. A seguir descrevemos estas 

observações: 

• Reprodutibilidade no processo de corrosão  

Embora represente um método simples e econômico de corroer Si, a corrosão 

úmida em KOH depende criticamente de parâmetros como: composição e concentração da 

solução, temperatura da solução e grau de agitação [34] e isto se fez perceptível em nosso 

estudo. Por exemplo: em vários momentos do processo, foi necessário um controle preciso 

do tempo de corrosão e isto exigiu taxas de corrosão constantes. Porém, a variação 

observada nas taxas de corrosão, exigiu verificações constantes e interrupções periódicas 

do processo de corrosão, para monitoramento das dimensões corroídas.  

Para contornar este problema passamos a controlar com maior precisão o processo 

corrosivo de forma geral, substituindo o hot-plate por um sistema de aquecimento em ciclo 
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fechado de água, com temperatura controlada num becker de paredes duplas. Além disso, 

esse sistema foi fechado e a solução evaporada foi recondensada, mantendo constante a 

concentração da solução durante todo o processo de corrosão. Com isso, obtivemos 

melhores resultados no que se refere ao controle de temperatura e concentração da solução.  

Um fator particularmente problemático foi a agitação. De fato, mesmo utilizando 

agitadores magnéticos ou motorizados, cuja movimentação pode ser bem controlada e 

repetida, o processo de corrosão em KOH apresenta turbulências próprias e geração de 

bolhas de H2, que são intrinsecamente aleatórias. Além disso, a própria geometria das 

matrizes de Si - com seu grande número de pontas vizinhas - e a grade de SiOxNy, criam 

variações locais de circulação da solução, geração e acúmulo de bolhas, que propiciam 

diferenças no padrão de corrosão de um experimento para outro e também, dentro de uma 

mesma matriz durante um único experimento.  Na Fig. 4.24, podemos ver a diferença 

observada no formato da base de duas micropontas que deveriam ser iguais, como um 

exemplo disto:  

(a) (b) 

  

Fig.4.24. Diferença observada no formato da base de duas micropontas. (a) como 
deveria ser. (b) formato inesperado. 

 

• Precisão no alinhamento da máscara 

Uma outra etapa do processo de fabricação que resultou crítica foi o alinhamento da 

máscara durante a fotogravação. Efetivamente, é conhecido que mesmo pequenos 

desalinhamentos no material de mascaramento levam ao surgimento de planos com alto 

índice de Miller que dão um perfil “serrilhado” às paredes corroídas. Assim, o 

desalinhamento faz com que durante o processo de formação das micropontas, algumas 

paredes que deveriam ser lisas e correspondentes a um plano cristalográfico bem definido, 

se tornassem paredes irregulares com diversos planos cristalográficos. Essas paredes 

“serrilhadas” têm uma morfologia que varia de lugar para lugar e que pode evoluir no 

tempo, de forma imprevisível. Na Fig.4.25 podemos ver o andamento da corrosão ainda na 
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etapa 1 de formação das micropontas, como exemplo disto. Note o perfil “serrilhado” das 

paredes por baixo do material de mascaramento. Essas paredes deveriam ser lisas e estar a 

um ângulo de 45o, conforme mostrado nas Fig. 4.4. 

  

 
Fig. 4.25. Devido a problemas de alinhamento nos processos de 
fotogravação, as paredes por baixo do material de mascaramento 
apresentam um perfil “serrilhado”. Compare com a Fig.4.4. 

 

Paredes com contorno inesperado devido a problemas de alinhamento podem 

evoluir de maneira imprevisível durante corrosão. Na Fig. 4.26 podemos ver um caso 

bastante curioso: a evolução de uma microponta se deu de forma tal, que ao invés de 

apresentar um contorno de octógono convexo, vemos uma figura côncava de quatro lados. 

Um fato interessante deste exemplo é que, embora a evolução da corrosão não tenha sido a 

esperada, ainda assim houve a formação de uma microponta. 

 

  

Fig. 4.26. A evolução da corrosão se deu de forma inesperada, no entanto, neste caso ainda 
se formaram micropontas. 
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• Metalização de Cr  

Outra condição necessária do processo proposto se refere à metalização de Cr utilizada 

para definir os eletrodos de polarização. Especificamente, embora tenhamos verificado a 

continuidade elétrica das trilhas de Cr, também observamos que algumas tampas circulares 

de Cr foram involuntariamente removidas e não ficaram presentes na estrutura final. O 

número dessas tampas que descolam, não chega ser significativo, sendo que a maior parte 

delas foi preservada. Porém, isto deve ser corrigido pois em princípio, desejamos que todas 

as pontas apresentem a mesma eficiência de coleção de elétrons. Além disso, ao se 

soltarem, as tampas abrem caminho para que a solução de KOH promova uma corrosão 

irregular das micropontas, a partir do seu topo, através das aberturas na grade de SiOxNy - 

o que pode alterar drasticamente a forma das micropontas. Atribuímos a perda destas 

tampas circulares de Cr, à problemas de continuidade estrutural do filme metálico na 

região das tampas, conforme descrito na Fig.4.27:    

         (a) 

 
          (b) 

  

Fig. 4.27. Possíveis conformações para o filme de cromo dentro das aberturas de SiOxNy. 
(a) Filme de Cr em crescimento conforme produz tampas circulares firmes e estáveis. 
(b) Crescimento não conforme, leva a regiões mecanicamente frágeis de Cr. Neste caso, as 
tampas circulares tendem a descolar. 

 

Como podemos ver na Fig. 4.27 se o crescimento for conforme, ou se o filme de Cr for 

suficientemente espesso, o Cr penetra nas aberturas do SiOxNy. Porém, se isto não ocorrer, 

pode existir uma descontinuidade estrutural no filme de Cr e é justamente nesta região, que 

o filme fica mais frágil e rompe, levando à perda das tampas circulares. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados apresentados anteriormente descrevem um método simples para 

fabricar micropontas de Si. Como visto, este processo é baseado na corrosão úmida e 

anisotrópica do Si em soluções de KOH e tem, como principal atrativo, o fato de que no 

final do processo de fabricação, os eletrodos de polarização ficam integrados à estrutura e 

auto-alinhados com as micropontas. Por isso as estruturas estudadas são compostas pelas 

micropontas de Si e por uma grade auto-sustentada de SiOxNy, que suporta mecanicamente 

e isola eletricamente os contatos metálicos de Cr. 

A formação destas estruturas se baseia no acentuado underetch que se observa 

quando a corrosão anisotrópica do silício é realizada através de máscara orientada a 45º 

com relação ao plano [110] em lâminas de silício (100). A utilização do cromo como metal 

para os contatos elétricos, possibilitou um processo de fabricação bastante simples, pois 

por apresentar boa resistência à corrosão em KOH, pode ser depositado antes do processo 

de corrosão, para formação das pontas. 

Um requisito fundamental do método proposto é dispor de um material para a grade 

de sustentação com propriedades mecânicas e dielétricas apropriadas. Como os 

dispositivos que estudamos são matrizes com até uma centena de micropontas e ocupam 

uma área de até aproximadamente 16mm2, a grade de sustentação/isolação do eletrodo 

metálico deve permanecer auto-sustentada em dimensões de até alguns milímetros. Além 

disso, esta deve preservar sua integridade estrutural, sem apresentar quebras, defeitos ou 

trincas e exibir excelente planicidade, já que os eletrodos devem permanecer a uma 

distância uniforme de apenas alguns micrômetros sobre as micropontas. Daí que, o 

material da grade de sustentação/isolação deve satisfazer requisitos rigorosos com relação: 

ao baixo stress, a alta resistência à corrosão em KOH, a estabilidade mecânica e a 

planicidade. 

Neste trabalho o material escolhido para essa função foi o SiOxNy obtido por 

PECVD e os resultados apresentados aqui dependem criticamente da utilização deste 

material ou de outro que tenha propriedades equivalentes.  
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O número de micropontas nas matrizes projetadas e fabricadas variou entre 50 e 

113, mas para simplificar, o estudo foi focado nas matrizes onde a grade de oxinitreto 

apresentou 52 µm de largura - o que deu origem a micropontas com altura aproximada de 

54 µm, sendo que o diâmetro aproximado no ápice dessas micropontas foi menor que  

1 µm. Os resultados também demonstraram a qualidade dos filmes de SiOxNy, já que em 

diversas estruturas, a integridade da grade de sustentação/isolação foi total ao longo de 

toda a matriz de micropontas.  

Do ponto de vista dos eletrodos de polarização, embora não tenhamos estudado a 

emissão eletrônica das micropontas, a geometria dos contatos metálicos foi projetada para 

permitir polarizar e caracterizar desde pontas individuais, até grupos de 14 micropontas. A 

continuidade elétrica nas trilhas também foi constatada, inclusive nas mais longas, que 

servem para a polarização de um grande número de micropontas.  

 Todos esses resultados nos permitem concluir que o método proposto representa 

uma alternativa simples, viável e promissora para produzir micropontas de Si com 

eletrodos de polarização integrados, sejam estas micropontas individuais ou matrizes de 

micropontas. Porém, apesar dos bons resultados obtidos, ainda é necessário estudar com 

maior profundidade diversos detalhes experimentais e otimizar outros de índole 

tecnológica.  Por exemplo, é necessário estudar a morfologia da micropontas através de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Isto é essencial para determinar os planos 

cristalográficos envolvidos tanto na formação das micropontas, como na sua geometria 

final, bem como para determinar com precisão o diâmetro e morfologia em seu ápice. 

A caracterização por microscopia eletrônica também é fundamental para determinar 

a distância entre a extremidade das micropontas e o eletrodo de Cr. Esta é uma 

característica indispensável para a operação elétrica das estruturas e é necessário conhecer, 

por exemplo, qual a variação típica desta distância, dentro de uma dada matriz de 

micropontas. 

Dentre os estudos que ainda devem ser realizados, uma questão central envolve a 

caracterização elétrica das estruturas.  Efetivamente, o teste final para avaliar o método 

aqui proposto de fabricação das micropontas, é justamente a determinação da característica 

I x V das estruturas, mas esse estudo continuará a ser feito em trabalhos futuros. Isso 

porque, requer a otimização de alguns detalhes tecnológicos afinal, embora não seja 

necessário alterar a seqüência de processo aqui descrita, uma etapa para definição do 

contato elétrico nas costas da lâmina de Si deve ser incluída. Além disso, faz-se necessário 

estudar em detalhe (através de Microscopia Eletrônica) a morfologia das tampas circulares 
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de Cr, que ficam exatamente sobre a extremidade das micropontas. Como comentado 

anteriormente, essas tampas têm a dupla função de coletar os elétrons emitidos e de 

garantir a morfologia das micropontas, mas nem sempre essas tampas sobrevivem até o 

final do processo. Isto se dá, devido a problemas na continuidade do filme de Cr 

depositado nas aberturas coletoras da grade de SiOxNy. Evidentemente, este é um problema 

que deve ser corrigido e eventualmente, pode requerer alguma alteração na seqüência de 

processos aqui proposta.  

Outra questão importante é a reprodutibilidade do processo, particularmente no que 

se refere à corrosão do Si, que é o que em última análise, define a geometria das 

micropontas. Vimos, por exemplo, que mesmo pequenos desalinhamentos ocorridos 

durante os processos de fotogravação que definem as aberturas no SiOxNy levam ao 

surgimento de contornos e paredes “serrilhadas”, que podem evoluir de forma bastante 

imprevisível e levar à formação de micropontas com morfologia diferente da esperada. O 

mais grave disto é que, mesmo dentro de uma única matriz, podem se observar 

micropontas com diferentes morfologias. Este resultado pode estar associado, por um lado, 

às características espaciais peculiares de um conjunto de pontas em formação e por outro, 

ao fato da corrosão úmida depender criticamente de parâmetros como: a concentração, a 

temperatura e agitação da solução. 

Com efeito, durante a corrosão do substrato de Si as micropontas se formam umas 

vizinhas às outras e por baixo do material de mascaramento, o que pode levar a variações 

locais de concentração e circulação da solução que, por sua vez, podem ser as responsáveis 

pela variação observada na morfologia de algumas micropontas. Este porém, é um aspecto 

que deve ser melhor estudado e que depende do uso de técnicas como a microscopia 

eletrônica, para poder se definir com maior precisão a evolução da morfologia das 

micropontas durante o processo de formação. 



 71 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
1 T. Utsumi. “Historical Overview”. Vacuum Microelectronics, Ed. by W. Zhu, Ed. John 

Wiley & Sons, Inc., 3-11 (2000). 

 
2 S. Lucyszyn . “Review of radio frequency microelectromechanical systems 

technology”. Science, Measurement & technology IEEE Procedings 151, 93-103 
(2004). 

 
3 J.M. Chambelain, J. R. Thorpe, J. R. Fletcher, B. E. J. Alderman, R. E. Miles, E. Huq, 

C. M. Mann, M. Oldfield. “Miniaturized vacuum technologies: do they have a future 

for terahertz frequencies devices?”. Pulsed Power Plasma Science (2001) e Digest of 
Technical Papers Vol.1.  130-134, IEEE (2002). 

 
4 R.J. Grow, S.C. Minne, S.R. Manalis, C.F. Quate. “Silicon nitride cantilevers with 

oxidation-sharpened silicon tips for atomic force microscopy”, Journal of 
Microelectromechanical Systems, Vol.11, Issue 4 (2002) 317- 321. 

 
5 R. H. Fowler, L. W. Nordheim, Proc. Roy. Soc. (London), A119, 173 (1928). 

 
6 T. Utsumi. “Vacuum microelectronics: what's new and exciting”. IEEE Transactions on 

Electronics Devices, VOL. 38, NO. 10 (1991) 

 
7 R. H. Fowler, L. W. Nordheim, Proc. Roy. Soc. (London), A119, 173 (1928) 

 

8 K. R. Shoulders. “Microelectronics using electron-beam-activated machining technics”, 

Advances in Computers, 2, 135 (1961) 

 

9 C. A. Spindt, J. Appl. Phys. 39, 3504 (1968) 

 

10 C. A. Spindt, I. Brodie, C. E. Holland, P. R. Schwoebel. “Spindt Field Emitter Arrays”. 

Vacuum Microelectronics, Ed. by W. Zhu, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 105-183 

(2000). 

 



 72 

 
11 T. Utsumi. “Historical Overview”. Vacuum Microelectronics, Ed. by W. Zhu, Ed. John 

Wiley & Sons, Inc., 3-11 (2000). 

 

12 J.M. Chambelain, J. R. Thorpe, J. R. Fletcher, B. E. J. Alderman, R. E. Miles, E. Huq, 

C. M. Mann, M. Oldfield. “Miniaturized vacuum technologies: do they have a future 

for terahertz frequencies devices?”. Pulsed Power Plasma Science (2001) e Digest of 

Technical Papers Vol.1.  130-134, IEEE (2002). 

 

13   M.A.R. Alves, D.F. Takeuti, E.S. Braga. “Fabrication of sharp silicon tips employing 

anisotropic wet etching and reactive ion etching”, Microelectronics Journal 36, (2005) 

51–54. 

 

14 M. O. S. Dantas, E. Galeazzo, H. E. M. Peres, F. J. Ramirez-Fernandez. 

“Eletrochemical Process for Silicon Tips Fabrication” Eletrochemical Society 

Proceedings, 2003-09, (2003) 445-452. 

 

15 M.A.R. Alves, P. H.L. de Faria, E.S. Braga.“Current–voltage characterization and 

temporal stability of the emission current of silicon tip arrays”, Microelectronic 

Engineering 75 (2004) 383–388. 

 

16 A.J. Pedraza, J.D. Fowlkes and Y.F. Guan. “Surface nanostructuring of silicon”, Appl. 

Phys. A 77, (2003) 277–284.  

 

17 V. Zorba, P. Tzanetakis, and C. Fotakis, E. Spanakis, E. Stratakis, and D. G. 

Papazoglou, I. Zergioti. “Silicon electron emitters fabricated by ultraviolet laser 

pulses”. Applied Physics Letters 88, 081103 (2006). 

 

18 M. Madou. “Fundamentals of Microfabrication”. Ed. CRC Press LLC. (1997) 



 73 

 
19  K. E. Petersen. “Silicon as a Mechanical Material”, Proceedings of the IEEE. vol. 70, 

no. 5, may 1982 
 
20 H. Seidel, L. Csepregi, A. Heuberger, H. BaumgSrtel. “Anisotropic Etching of 

Crystalline Silicon in Alkaline Solutions”, J. Electrochem. Soc., Vol. 137, No. 11 

(1990) 3612-3626. 

 
21 I. Zubel. “Silicon anisotropic etching in alkaline solutions III: On the possibility of 

spatial structures forming in the course of Si(100) anisotropic etching in KOH and 

KOH + IPA solutions” Sensors and Actuators 84 (2000) 116-125. 

 
22 I. Zubel, I. Barycka, K. Kotowska, M. Kramkowska. “Silicon anisotropic etching in 

alkaline solutions IV: the effect of organic and inorganic agents on silicon anisotropic 

etching process”. Sensors and actuators A 87 (2001) 163-171 
 
23 A. van der Ziel. “Eletrónica Física del Estado Sólido”, Peditorial Prentice Hall 

Internacional, PHI, 1972. 

 

24 R. Gomer, “Field Emission and Field Ionization”, American Institutes of Physics: New 

York, (1993). 

 

25 M.A.R. Alves, P.H.L. de Faria, E.S. Braga. “Current–voltage characterization and 

temporal stability of the emission current of silicon tip arrays”, Microelectronic 

Engineering 75 (2004) 383–388. 

 

26 M. I. Alayo, D. Criado, M.N.P. Carreño, I. Pereyra. “Fabrication of PECVD-silicon 

oxynitride-based optical waveguides”. Materials Science and Engineering B-Solid 

State Materials For Advanced Technology, v. 112, p. 154-159 (2004) 

 

27 M. I. Alayo, D. Criado, L. C. D. Gonçalves, I. Pereyra.“Deposition and 

Characterization of Silicon Oxynitride for Integrated Optical Applications”. Journal of 

Non-Crystalline Solids, v. 338-40, p. 76-80, 2004 



 74 

 

 

28 M. S. Guimarães, A. Sinatora, M. I. Alayo, I. Pereyra, M. N. P. Carreño. “Mechanical 

and thermophysical properties of PECVD oxynitride films measured by MEMS”.  Thin 

Solid Films, 398-399, 626-631 (2001). 

 

29 A. T. Lopes, M. N.P. Carreño. “Membranes of SiOxNy with 3D topography formed by PECVD 

for MEMS applications”. Journal of Non-Crystalline Solids, 338-340, 788-792 (2004).  

 

30 M. N. P. Carreño, M. I. Alayo, I. Pereyra, A. T. Lopes. “PECVD-SiOxNy films for large area 

self-sustained grids applications”. Sensors and Actuators A, 100, 295-300 (2002). 

 

31 M. N. P. Carreño, A. T. Lopes. “Self-sustained bridges of a-SiC:H films obtained by PECVD at 

low temperatures for MEMS applications”. Journal of Non-Crystalline Solids, 338-340, 490-

495 (2004). 

 

32 G. Rehder, M.N.P. Carreño. “Controlled motion in microbridges of silicon carbide obtained by 

PECVD”. Microelectron Technology and Devices (SBMicro 2004) - Proceedings of Nineteen 

International Symposium, Ed. The Electrochemical Society, Proceedings V 2004-03, 

125(2004). 

 

33 G. Rehder and M.N.P. Carreño. “Thermally actuated a-SiC:H MEMS fabricated by an entirely 

PECV based process”, Journal of Non-crystalline Solids, setembro de 2005. 

 

34 I. Zubel. “Silicon Anisotropic Etching in Alkaline Solutions II. On the Influence of Anisotropy 

on the Smoothness of Etched Surfaces”. Sensors and Actuators A 70 (1998) 260-268. 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – Publicação decorrente deste trabalho: 

 

SILICON MICROTIPS WITH SELF-ALIGNED 

INTEGRATED ELECTRODES 

 

 

 

 

 

 

 

 


