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RESUMO 

 
A busca de melhores características elétricas, acompanhada de crescentes evoluções 

tecnológicas e novos materiais passivantes para junções semicondutoras vem sendo bastante 

pesquisados nas últimas décadas. Existem dois tipos de passivação: por filmes finos ou por 

filmes espessos. No primeiro caso são realizadas deposições de óxido de silício, carbeto de 

silício, nitreto de silício, enquanto que no segundo caso faz-se uso de materiais como 

borrachas de silicone ou vidros. A escolha entre filme fino e filme espesso está relacionada 

diretamente  ao custo/benefício e as características do dispositivo final. Na indústria de 

semicondutores de potência opta-se pelos filmes espessos devido às grandes dimensões dos 

dipositivos e ao custo do processo empregado nas linhas de produção. Os passivantes mais 

utilizados em semicondutores de potência são borrachas de silicone e vidros. Os vidros 

inorgânicos são mais estáveis a temperaturas elevadas do que as borrachas de silicone. Neste 

trabalho procuramos desenvolver  e controlar um processo de passivação a vidro em junções 

semicondutoras de dispositivos de potência para que seja  usado numa linha de produção de 

diodos retificadores de alta estabilidade. Existem diferentes tipos de vidros para esta aplicação 

como os vidros de Al-Pb-B-Si e os vidros de Zn-B-Si. No presente trabalho foi realizada uma 

comparação entre a influência da composição química dos vidros, a  granulometria do pó 

(frita) deste vidro, com a tensão de ruptura e corrente de fuga dos diodos levando em conta   o 

rendimento do processo. Observou-se que fritas de vidro de Al-Pb-B-Si com granulometrias 

mais finas resultam em tensões de ruptura maiores com um rendimento de produção de até 

33% superior aos demais casos. As correntes de fuga , à temperatura ambiente, para fritas de 

vidro de Zn-B-Si e Al-Pb-B-Si com diferentes granulometrias, se mostrou pràticamente a 

mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The search for better electrical properties, new passivating materials for semiconductors 

junctions and the process of obtaining those ones have being studied intensively in the latest 

decades. There are two types of passivation layers: thick film and thin film. The first one is 

obtained by the deposition of silicon oxides, silicon nitride or silicon carbide, while in the 

second one is obtained through the application of silicon rubber or glass over the exposed 

juntion. The decision of using one or another depends on cost/benefit and desired electrical 

properties of the devices. In the semiconductor power industry the thick films are frequently 

used because the devices dimensions are large and the cost of these processes are cheaper than 

those of thin films. Silicon rubber and glass are widely used by this industry. The silicon 

rubbers are materials that show temperature resistance up to 2000C. The inorganic glasses are 

more stables at high temperatures. In this work we developed a process of glass passivation 

for power semiconductors devices, controlled this process and it is in use in a production line 

of a semiconductor power device industry. There are a few glasses for this application where 

the two more widely used are Al-B-Pb-Si glass and Zn-B-Si glass. In this work it was 

compared the influence of the glass chemical composition as well as frit grain size of the 

glass, over the breakdown voltage and leakage current of the devices. It was observed that 

glasses of Al-B-Pb-Si with smaller grain size gave better values of breakdown voltage with a 

production yield bigger up to 33%. It was obtained leakage current values of the same 

magnitude, at ambient temperature, for both kinds of glasses with different grain sizes and 

composition.        
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1 Introdução 

1.1 Considerações Gerais 

Os semicondutores provocaram uma verdadeira revolução na tecnologia da eletrônica.  

Neste trabalho será estudado o retificador PIN, um dos semicondutores discretos de 

potência mais utilizado na indústria de bens de capital. O dispositivo a ser estudado é 

fabricado sobre um substrato de silício monocristalino [1].  

Diodos de potência ou retificadores são dispositivos semicondutores de dimensões 

grandes, da ordem de milímetros ou até mesmo centímetros quadrados de área. Estes 

dispositivos possuem camadas intrínsecas bastante largas chegando a centenas de microns de 

espessura, responsáveis por suportarem elevadas tensões de bloqueio. Estes retificadores são 

capazes de conduzir cerca de milhares de amperes e bloquear mais de 5 kV numa única 

pastilha. 

A fabricação de dispositivos de potência, assim como dispositivos semicondutores em 

geral, é constituída de uma série de etapas, que necessitam limpeza extremamente criteriosa, a 

fim de evitar qualquer tipo de contaminação que prejudique o desempenho do componente. 

O processo de  fabricação de um diodo PIN é iniciada pela limpeza RCA que tem o 

intuito de remover íons metálicos como Na+, Fe2+, e íons de metais pesados tais como Pb e 

Sn entre outros, capazes de criar níveis energéticos indesejáveis dentro da banda proibida 

quando submetidos a altas temperaturas, além de possíveis traços de óleos e gorduras [2]. A 

seguir é realizada a dopagem das lâminas de silício, de um dos lados com fósforo e do outro 

com boro, através de filmes de óxidos líquidos SOG (spin on glass) aplicado e espalhado por 

um “spinner”.  Finalmente as lâminas de Si são introduzidas num forno de difusão horizontal 

à uma temperatura que se situa na faixa de 11000C à 12500C por períodos que duram até 30 

horas. 

Terminada a difusão, as lâminas são niqueladas e douradas e como última etapa é 

depositado sobre elas uma camada de  fotorresiste para se efetuar a fotogravação no silício ou 

para separação dos diodos ou para se abrir canais para aplicação do vidro de passivação. A 

seguir é feita uma corrosão do Si que pode ser via seca, via úmida, via laser ou ainda via jato 

de areia. Nas lâminas onde a etapa de corrosão é realizada via úmida ou seca os dispositivos 

serão separados através do uso de uma serra diamantada. Nos outros dois casos ( laser ou jato 

de areia) terminada a etapa de corrosão os dispositivos já se encontram separados não 
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necessitando a utilização da serra, isto em geral ocorre para dispositivos de maiores 

dimensões (da ordem de 25 mm de diâmetro ou maior). 

Após a separação das pastilhas faz-se uma limpeza química para remover os danos 

causados à superfície durante o seu corte e também o óxido formado na junção exposta [7]. 

Finalmente deve-se passivar cada um dos dispositivos para protegê-lo. O foco deste trabalho 

será justamente na passivação de junções semicondutoras expostas. 

O processo de passivação compreende uma etapa de deposição de um material isolante 

sobre a superfície exposta da  pastilha, com o intuito de proteger a superfície da junção 

exposta, de contaminações por impurezas indesejáveis, ou ainda umidade [7]. 

Para dispositivos semicondutores de potência os materiais passivantes mais utilizados 

são borrachas de silicone e vidros. Estes dois materiais apresentam diferenças de 

características e de processos de aplicação.  

A passivação de retificadores PIN por borracha de silicone é um processo que consiste 

na aplicação deste polímero sobre o componente e de sua cura em estufas à aproximadamente 

2500C em atmosfera inerte [7]. Neste caso, toda a lateral do componente, o qual apresenta 

ângulo de desbaste positivo, foi coberta pelo passivante. 

Na passivação por vidro parte-se da suspensão do pó (frita) de vidro num determinado 

líquido, seguindo-se o espalhamento deste material sobre a superfície da lâmina e secagem 

dessa suspensão  sobre a lâmina à temperaturas de 125-1500C, a introdução da lâmina no 

forno, que pode estar em uma atmosfera  oxidante ou inerte, a fusão do vidro, que ocorre na 

faixa de 5000C a 8000C, e a remoção da lâmina do forno. Cabe ressaltar que neste caso a 

junção pn tem ângulo de desbaste negativo que é  o oposto do ângulo usado no caso da 

borracha de silicone. 

A passivação a vidro depende de diversos parâmetros tais como tempo e temperatura de 

secagem e sinterização,  composição da frita de vidro, a atmosfera do forno, do dispersante 

utilizado, além de outros fatores que serão discutidos em detalhe durante o transcorrer deste 

trabalho e que  serão estudados para se definir quais as melhores condições para realização 

deste processo. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver a passivação a vidro para retificadores tipo 

PIN, que será usada na produção seriada numa indústria de semicondutores discretos de 

potência. 
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Inicialmente determinou-se as melhores condições do processo de passivação 

(temperatura, fluxo de gases, tipo de atmosfera do forno) utilizando as quatro fritas de vidros 

comerciais pré-definidos. 

Foram estudadas as influências da granulometria, composição química e microestrutural 

dos vidros nas propriedades elétricas (tensão de ruptura e corrente de fuga) do diodo PIN. 

Também foi realizado um estudo inicial sobre a repetibilidade do processo de passivação 

bem como um estudo do rendimento de fabricação com a introdução do processo de 

passivação a vidro.       

        Os resultados do rendimento da produção de diodos com a passivação a vidro foram 

comparados aos resultados obtidos na produção dos mesmos diodos com passivação com 

borracha de silicone. A mesma comparação foi feita para as correntes de fuga e tensão de 

ruptura dos retificadores produzidos com os dois processos de passivação. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Passivação 

Em geral pode-se dizer que passivar um material é revestí-lo com outro material.  

Nos componentes semicondutores a passivação de superficies é feita para proteger a 

junção semicondutora do meio ambiente ou mesmo para melhorar alguma de suas 

propriedades elétricas.  

Nas indústrias de semicondutores a passivação é realizada para gerar uma proteção da 

superfície de seus dispositivos, principalmente contra impurezas e umidade do ar, e para 

manter  a tensão reversa que o componente suporta o mais próximo possível do limite teórico 

da tensão de ruptura. 

Em semicondutores existem dois tipos de passivação: por filme espesso e por filme 

fino. Na passivação por filme espesso usam-se materiais passivantes como polímeros ou 

vidros. Já na passivação por filme fino usa-se óxido de silício, nitreto de silício, ou ainda 

carbeto de silício [3, 4].  

A passivação por carbeto de silício, nitreto de silício ou óxido de silício é muito 

utilizada em dispositivos de pequenas dimensões como transistores de baixa tensão, enquanto 

que para dispositivos de grandes dimensões (milímetros a centímetros quadrados de área). No 

caso dos diodos e tiristores, que apresentam contorno de borda facetado, faz-se uso de 

polímeros e vidros [3, 4].  

Na indústria de semicondutores discretos de potência a passivação da superfície 

exposta do dispositivo depende do tipo de ângulo de desbaste desse componente [5].  

Para os dispositivos facetados com ângulos positivos em geral a passivação é usada 

como proteção contra impurezas, umidade, luz e para que a isolação na superfície exposta seja 

superior à isolação do corpo do dispositivo. Neste caso a redistribuição das linhas de campo 

elétrico é definida principalmente pelo valor do ângulo de desbaste [6]. Ver apêndice A. 

Nos dispositivos cujo ângulo é negativo a passivação além de proteger a superfície de 

impurezas, é responsável também pela deformação das linhas de campo elétrico que a 

atingem, através de cargas elétricas induzidas pelo passivante na superfície do 

componente[7,8].  

 A redistribuição das linhas do campo elétrico na junção exposta do semicondutor na 

região de contato com o vidro, permite que se obtenham tensões de ruptura nessa região do 

dispositivo com valores superiores às apresentadas no corpo deste componente. A tensão de 
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ruptura na superfície deve sempre que possível ser maior do que a tensão de ruptura no corpo 

do semicondutor. 

Essa redistribuição das linhas de campo é função da redução da probabilidade de 

migração de impurezas ionizadas [9]. É bom que isto ocorra pois o controle dos mecanismos 

de falha dos dispositivos é melhor no corpo do mesmo [10]. Ver apêndice A. 

Nos retificadores de alta potência (200 a 3000 A) são mais utilizados ângulos de 

desbaste positivos, devido à maior facilidade de controle do processo de produção de tais 

dispostivos. No caso da alta potência os dispositivos são passivados individualmente e nesses 

caso o vidro não é utilizado.   

Os dispositivos de média potência (10 a 200 A) são passivados por vidro pois é um 

processo efetuado na lâmina toda, melhora a confiabilidade do dispositivo ao longo do tempo.  

A escolha do vidro para passivação de dispositivos de média potência é baseada na 

maior estabilidade térmica, elétrica e composicional ao longo do tempo, na menor 

permeabilidade oferecida pelo vidro à umidade ou outros contaminantes, na maior facilidade 

proporcionada à montagem do componente, evitando qualquer falha por quebra das bordas da 

pastilha, na maior facilidade de separação dos chips e na melhor reprodutibilidade. 

A escolha de um passivante fica condicionada ao valor da tensão de ruptura do 

componente.  

Tanto a corrente de fuga quanto a tensão de ruptura dependem de todo o processo de 

fabricação. São resultados dos defeitos introduzidos na lâmina por difusão, sinterização, 

desbaste e também  pela passivação. 

Cabe ainda mencionar que a passivação por vidros, quando a temperatura de trabalho 

da junção é da ordem de 1500C, apresenta uma corrente de fuga maior do que aquela 

apresentada pelo mesmo dispositivo passivado com borracha de silicone. No entanto, a 

estabilidade ao longo do tempo apresentada pelos vidros é muito melhor que a apresentada 

pelas borrachas de silicone, isolando a superfície do dispositivo de uma maneira mais eficaz 

por longos períodos de tempo. 

A seguir apresentaremos diversos tipos de passivação por filmes espessos e suas 

etapas de produção para uso em retificadores de potência. 

2.1.1  Técnicas de Passivação por Filmes Espessos 

Entende-se por filmes espessos  aqueles cuja espessura é da ordem de milímetros. 

A passivação por filme espesso em dispositivos semicondutores de potência pode ser feita 

por: vidro ou borracha de silicone.  
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O uso de cada filme possui uma seqüência de etapas, havendo apenas duas delas em 

comum para o vidro e para a borracha de silicone. A primeira é referente à limpeza da 

superfície da junção exposta, e a segunda referente à aplicação do passivante. 

Em ambos os casos inicialmente remove-se impurezas, como por exemplo possíveis 

resíduos de etapas anteriores da fabricação, óxidos naturais crescidos do contato prolongado 

entre a superfície exposta da junção e o ar, ou ainda umidade adsorvida na superfície. Essa 

remoção pode ser realizada via úmida [7].  

Os óxidos, por apresentarem uma estrutura repleta de defeitos, são responsáveis pela  

diminuição do valor da tensão de ruptura através da introdução de níveis de energia na banda 

proibida dos mesmos, formando armadilhas para portadores de carga [11]. 

Tanto na passivação por borrachas de silicone, quanto por vidro, as técnicas empregadas 

para aplicação do material sobre o substrato devem ter baixo custo, alto rendimento, elevada 

produtividade e alta reprodutibilidade. 

Existem três tipos de processos de aplicação de vidro: “doctor blading”, impressão e 

aspersão ou pulverização. 

Na aspersão ou pulverização é feita uma pulverização da suspensão do vidro sobre toda a 

lâmina. 

“Doctor Blading” ou ainda “Tape Casting” é o método de espalhamento da dispersão de 

vidro sobre a superfície do dispositivo através do uso de uma lâmina metálica – Figura 1 .  

 

 
Figura 1 – Processo de “Doctor Blading”  

 
A impressão é uma técnica de espalhamento bastante precisa, permitindo o 

preenchimento somente dos canais das lâminas pelo uso de máscara – Figura 2. 
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Figura 2 – Processo de Impressão 

 

As vantagens da impressão em relação à lâmina metálica são: possibilidade de uma 

elevada precisão, maior velocidade de produção, e maior economia do material que está sendo 

depositado, uma vez que preenchem-se com o passivante somente os locais desejados e evita-

se ter de limpar a superfície do diodo, o que normalmente ocorre com o processo de “Doctor 

Blading”[12].   

2.1.1.1 Passivação por Filmes Espessos de Borrachas de Silicone 

O corte da lâmina para separação dos componentes pode ser efetuado por corrosão 

úmida ou seca, jato de areia ou corte a laser. Depois disto é realizado um desbaste individual 

na junção exposta a fim de se obter o ângulo desejado na superfície [7].  

Na etapa seguinte serão removidas as impurezas e/ou defeitos, para que a seguir se 

aplique a borracha de silicone ou o filme de polimida sobre a superfície de cada 

componente[7]. 

Em geral estas borrachas são compostas por dois componentes: a borracha e seu 

catalisador e quando se misturam estes dois componentes, a borracha permanece líquida por 

um certo tempo e depois polimeriza-se, adquirindo a consistência do elastômero desejado [7].  

 Como já foi citado anteriomente o ângulo de desbaste do dispositivo de potência para 

uso da borracha de silicone é positivo. Ver Figura 3 abaixo. 
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Figura 3 –  Retificador PIN com camada passivante de borracha de silicone 

 

2.1.1.2 Filmes Espessos de Poliimidas 

Para a poliimida as etapas anteriores à passivação são iguais às já mencionadas para a 

borracha de silicone, ou seja, é feita a corrosão da lâmina, seguida do desbaste individual de 

cada componente e da remoção das impurezas e/ou defeitos. 

Assim como as borrachas de silicone, as poliimidas são compostas por dois 

componentes: a poliimida e o seu catalisador. Ao se misturar estes dois componentes, a 

poliimida permanece líquida por um tempo e depois polimeriza-se numa estufa à 2500C com 

atmosfera de nitrogênio [10]. 

Cabe ressaltar que a poliimida é um material higroscópico e como consequência 

necessita de cuidados especiais para seu uso. 

Para contornar esse problema costuma-se fazer uso de uma segunda camada de um 

outro  passivante como a borracha de silicone, como pode ser observado na Figura 4. 

 
Figura 4 – Retificador PIN com camada passivante de poliimida. 
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2.1.1.3 Passivação por Filmes Espessos de Vidros 

O vidro utilizado neste tipo de passivação apresenta carga elétrica de determinado tipo 

de modo a extender a camada de depleção que atinge a superfície exposta através da 

redistribuição das linhas de campo do dispositivo [13]. 

Para passivar um retificador PIN, cuja camada intrínseca é do tipo n, a carga do vidro 

será levemente negativa [13].  

Na passivação a vidro o ângulo da superfície da junção exposta do dispositivo é 

negativo. O vidro passivante tem carga levemente negativa, divergindo então as linhas de 

campo elétrico da camada de depleção que atingem a superfície do componente. Não haverá, 

portanto, convergência do campo elétrico para um determinado ponto da superfície. Sendo 

assim, o valor da tensão de  ruptura no corpo do dispositivo será inferior ao de sua superfície, 

o que facilita o controle da ruptura no diodo [14]. 

Para ângulos de desbaste positivos a utilização do vidro como passivante fica 

comprometida pela polaridade das cargas que atingem a superfície do dispositivo. Ao invés 

destas serem repelidas quando em contato com as cargas presentes no vidro, o que divergiria 

as linhas de campo de dentro da camada de depleção que atinge a superfície do componente, 

haveria uma convergência destas para um mesmo ponto. Neste ponto o campo elétrico se 

tornaria superior ao observado no corpo do dispositivo. Isto é justamente o que se deve evitar. 

Ver apêndice A.          

A profundidade da junção é parâmetro importante do processo, pois é a partir dela que 

se define a profundidade do canal. 

A diferença de expansão térmica do substrato de silício e do passivante deve ser 

mantida na faixa de 5x10-7/0C [15]. A idéia é a de se tentar manter o coeficiente de expansão 

térmica do vidro o mais próximo possível do coeficiente de expansão térmica do silício.  

A abertura do canal - entende-se por canal a profundidade corroída da lâmina, serve 

para conter o vidro e definir as dimensões do componente além de definir um ângulo na 

junção exposta.  

No caso da passivação a vidro, ela é realizada por toda a superfície da lâmina de 

silício, dando origem a um reticulado onde cada ilha é um componente.  
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Figura 5 – Canal aberto na lamina 

 
A suspensão do vidro, que será aplicada para preencher os canais,  pode ser preparada 

em água deionizada, álcool etílico, ácido acético ou ainda em solução poliméricas como 2% 

de nitrocelulose em ácido acético-[2-(butoxietoxi)-etilester] [15].  

Esta suspensão da frita de vidro deve ser preparada de modo a se obter uma densidade 

de pó relativamente elevada e uniforme . 

O processo de aplicação desta suspensão consiste em se espalhar a pasta de vidro 

preparada sobre a lâmina através de uma das técnicas explicadas anteriormente. A seguir o 

vidro é seco e introduzido dentro de fornos horizontais para ser sinterizado a temperaturas  

que vão de 5500C a 8500C, em atmosfera inerte ou oxidante, de acordo com a composição 

química do vidro.  

A última etapa do processo  é a separação dos componentes que é feita por meio de 

uma máquina de serra de “chips”. 

2.2 Propriedades de Materiais Passivantes 

2.2.1 Polímeros 

Polímero é uma macromolécula composta por dezenas de milhares de unidades de 

repetição denominadas monômeros, todos ligados entre si através de ligações covalentes.  

Um polímero é obtido a partir da união de vários monômeros, que são os responsáveis 

pela divisão dos polímeros em três classes: plásticos, borrachas e fibras [16]. 

As propriedades físicas dos polímeros estão relacionadas diretamente ao comprimento 

da molécula e à sua massa molecular.  

Ao se alterar o comprimento da molécula, como conseqüência, a massa molecular do 

polímero também será alterada. Se essa alteração do comprimento da molécula for realizada 

numa cadeia com um único monômero – é uma pequena molécula que pode se ligar a outros 
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monômeros formando moléculas maiores denominadas polímeros, serão obtidas propriedades 

diferentes para um mesmo polímero [16]. 

Os polímeros podem ser classificados de acordo com suas propriedades físicas, 

podendo ser resumidamente discutidas duas delas[16]: 

(a) Plásticos: é todo composto sintético ou natural formado por grandes moléculas orgânicas 

de elevado peso molecular. Em seu estado final é sólido, mas em determinada fase da 

fabricação pode comportar-se como fluído e adquirir outra forma. Se dividem ainda em:  

(a.1) Termofixo (termo-rígido): Termofixos são polímeros rígidos e frágeis, sendo 

muito estáveis a variações de temperatura. Uma vez prontos não mais se fundem. O 

aquecimento do polímero acabado a altas temperaturas promove decomposição do material 

antes de sua fusão. Logo, sua reciclagem é complicada. Exemplo: baquelite. 

(a.2) Termoplástico: são substâncias caracterizadas por sua propriedade de mudar de 

forma sob a ação do calor, permitindo seu tratamento e moldagem por meios mecânicos. Pode 

ser fundido várias vezes sem perder qualquer propriedade física. Com o resfriamento, esses 

materiais recuperam sua consistência inicial. Entre eles estão os derivados da celulose, os 

polímeros de adição e os polímeros de condensação. Ex.: PE (polietileno), PS 

(poliestireno).Termoplásticos podem se tornar termofixos através da introdução de 

ramificações na sua cadeia. Não se dissolvem em solventes, não podem ser reprocessado. Ex: 

resina epóxi. 

(b) Borrachas: conhecidas como elastômeros, são materiais capazes de sofrer uma deformação 

muito ampla, e depois retornar praticamente às suas dimensões originais. As borrachas são 

constituídas de cadeias poliméricas ou macromoléculas. É uma classe intermediária entre os 

termoplásticos e os termorrígidos. Os elastômeros não podem se fundir, assim como os 

termorrígidos, apresentando, no entanto, uma alta elasticidade assim como os termoplásticos. 

Em função de sua incapacidade de fusão sua reciclagem se torna difícil. 

Os polímeros já apresentam aplicações em diversos setores industriais como pode ser 

observado na Figura 6 abaixo, apresentando forte tendência ao crescimento : 
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Figura 6 – Distribuição da utilização de plásticos e borrachas nos setores industriais[16] 

 
  Como pôde ser observado na Figura 6, atualmente os plásticos destinados à eletrônica, 

são apenas 7% da produção e consumo total de plásticos. São bastante utilizados como 

encapsulamento, isolantes, passivantes e substratos. 

Os polímeros passivantes mais utilizados na fabricação de dipositivos semicondutores de 

potência como passivantes são as poliimidas e as borrachas de silicone. 

2.2.1.1 Poliimidas 

As poliimidas são polímeros compreendidos dentro da classe dos plásticos de 

engenharia de uso especial. Plásticos de engenharia de uso especial são plásticos caros, que 

apresentam melhor desempenho em termos de temperatura de deflexão térmica sob carga e 

resistência à tração. 

Deflexão térmica (HDT) de um polímero é a temperatura na qual, sob determinadas 

condições, um corpo de prova (barra de dimensões específicas) sofre flexão sob ação de uma 

carga a uma taxa de aquecimento constante, causando uma tensão máxima das fibras do corpo 

de prova que é definida para cada polímero [16]. 

Apresenta ainda outras denominações: PAI (poli(amida-imida)), PEI (poli(éter-

imida)). 

Como estruturas moleculares seus monômeros podem ser de mais de um tipo, assim 

como seus polímeros obtidos. Ver Figura 7 e Figura 8 abaixo. 
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Figura 7 – Possíveis monômeros de poliimidas[16] 

 

 
Figura 8 – Tipos de poliimidas[16] 

 
As propriedades das poliimidas são:  peso molecular de 15.000-60.000 g/mol, 

densidade de 1,1-1,5 g/l,  cristalinidade variável, podem ser termoplástico ou termorrígido, 

tendo cor amarelada a acastanhada, transparente e opaca.  
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Elas são interessantes devido à:  excelente resistência mecânica, excelente estabilidade 

dimensional e térmica, excelente resistência à oxidação, boa resistência química, excelente 

resistência ao desgaste, baixo coeficiente de fricção, auto-retardamento de chama, boas 

propriedades elétricas, baixa resistência às radiações.   

Podem ser usados substituindo vidro e metais em condições de alto desempenho na 

indústria eletro-eletrônica, na indústria automobilística, naval, aeroespacial e de embalagem, 

como encaixes, anéis de pistão, sedes de válvula, eixos, partes do motor, placas de circuito 

impresso flexível, partes de gerador e condensador, ou ainda como verniz anti-corrosivo. 

A polimerização das poliimidas ocorre por policondensação, que é a reação entre dois 

elementos iniciais, obtendo-se dois produtos finais: o polímero e um resíduo, que costuma ser 

água [17].  

Além disso, as poliimidas possuem uma forte tendência à absorçào de água, o que 

acaba inviabilizando-a como passivante único. Ela só age como passivante quando existir 

outro material passivante junto [18]. 

Essa tendência à absorção de água gera, quando a mesma é absorvida, uma redução no 

valor da tensão de ruptura do componente e um aumento na condução elétrica através do 

polímero, ou seja, perde-se ou reduz-se a isolação [18]. 

2.2.1.2 Borrachas de Silicone 

São compostos semi-orgânicos com o silício na cadeia principal combinado 

principalmente com o oxigênio.  

Descobertos no final do século XIV e tendo permanecido como curiosidade científica 

até a década de 40.  

São fabricados a partir da areia de sílica e do cloreto de metila, não derivando 

essencialmente do petróleo. Seu nome vem da denominação dada por F.S. Kipping por achar 

que eram as cetonas dos compostos silícicos (do inglês: Silicon + Ketone)  possui atualmente 

cerca de 5.000 tipos e variadas aplicações. O tipo principal constitui cadeias lineares de 

átomos de silício e oxigênio alternados (siloxanas) com radicais metila ligados aos átomos de 

silício, conforme a estrutura química da Figura 9 abaixo[19]: 
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Figura 9 – Cadeia química de um tipo de borracha de silicone [19] 

 
Onde n varia de 0 a 40.000 nos óleos e R1 e R2 são usualmente os radicais orgânicos: 

metil, fenil, vinil, fluoropropil, hidroxila, halogênio [19]. 

Como propriedades gerais as borrachas de silicone apresentam: alta estabilidade 

química, grande resistência elétrica, alta resistência térmica, resistência ao intemperismo, 

baixa tensão superficial, compatibilidade biológica, não biodegradável, boa lubricidade [19].  

Uma borracha de silicone muito utilizada na passivação de junções semicondutoras  é 

a SEMICOSIL 960 da WACKER SILICONE. Esta borracha apresenta coloração vermelha. 

Para cura não há necessidade de atmosfera controlada, uma vez que a cura ocorre ao ar e à 

temperatura ambiente. Apresenta excelente aderência ao substrato e excelentes propriedades 

dielétricas, que podem ser observadas na Tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1 – Propriedades Elétricas da SEMICOSIL 960 

 
SEMICOSIL 960 - Propriedades Elétricas 

V/mil 450 Rigidez Dielétrica KV/mm 18 
Constante Dielétrica Relativa, 1 KHz - 2,7 

Resistividade  Ω-cm 1x105 
Fator de Dissipação, 1 KHz - 3x10-4 

Condutividade Térmica W/mK 0,18 
 

2.3 Vidros para passivação de Junções 

Cerâmicas isolantes são materiais que podem ser utilizados entre duas interfaces 

condutoras para impedir a passagem de corrente entre estas. Desempenham ainda papel de 

suporte mecânico, dissipadores térmicos e proteção contra contaminações dos condutores em 

questão. São conhecidos também por dielétricos lineares. Dentro desta classe de materiais está 

grande parte dos vidros, porcelanas, óxidos, ou ainda nitretos, sendo que os vidros constituem 

a maior classe destas [20]. 

A grande vantagem da cerâmica isolante é a sua capacidade de suportar temperaturas de 

trabalho elevadas, sem que haja perda de suas propriedades químicas ou físicas originais [20].  
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Como propriedades características das cerâmicas isolantes tem-se: constante dielétrica 

(k’), resistividade elétrica (ρ), fator de dissipação (tan δ) e rigidez dielétrica (DS). 

Apresentam a seguinte relação: 

EkED a '00 εε ==  (C/m2) (1)

Onde,  

D: deslocamento dielétrico  

Ea: campo aplicado 

ε0: permissividade do vácuo (=8,85x10-12 F/m) 

O deslocamento dielétrico mostra a extensão na qual o campo elétrico (E) sofre alteração 

em função da presença do dielétrico. Como pode ser observado pela equação acima é 

diretamente proporcional ao campo elétrico no dielétrico [20]. 

A constante do dielétrico k´é a medida da capacidade de armazenagem de carga do 

mesmo em relação ao vácuo [20]. 

A resistividade elétrica (ρ) é a medida de resistência que um cubo unitário deste material 

oferece ao fluxo de corrente num dado campo elétrico (DC) [20].  

No caso de um campo AC, a rigidez e a constante dielétrica estarão inclusas no fator de 

dissipação, que mede a perda de energia, normalmente na forma de calor, por ciclo do 

material. Isso é dado pela equação abaixo [20]: 

δωε
ρ

σ tan'1
0k==  (2)

Onde,  

σ: condutividade (Ωm)-1 

ω=2πf : f= freqüência 

k’’= k’tanδ: fator de perda 

 A resistência dielétrica (DS) é a medida do gradiente máximo de tensão que o 

dielétrico pode suportar sem que haja degradação de suas propriedades iniciais [20]. 

Materiais cerâmicos que à 250 C apresentam as propriedades ilustradas na Tabela 2 

abaixo, são classificados como bons isoladores.  
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Tabela 2-Propriedades de Cerâmicas Isolantes à 250C [20] 
 

Constante dielétrica (k’) ≤ 30 

Resistividade Elétrica (ρ) ≥ 1012 (Ω-cm) 

Fator de dissipação (tan δ) ≤ 0,001 

Resistência Dielétrica (DS) ≥ 5,0 kV/mm 

Fator de perda dielétrico (k’’) ≤ 0,03 

  

 Na escolha de um isolante leva-se em consideração o seu coeficiente de expansão 

térmica e para o vidro considera-se também a dimensão da partícula da frita. 

2.3.1 Vidro e suas Propriedades 

Vidros são definidos como sólidos não cristalinos que apresentam o fenômeno de 

transição vítrea. Essa definição não impõe nenhuma restrição quanto à maneira pela qual se 

obteve o material vítreo e se são inorgânicos, orgânicos ou metálicos[21]. Vidros são sólidos 

não cristalinos geralmente obtidos do resfriamento de líquidos super-refriados com taxas de 

resfriamento adequadas para evitar cristalização [22]. A taxa de resfriamento que produz o 

menor grau de cristalização detectável (usualmente assumida como 10-6) é chamada de taxa 

crítica de resfriamento [23]. 

A transição vítrea é um fenômeno que implica na diminuição contínua do volume do 

material como função da variação da pressão e da temperatura deste, de uma forma que não 

haja formação de cristais, mas de líquidos super-resfriados. Este fenômeno pode ser melhor 

compreendido através do gráfico de volume específico por temperatura [24].  
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Figura 10 – Variação volume específico x temperatura [24]  

 
Para materiais que durante seus resfriamentos ocorrem bruscas contrações de volume 

(região BC da figura acima) pode-se dizer que estes sofrem cristalização. Nos vidros o 

resfriamento é muito mais rápido impedindo que haja formação de cristais. Isto dá origem aos 

líquidos super-resfriados. Aumentando-se a taxa de resfriamento sem a aparição de cristais 

atinge-se um ponto E da curva acima onde há um aumento demasiado da viscosidade do 

material. O estado seguinte do ponto E do material é o vítreo. Se a descontinuidade do estado 

líquido super-resfriado e o estado vítreo ocorrer bruscamente, fala-se de uma temperatura de 

transição vítrea [24]. 

A temperatura de transição vítrea (Tg) é a temperatura da passagem do estado vítreo 

para um estado “maleável”, sem ocorrência de uma mudança estrutural. Para os vidros é a 

passagem do estado vítreo para o estado de um líquido super-resfriado de uma maneira 

brusca. Ela representa a fronteira entre a forma plástico-viscosa e a forma rígida de um corpo 

vítreo, correspondendo, independentemente de sua composição química, a uma viscosidade de 

aproximadamente 1013 - 1013,5 dPas. Para temperaturas superiores a esta Tg costuma-se 

empregar o termo fundidos, enquanto que para temperaturas inferiores a Tg utiliza-se o termo 

vidro [24].   

Além da temperatura de transição vítrea existem outras temperaturas que definem 

pontos importantes relativos às aplicações dos vidros em função de seus respectivos 
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comportamentos. Dentre eles merecem destaque os pontos: de escoamento, de trabalho, de 

amolecimento, de recozimento e de deformação, os quais são facilmente visualizados no 

gráfico de log viscosidade x temperatura. Ver Figura 11.  

 
Figura 11 - Viscosidade x temperatura para vidros de diferentes composições (I – soda-lime, II - 

borosilicato, III – vidro fundido de silica) [20] 

 
O ponto de amolecimento (Ts) é definido como sendo a temperatura na qual o vidro 

apresenta viscosidade de aproximadamente 107,6 dPas.   

O ponto de trabalho está relacionado à viscosidade do vidro na temperatura de trabalho do 

mesmo.  

O  ponto de recozimento é a temperatura na qual o vidro apresenta viscosidade de 1013 

dPas. 

O ponto de deformação (Tm) é a temepratura onde o vidro apresenta viscosidade de 1014,5 

dPas. 

O ponto de escoamento é o ponto onde a variação da viscosidade do vidro permite que ele 

possa fluir como um líquido. 
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O gráfico abaixo ilustra a relação entre alguns destes pontos de viscosidade definidos 

acima, com o coeficiente de expansão térmica do material em função da variação da 

temperatura. Ver Figura 12 abaixo. 

 
Figura 12 - Expansão térmica x temperatura para um vidro de Ag-Al-borosilicato [20] 

 
Nesta Figura 12 Ts representa o ponto de amolecimento do vidro, enquanto que Tm 

representa o ponto de deformação e Tg representa a temperatura de transição vítrea do vidro. 

Tstr é o limite inferior da taxa de recozimento para alívio de tensões do vidro e Tan é 

o ponto de recozimento do vidro. 

De acordo com a aplicação desejada, a escolha de um vidro como isolante deve levar 

em conta as seguintes propriedades: rigidez dielétrica, relação temperatura-viscosidade, 

coeficiente de expansão térmica, durabilidade química e temperatura de fusão. 

A durabilidade química está relacionada à variação da massa do material por unidade 

de área e unidade de tempo. O teste de durabilidade química é realizado através da imersão do 

vidro em soluções que apresentem diferentes pH e que estão à temperatura de 250C ou 1000C 

[20].   

Na indústria eletro-eletrônica grande parte das aplicações dos vidros baseiam-se nas 

suas propriedades dielétricas. Propriedades como temperatura de amolecimento ou coeficiente 

de expansão térmica são importantes na escolha do tipo de vidro a ser utilizado para uma 
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determinada função. Na  indústria eletrônica os vidros podem ser usados em difetentes 

aplicações  onde podem ser citados: os substratos, passivantes de dispositivos, dielétricos, 

resistores de filmes espessos (cermet), entre outros [25,26]. 

As propriedades necessárias a uma determinada aplicação dos vidros é obtida através 

do uso de  aditivos tais como óxidos intermediários Al2O3, Bi2O3, PbO2 entre outros de menor 

intensidade de uso por seus efeitos serem menos significativos para o uso específico.  

O óxido de boro permite certa redução no valor do ponto de fusão e um aumento 

significativo na resistividade elétrica dos vidros. No entanto raramente são usados sozinhos 

por apresentarem baixa resistência à umidade [27].  

Vidros contendo aditivos de óxido de fósforo, bem como de óxido de boro, têm menor 

temperatura de fusão do que os vidros de sílica pura. Além disso eles apresentam maior 

isolação elétrica caso eles estejam completamente isentos de quaisquer elementos alcalinos 

[20].  

Assim como o óxido de boro, o óxido de fósforo também  apresenta baixa resistência à 

umidade e portanto não podem ser usados como aditivo único para sílica [22].  

Os vidros com aditivos de silicatos são os mais empregados em diversos setores da 

indústria.  

 Em termos de composição química, vidros que contenham acima de 16% em massa 

de materiais alcalinos, apresentarão uma degradação na sua isolação, abaixarão suas 

temperaturas de transição vítrea e de amolecimento, aumentarão o valor do seu coeficiente de 

expansão térmica e reduzirão sua durabilidade química [20].  

Como correção aos danos causados às propriedades desses vidros pode-se substituir 

parcialmente os materiais alcalinos por RO ou R2O3 [20].    

Para a maioria dos vidros a constante dielétrica à temperatura ambiente é diretamente 

proporcional à densidade do vidro, que por sua vez está relacionada à composição destes 

vidros, conforme as  equações abaixo [20].     

∑ ∑≈=
i i iiiid wfvfρ                                        (3)

dk ρ2.2'=     (4)

 

Onde,  
 ρd: densidade dos vidros 

 fi: fator de densidade para cada óxido 

 νi: fração volumétrica específica 
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 wi: fração de peso 

 k’: constante dielétrica  

Na Tabela 3 abaixo estão alguns valores de fi para diferentes óxidos. 
Tabela 3 – Valores de fi para diferente óxidos [20] 

 
Óxido SiO2 Al2O3 B2O3 Na2O K2O CaO MgO PbO ZnO BaO

fi 2,2 2,75 1,9 2,6 3,2 3,3 3,4 10 5,9 7 
 

O vidro mais comum e mais empregado é o soda-lime-silicate (CaCO3 ou MgCO3, 

junto com Na e SiO2). É usado como isolador de fios telefônicos, fusíveis, lâmpadas e alguns 

substratos. Neste caso o sódio faz com que o vidro se torne solúvel em água, mole e não 

durável. Com o intuito de aumentar a dureza, a durabilidade química e a insolubilidade em 

materiais adiciona-se o carbonato de cálcio ou ainda o carbonato de magnésio [20].   

Os vidros de boro-silicato são utilizados como fotomáscara, substratos de vidro, 

isoladores de linhas de  alta tensão etc.. Estes vidros não possuem grandes quantidades de 

materiais alcalinos na sua composição química, além de apresentarem pequena expansão 

térmica e elevada temperatura de fusão [20].  

Os vidros de alumino-silicato são usados como máscara para substratos de 

componentes eletrônicos e em lâmpadas de alta pressão de mercúrio [20]. 

Este dois últimos  tipos de vidros são também usados como passivantes que é o objeto 

deste estudo. 

2.3.2 Vidros Típicos Usados na Passivação de Semicondutores 
Discretos de Potência 

Os vidros usados na passivação de junções semicondutoras devem ter as seguintes 

características: boa isolação dielétrica, proteção mecânica, agir como barreira à umidade e 

impurezas alcalinas, ter baixas taxas de recombinação superficial e estabilidade do dispositivo 

à elevada temperatura sob polarização ou mesmo em condições de operação.   

A escolha dos vidros utilizados para passivação de junções semicondutoras de potência 

deve apresentar: ponto de fusão inferior ao apresentado pelo silício (14200C) e ainda inferior à 

temperatura de difusão que no caso do silício vai de 11000C à 12500C. Devido a essas 

características, a temperatura de fusão do vidro deve ser bem inferior à 11000C. 

A redução do ponto de fusão do vidro é obtida através da introdução de aditivos na sílica. 

Devido a isso, as temperaturas de fusão dos vidros utilizados na passivação de 

semicondutores de potência ficam entre 4500C e 8500C. 
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 Os tipos de vidros mais utilizados na passivação de dispositivos semicondutores cujo 

substrato é de silício são os fósforo-silicatos, zinco-borosilicatos e chumbo-alumina-

borosilicatos. 

 Os vidros de chumbo-borosilicatos ou de zinco-borossilicatos apresentam 

baixos pontos de amolecimento e de transição vítrea, elevadas constantes dielétricas e 

moderados coeficientes de expansão térmica. A adição de outros óxidos à estes  vidros, como 

alumina, tem como objetivo  um aumento na durabilidade química do vidro, além de 

minimizar a tendência de cristalização desse vidro [28]. 

 Como já foi mencionado anteriormente o óxido de boro, bem como o óxido de 

fósforo, permitem uma redução no valor do ponto de fusão e um aumento significativo na 

resistividade dos vidros. No entanto, por serem bastante higroscópicos não são usados 

isoladamente [27].  

Este óxido de boro age como um umectante muito eficiente, sendo responsável não 

somente pela redução na viscosidade do vidro, mas também pela  redução do coeficiente de 

dilatação térmica desse vidro [22].   

 O óxido de zinco é um aditivo que permite ao vidro uma diminuição de sua 

temperatura de amolecimento sem causar grandes variações na sua expansão térmica [20,28]. 

O chumbo encontra-se na forma de monóxido de chumbo (PbO). Vidros formados 

pela mistura de B2O3 e PbO são vidros de baixos pontos de fusão (na faixa de 5000C) [22]. 

 A camada de vidro que deve ser depositada sobre o chip deve apresentar espessura 

controlada, coeficiente de dilatação térmica próxima ao do silício, valores esses que 

normalmente são definidos pelo fornecedor da frita de vidro a fim de minimizar os riscos de 

quebra ou formação de trincas no vidro, que o levariam à perda de suas propriedades 

isolantes. 

A taxa de resfriamento do vidro fundido sobre a superfície da junção exposta deve ser de 

5 0K/min quando a temperatura do material estiver próxima de sua Tg, mantendo uma 

margem de 50 0K [15].     

As temperaturas de trabalho do vidro devem ser respeitadas, para se evitar que a 

mobilidade dos portadores de carga dos vidros aumente. Essa temperatura é especificado para 

cada vidro [15].  
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Matérias-Primas 

Para a realização da parte experimental deste trabalho fez-se uso de lâminas NTD 

(neutron transmutation doped) de 100 mm de diâmetro cuja resistividade é de 40-60 Ωcm, 

espessura de 350 μm, do tipo n e orientação (111), a partir das quais foram feitas as difusões 

de boro e de fósforo (ver apêndice C). Depois foi feito o mascaramento e posterior abertura de 

canal no silício que é uma etapa que precede a passivação e separação.  Na Figura 13 é 

mostrada uma foto de uma lâmina pré processada utilizada neste trabalho. Os canais vistos na 

Figura 13 têm 0,8 mm de largura e os quadrados 7,1mm de lado e assim obtemos na lâmina 

89 diodos.  

 
Figura 13 - Foto de uma lâmina de silício difundida com os canais abertos 

 
Quatro tipos de fritas de vidro foram utilizadas: Vidro 1, Vidro 2, Vidro 3 e Vidro 4. 

Suas propriedades estão relacionadas na Tabela 4 abaixo.   

Nos vidros 1, 2 e 3, a composição química é a mesma, mudando somente a 

granulometria do pó. 
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Tabela 4 – Propriedades dos pós de vidro 1, 2, 3 e 4 

 
Propriedades Vidro 1 Vidro 2 Vidro 3 Vidro 4 
Composição Al-Pb-B-Si Al-Pb-B-Si Al-Pb-B-Si Zn-B-Si 

Expansão Térmica (25-2600C), x 10-7/0C 42,5 42,5 4,1 4,5 

Temperatura de Transição Vítrea (0C) 470 470 440 543 

Máxima Temperatura da Junção (0C) 135 135 160 180 

Temperatura de Queima (0C) 755 755 740 690 

Tempo de Queima (min) 10-15 no 
pico 

10-15 no 
pico 

10-15 no 
pico 

10-15 no 
pico 

Espessura da Camada (μm) mín. 30 mín. 30 mín. 30 mín. 30 
 

As granulometrias escolhidas para: o vidro 1 foi de 9 μm, o vidro 2 de 3 μm, os vidros 

3 e 4 foram de 1 μm. 

As propriedades dos vidros 3 e 4, podem ser observadas na tabela abaixo. A presença 

de Na2O e K2O nestes vidros estão em torno de 100 ppm, enquanto que para o Li2O está 

abaixo de 20 ppm.  

Os pós de vidros foram sinterizados numa atmosfera que é uma mistura de oxigênio e 

nitrogênio puros. 

 

3.2 Procedimento Experimental 

Realizamos o estudo da influência da granulometria, da composição química e da 

microestrutura do vidro na tensão de ruptura e corrente de fuga do retificador PIN. 

Os vidros 1, 2 e 3 foram escolhidos com o objetivo de se comparar a influência da 

granulometria na passivação. Os vidros 3 e 4, cujas granulometrias são as mesmas, foram 

escolhidos para comparação da influência da composição química na passivação. 

Para a análise morfológica foi utilizado o microscópio óptico, o SEM (Microscópio 

Eletrônico de Varredura), o DTA (Análise Térmica Diferencial) e o XRD (Difração de Raio-

x). Todas estas técnicas utilizadas tiveram como objetivo relacionar as características do vidro 

utilizado com a tensão de ruptura e corrente de fuga do diodo PIN. 

A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica que fornece informações sobre as 

reações químicas, as transformações de fase e mudanças estruturais que ocorrem numa 

amostra durante os ciclos de aquecimento e resfriamento. Ela mede as diferenças de energia 

absorvidas ou liberadas bem como mudanças na capacidade calorífica da amostra em função 

da temperatura. [29].  
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DTA mede as variações de energia exotérmicas e endotérmicas, além de mudanças na 

capacidade calorífica dos materiais como função da temperatura. 

As reações de decomposição, de dissociação gasosa, de evaporação e de fusão são 

endotérmicas. As reações exotérmicas são as oxidações, cristalizações, devitrificações e 

algumas transformações cristalinas [24]. 

O DTA permite classificar os vidros como amorfos ou cristalinos, deixando a desejar 

na identificação de semi-cristalinidade. 

O XRD foi realizado como complemento da análise de DTA, cujo objetivo era o da 

identificação da semi-cristalinidade destes vidros, descritas por alguns autores [20].  

3.2.1 Tensão Reversa VR e Corrente de Fuga If 
A tensão reversa medida nas junções será efetuada em duas temperaturas: a 25oC e a  

180 oC como é feito normalmente nos diodos retificadores (código Aegis: A1A:50.16). 

O equipamento usado nestas medições foi um traçador de curvas que atinge tensões de 

até 3000 V e corrente de fuga entre 5mA e 10 mA por divisão. A precisão deste equipamento é 

de 5% como é usual em equipamentos de caracterização de uso industrial. Ver Figura 14. 

Figura 14 – Traçador de curvas de tensão reversa e corrente de fuga 
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O aquecimento das junções é efetuado num aquecedor cujo controle vai de 25 oC a 

200 oC. Este equipamento também é de uso industrial e a precisão deles é da ordem de 5%. 

Tais equipamentos são aferidos semanalmente para garantir a repetibilidade das medidas. 

Às fritas de vidro foram adicionadas 2 ml de água deionizada (18MΩcm) ou 

isopropanol para cada 5 gr de frita, formando uma pasta que foi aplicada sobre a lâmina 

com canal aberto através do processo de “Doctor Blading”. 

A seguir foi realizada a secagem da pasta. Quando utilizada a água deionizada a 

temperatura de secagem da pasta sobre a amostra foi de 1250C durante 5 minutos. No caso 

do isopropanol a temperatura de secagem foi de 800C durante 2 minutos. 

Na seqüência as lâminas com a pasta de vidro foram introduzidas em um forno tubular 

horizontal, onde permaneceram por tempo determinado até que a sinterização do vidro 

fosse completada. 

Feito isso as lâminas foram retiradas do forno de maneira a respeitar a taxa de 

resfriamento de 3-50C/min conforme recomendado no catálogo do produto. Esta taxa de 

resfriamento foi controlada através do uso de um termopar Pt-PtRh 13% que acompanhou 

a remoção das amostras de dentro do forno. 

Neste momento a passivação estava concluída e as medições elétricas foram 

realizadas.  

A atmosfera do forno, o fluxo de gases, e o tempo de permanência dentro deste forno 

foram também estudados sempre tendo em vista suas influências na tensão de ruptura e 

corrente de fuga dos dispositivos. 
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4 Resultados Experimentais e Discussões dos Dados 
 

4.1 Borracha de Silicone 

 
 O retificador PIN passivado com borracha de silicone semelhante ao estudado para 

passivação a vidro, cuja lâmina foi do mesmo lote de produção das utilizadas no restante do 

desenvolvimento deste trabalho, apresentou os seguintes resultados:  
Tabela 5 – Valores de tensão de ruptura e corrente de fuga com borracha de silicone 

 

Resultado da Passivação com Borracha de Silicone 

Tensão de Ruptura  
(V) 

Corrente de Fuga 
(µA) 

Temperatura (0C) 
25 150 25 150 

Rendimento
% 

300-1800 300-1800 <50 <50 85-100 

 

4.2 Análise de Tensão de Ruptura e Corrente de Fuga 

4.2.1 Amostras para determinação de Parâmetros do Processo de 
Passivação 

A Tabela 6 abaixo mostra o resultado das experiências realizadas para a definição dos 

fluxos de gases da atmosfera do forno. 
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Tabela 6 – Resultados com vidro 3 para definição do parâmetro fluxo de gases da atmosfera do forno 
 

Resultados do Fluxo de Gases da Atmosfera do Forno 
 Pasta de Vidro (5gr:2ml) VR (V) if (μA)  

Atmosfera  O2 
(l/min) 

N2 
(l/min) Temperatura (0C) 

     25 150 25 150 

Rendimento 
% 

E9 3 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 30,34 

E10 4 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 31,46 

E11 6 6 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 57,30 

E12 - 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 23,60 

H2O 
DI 

E13 6 - 300-
1400 

300-
1400 <50 <5000 52,81 

E14 3 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 28,09 

E15 4 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 29,21 

E16 6 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 50,56 

E17 - 6 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 22,47 

Vidro 3 
T= 

7400C  

Álcool 

E18 6 - 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 48,32 

 
A Figura 15 mostra a relação entre os valores de tensão de ruptura e corrente de fuga 

obtidos a partir das amostras E9 a E18. 

 
 

Figura 15 – Corrente de fuga x Tensão de Ruptura das amostras com  
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A Figura 16 mostra a relação entre o rendimento da produção e o fluxo de oxigênio 

puro no forno. 

 
Figura 16 – Ilustração da variação do rendimento com a variação do fluxo de O2. 

 
Dos resultados anteriores pode-se concluir que a melhor atmosfera para a formação da 

camada de vidro passivante foi a da amostra E11. A pasta de vidro foi preparada com água DI 

e a atmosfera do forno mantida a proporção 1:1 dos gases O2 e N2. É importante ressaltar que 

o tempo de permanência das lâminas dentro do forno nestas experências foi de 20 minutos. 

Como pôde ser observado o melhor rendimento obtido foi de 57,30%. Este ainda é um 

valor relativamente baixo se comparado ao rendimento de produção do mesmo dispositivo 

passivado com borracha de silicone. No entanto aqui existem variáveis capazes de interferir 

no resultado final obtido, como por exemplo o tempo de permanência da lâmina dentro do 

forno. 

O mais importante é que pôde-se observar que a mistura de oxigênio e nitrogênio é muito 

importante na fusão do vidro.  

Das experiências realizadas para se determinar o tempo necessário para a formação do 

vidro sobre a junção e que produza diodos com as melhores características reversas, obteve-se 

o seguinte (Tabela 7): 
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Tabela 7 – Resultados da determinação do tempo de formação da camada de vidro sobre a junção 
 

Resultados da Formação da Camada de Vidro sobre a Junção 
Pasta de Vidro (5gr:2ml) 

VR (V) if (μA) 

Temperatura (0C) 
 tempo 

(min) 
Temperatura 

(0C) 

25 150 25 150 

Rendimento
% 

E19 20 740 300-
1000 

300-
1000 <50 <5000 67,42 

E20 30 740 300-
1400 

300-
1400 <50 <5000 71,91 H2O 

DI 

E21 40 740 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 73,03 

E22 20 740 300-
1000 

300-
1000 <50 <5000 61,8 

E23 30 740 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 64,04 

Vidro 3 
T= 

7400C 

álcool 

E24 40 740 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 65,17 

 

A Figura 17 mostra a relação entre os valores de tensão de ruptura e corrente de fuga 

obtidos a partir das amostras E19 a E24. 

 
Figura 17 – Resultados tempo de Formação da Camada de Vidro 

 
A Figura 18 mostra a relação entre o rendimento da produção e o tempo total de 

permanência da amostra dentro do forno. 
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Figura 18 – Rendimento x tempo de permanência dentro do forno 

 
Dos experimentos realizados observou-se que o melhor resultado em termos de tempo 

ocorreu para a amostra que permaneceu 40 minutos dentro do forno, permitindo a formação 

de uma camada mais uniforme sobre a junção, dando as melhores características reversas 

desses diodos. 

A determinação do tempo de permanência dentro do forno das amostras permitiu um 

aumento no rendimento de produção para 73,03%. Nos casos onde este tempo foi inferior aos 

40 minutos a camada vítrea não molhou adequadamente a junção exposta, aumentando, 

portanto, as falhas por instabilidade.  

Na sequência realizaram-se experiências para determinação dos tempos de permanência 

das amostras no patamar de temperatura de fusão do vidro e de seus tempos de resfriamento.   

Como  mostram os  resultados na Tabela 8 abaixo: 
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Tabela 8 – Resultados da determinação da divisão do tempo de fusão entre aquecimento e resfriamento 
 

Resultados da Fusão do Vidro 
Pasta de Vidro (5gr:2ml) 

    Tempo (min) Temperatura (0C) 

  

  
VR(V) if (μA) 

Rendi-
mento 

% 

  

Tempo 
(min)  Pata- 

mar Resfr 

25 150 25 150  

E25 5 15 300-
1400 

300-
1400 <50 <5000 60,67 

E26 10 10 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 66,29 20 

E27 15 5 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 65,17 

E28 10 20 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 61,8 

E29 15 15 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 73,03 30 

E30 20 10 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 65,17 

E31 15 25 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 78,65 

E32 20 20 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 87,64 

H2O 
DI 

40 

E33 25 15 300-
1600 

300-
1600 <50 <5000 86,52 

E34 5 15 300-800 300-
800 <50 <5000 50,45 

E35 10 10 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 61,08 20 

E36 15 5 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 55,06 

E37 10 20 300-
1000 

300-
1000 <50 <5000 56,18 

E38 15 15 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 56,18 30 

E39 20 10 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 60,67 

E40 15 25 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 62,92 

E41 20 20 300-
1400 

300-
1400 <50 <5000 67,42 

Vidro 
3 

T= 
7400

C 

álcool 

40 

E42 25 15 300-
1200 

300-
1200 <50 <5000 65,17 

 

A Figura 19 e Figura 20 mostram as relações entre os valores de tensão de ruptura e 

corrente de fuga obtidos a partir das amostras E25 a E42. 
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Figura 19 - VR x if em função da divisão de tempo dentro do forno divididos entre aquecimento e 

resfriamento com pasta de vidro com álcool 
 
 

 
Figura 20 – VR x if em função da divisão de tempo dentro do forno divididos entre aquecimento e 

resfriamento com pasta de vidro com álcool 
 

A Figura 21 mostra a relação entre o rendimento da produção e o tempo de 

permanência da amostra na temperatura de fusão do vidro. 
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Figura 21 – Rendimento x distribuição tempo entre aquecimento 

 
  
  

Das experiências E25 a E42 pode-se concluir que o tempo mínimo para que a passivação 

apresente um melhor rendimento é de 40 minutos dentro do forno. Como pode ser observado 

dentro destes 40 minutos para tempos inferiores a 15 minutos de aquecimento e tempos 

inferiores a 15 minutos de resfriamento a que a amostra é submetida, o rendimento ainda não 

atinge seu poto ótimo.  

Assim sendo para a realização das experiências finais optou-se pela divisão destes 40 

minutos de permanência dentro do forno entre 20 minutos de aquecimento da amostra e 20 

minutos de resfriamento até a saída das lâminas de dentro do forno.   

Embora as diferenças de rendimento e de valor de tensão de ruptura não tenham sido 

muito elevadas, os melhores rendimentos e valores de tensões de ruptura indicaram que a 

água DI foi o melhor dispersante para a execução da passivação. Isto pode ser decorrente da 

presença de possíveis impurezas no álcool utilizado mesmo ele sendo de grau eletrônico. 

O melhor ambiente para a fusão do vidro foi aquele cujo fluxo dos gases manteve a 

relação 1:1 entre O2 e N2. O oxigênio apresentou, portanto influência na fusão do vidro.  

As conclusões advindas das experiências realizadas com o vidro 3, permitiram que 

escolhessemos  as seguintes condições para a realização das experiências finais com os vidros 

como mostrados na Tabela 9:  

 
Tabela 9 – Condições comuns para realizações das experiências com os diferentes tipos de vidros 

 
Vidro  Dispersante Taxa de Resfriamento Atmosfera do Forno 

Vidro 3 H2O DI < 1 0/min O2:N2 (1:1) 



48 

 

A partir dos resultados obtidos nas experiências realizadas com o vidro 3, responsáveis 

pela definição das três váriaveis que poderiam distorcer conclusões importantes, realizaram-se 

as seguintes experiências como mostrado na Tabela 10: 

 
Tabela 10 – Experimentos para comparação dos diferentes vidros 

 
Eperiências Finais 

tempo (min) 
Vidros Composição Temperatura 

(0C) Patamar Resfriamento 

Vidro 1 EF1 755 20 20 
Vidro 2 EF2 755 20 20 
Vidro 3 

Pb-B-Si-Al 
EF3 740 20 20 

Vidro 4 Zn-B-Si EF4 690 20 20 
 

4.2.2 Comparação dos Resultados Obtidos entre os Diferentes Vidros 

As experiências EF1 e EF2 foram realizadas com o intuito de se comparar as 

características reversas de junções semicondutoras com vidros de diferentes  granulometrias.  
Tabela 11 - Experiências finais com os vidos 1 e 2 

 
Resultados dos Experimentos 

Tensão de Ruptura (V)
Corrente de 

Fuga 
(µA) 

 

Temperatura(oC) 
 

25 150 25 150 

Rendimento 
% 

EF1 300-1300 300-1300 <50 <5000 65,16 

EF2 300-1200 300-1200 <50 <5000 68,53 

 

A Figura 21 mostra a relação entre o rendimento da produção e a granulometria das 

fritas de vidro. 
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Figura 22 – Rendimento do processo em função da granulometria dos vidros    

 

Como pode ser observado a granulometria da frita de vidro utilizado para a obtenção do 

vidro passivante sobre a junção influencia nos valores da tensão de ruptura. Grãos mais finos 

fornecem como resultado tensões de ruptura maiores enquanto que grãos mais grossos dão 

valores de tensões de ruptura menores. O rendimento da produção também está vinculado às 

granulometrias como pode ser observado acima.    

As experiências EF3 e EF4 foram realizadas com o intuito de se comparar o 

comportamento da tensão reversa e corrente reversa de junções semicondutoras  com vidros 

de diferentes composições químicas.  
Tabela 12 – Experiências finais com os vidros 3 e 4 

 
Resultados dos Experimentos 

Tensão de Ruptura (V) 
Corrente de 

Fuga 
(µA) 

 

Temperatura(oC) 
 

25 150 25 150 
Rendimento % 

EF3 300-1800 300-1800 <50 <5000 83.14 

EF4 300-1200 300-1200 <50 <5000 67.41 
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A composição química do vidro pode alterar os valores de tensão de ruptura de um 

dispositivo semicondutor. Como pode ser observado o vidro de Al-B-Pb-Si (vidro 3) resultou 

maiores valores de tensão de ruptura quando comparado ao vidro de Zn-B-Si (vidro 4).  

Vidros com Zn têm sido muito estudados como alternativas aos vidros com Pb, no entanto 

em algumas aplicações estes levam a grandes perdas nas propriedades dos materiais que os 

utilizam.  

Os valores da corrente de fuga para todas as amostras de passivação a vidro – vidro 1, 

vidro 2, vidro 3 e vidro 4 – mantiveram-se na faixa de 50 μA à 25 0C e 5mA à 150 0C.  

4.3 Análise Térmica Diferencial 

EF1, EF2 – Vidro 1 e 2 

A análise de DTA realizada para as amostras de vidro 1 e 2 fornceram os mesmos 

resultados mostrado na Figura 23. 
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Figura 23 –  Análise Térmica Diferencial para os vidros 1 e 2 

 

Através desta curva pôde-se observar que este vidro não apresentou ponto de 

cristalinidade alguma. Sabe-se que a cristalização libera calor, portanto é exotérmica, e seria 

observada na forma de um pico crescente na curva de aquecimento, coincidente com um pico 

crescente na curva de resfriamento. 
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EF3 – Vidro 3 
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Figura 24 –  Análise Térmica Diferencial para o vidro 3 

 
 

Assim como para o vidro 3 foi possível obsevar que este vidro também não é 

cristalino. 

 

EF4 – Vidro 4 
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Figura 25 –  Análise Térmica Diferencial para o vidro 4 
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Neste último caso observou-se uma leve queda nas curvas de aquecimento e resfriamento 

na faixa dos 5500C. Tratando-se de uma reação endotérmica chega-se à conclusão que é 

indicativo da fusão do vidro. Novamente percebe-se que este vidro não é cristalino.  

Em todas as curvas acima na faixa dos 1000C observa-se uma variação endotérmica. Esta 

variação endotérmica é a vaporização da água adsorvida nas amostras, portanto para a 

interpretação da cristalinidade do vidro esta parte da curva será desconsiderada. 

4.4 Difração de Raio-X 

 
Da realização do raio-x das fritas de vidro tivemos os seguintes difratogramas (Figura 26): 

 

 
Figura 26 – Difratograma Vidros 1 e 2 

 
Os vidros 1 e 2 são amorfos. Como pode ser observado acima não existem picos 

definidos no difratograma.  

Na Figura 27 observou-se o difratograma resultado da difração de raio-x do vidro 3. 
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Figura 27 – Difratograma Vidro 3 

 
 Neste vidro 3 existem picos definidos, todos referentes ao mesmo material, a corderita.  

Na Figura 28 observou-se o difrattograma resultado da difração de raio-x do vidro 4. 
 

 
Figura 28 – Difratograma Vidro 4 

 
No difratograma referente ao vidro 4 observou-se assim como no do vidro 3 picos bem 

definidos e que são identificados como sendo corderita.  

O fato do difratograma referente aos vidros 1 e 2 não apresentarem picos de corderita 

não implica na não existência da mesma nestas fritas. O que se pode deduzir é que a massa da 

corderita presente neste vidro deve ser inferior a 5%. O DR-X não identifica materiais cuja 

massa seja inferior a 5% da massa total do material.  

Este é mais um motivo que pode ter influenciado na tensão de ruptura dos dispositivos 

passivados. A menor quantidade de corderita presente nesta frita pode não ter permitido a 
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obtenção do coeficiente de expansão térmica do vidro correto, prejudicando seu desempenho 

frente às exigências da passivação. 

 

4.5 Microscopia Óptica 

Da microscopia óptica realizada obteve-se o seguinte: 

EF1 – Vidro 1 

Na Figura 29 pode-se observar a microestrutura do vidro 1 com 100 vezes de aumento. 

 
Figura 29 – Aspectos Microestruturais da amostra EF1 observados com 100 vezes de aumento 

 
 

Esta microestrutura mostra que há homogeneidade da camada vítrea formada sobre a 

junção. As manchas escuras podem ser falhas de preenchimento do canal, ou ainda sujeiras 

introduzidas ao longo do processo. Elas podem ter sido motivo de obtenção de valores de 

tensão de ruptura mais baixos.  

Existe ainda uma região  

            Na Figura 30 pode-se observar a microestrutura do vidro 1 com 500 vezes de aumento.
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Figura 30 – Aspectos Microestruturais da amostra EF1 observados com 500 vezes de aumento 
 

  

Na  Figura 30 pode-se observar a presença de diferentes aspectos microestruturais, podendo 

ser corderita (como na análise de EDS das amostras realizada na seqüência), ou ainda bolhas 

de ar não liberadas ao longo do processo. 

  Na Figura 31 pode-se observar a microestrutura do vidro 1 com 100 vezes de 

aumento. 
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Figura 31 – Aspectos Microestruturais da amostra EF1 observados com 100 vezes de aumento 
 

 

Da Figura 31 pode-se novamente observar uma possível falha de fusão do vidro ou 

ainda uma sujeira introduzida neste ao longo do processo de passivação. Nesta foto fica mais 

fácil verificar o desnivelamento entre a mancha escura e o restante da amostra, como reflexo 

da diferença de foco observada acima. 
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EF2 – Vidro 2 

Na Figura 32 pode-se observar a microestrutura do vidro 2 com 200 vezes de aumento. 

 

 
Figura 32 – Aspectos Microestruturais da amostra EF2 observados com 200 vezes de aumento 

 
 

Esta microestrutura observada na Figura 32 acima é da frita de vidro 2. Pode-se 

obsevar como a granulometria mais fina permite uma melhor homogeneidade da camada 

vítrea sobre a superfície do canal após a sinterização do vidro, uma vez que não se consegue 

ver a possível presença da corderita ou bolhas observadas na Figura 30 acima. 

Na Figura 33 pode-se observar a microestrutura do vidro 2 com 100 vezes de aumento. 
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Figura 33 – Aspectos Microestruturais da amostra EF2 observados com 100 vezes de aumento 

 
 

Nesta Figura 33 observa-se novamente a homogeneidade da camada vítrea formada 

sobre a junção, pois não é possível ver os aspectos microestruturais decorrentes da presença 

de corderita (conforme mencionado acima através da análise de EDS foi possível identificar a 

corderita no vidro passivante) ou de bolhas de ar não eliminadas. Isto pode estar vinculado 

aos melhores valores de tensão de ruptura obtidos por esta frita. 

Na Figura 34 pode-se observar a microestrutura do vidro 2 com 200 vezes de aumento. 
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Figura 34 – Aspectos Microestruturais da amostra EF2 observados com 200 vezes de aumento 
 

  

Na Figura 34 acima pode-se observar que a presença de impurezas introduzidas ao longo do 

processo ainda continua aparecendo. Novamente há um desnivelamento entre a mancha e o 

restante da massa vítrea.  
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EF3 – Vidro 3 

Na Figura 35 pode-se observar a microestrutura do vidro 3 com 100 vezes de aumento. 

 

 
Figura 35 – Aspectos Microestruturais da amostra EF3 observados com 100 vezes de aumento 

 
  

Na Figura 35 acima pode ser observada a não homogeneidade da camada vítrea 

sinterizada. Isto pode ser decorrente da maior quantidade em massa de corderita deste vidro 

(vide análise de EDS realizada em pontos semelhantes a estes). 

Na Figura 36 pode-se observar a microestrutura do vidro 3 com 100 vezes de aumento. 
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Figura 36 – Aspectos Microestruturais da amostra EF3 observados com 100 vezes de aumento 
 

 

Nesta Figura 36 observa-se a presença de impurezas, assim como nos demais vidros, 

introduzidas ao longo do processo produtivo. Nota-se novamente a irregularidade da camada 

vítrea formada sobre a junção exposta. 

Na Figura 37 pode-se observar a microestrutura do vidro 3 com 200 vezes de aumento. 
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Figura 37 – Aspectos Microestruturais da amostra EF3 observados com 200 vezes de aumento 
 

Na Figura 37 observa-se a presença de sujeiras introduzidas ao longo do processo, 

além de irregularidades na camada vítrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

EF4 – Vidro 4 

Na Figura 38 pode-se observar a microestrutura do vidro 4 com 100 vezes de aumento. 

 

 
Figura 38 – Aspectos Microestruturais da amostra EF4 observados com 100 vezes de aumento 

 
 

Na Figura 38 pode-se observar que a estrutura do vidro formado de Zn-B-Si é bastante 

diferente dos demais vidros estudados. Essa marca escura no meio da camada de vidro 

formada pode ser decorrente ou de impurezas introduzidas ao longo do processo, ou da 

eliminação de gases do vidro na sua fusão. 

Na Figura 39 pode-se observar a microestrutura do vidro 4 com 100 vezes de aumento. 
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Figura 39 – Aspectos Microestruturais da amostra EF4 observados com 100 vezes de aumento 
 

Na Figura 39 acima pode-se observar a irregularidade na camada vítrea formada sobre a 

junção exposta do dispositivo. Assim como para o vidro 3 pode ser influência da elevada 

quantidade em massa de corderita (vide análise de XRD). 

Foi possível obsevar que naqueles vidros onde as irregularidades da camada vítrea 

formada ficaram muito evidentes eram justamente os que maior quantidade em massa de 

corderita possuíam. Esta análise comparativa foi possível em função das análises de XRD e de 

SEM realizadas. 

4.6 Microscopia Eletrônica de Varredura  

Como análises obtidas pelo MEV seguem as seguintes figuras: 
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EF1 – Vidro 1 

Na Figura 40 pode-se observar a microestrutura do vidro 1 realizada em um MEV. 

 

 
Figura 40 – Imagem de um vidro (vidro 1) de Al-B-Pb-Si realizada no MEV 

 
 

Como pôde ser observado na Figura 40 acima existe uma mistura de vidros. As partes 

mais claras são ricas em magnésio (vide análise de EDS), ilustrando bem a existência de 

corderita nos vidros formados.  
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EF2 – Vidro 2 

Na Figura 41 pode-se observar a microestrutura do vidro 2 realizada em um MEV. 

 

 
Figura 41 – Imagem de um vidro (vidro 2)de Al-B-Pb-Si realizada no MEV 

 
 

Nesta microestrutura da Figura 41 observa-se que a corderita encontra-se bem 

separada do restante do vidro (vide análise de EDS). Percebe-se que esta não sofreu fusão. 
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EF3 – Vidro 3 

Na Figura 42 pode-se observar a microestrutura do vidro 3 realizada em um MEV. 

 

 
Figura 42 – Imagem de um vidro (vidro 3) de Al-B-Pb-Si realizada no MEV 

 
 

Neste caso novamente a corderita mostra-se presente em maior quantidade. Toda a 

parte mais clara da Figura 42 é rica em magnésio (vide análise de EDS). 
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EF4 – Vidro 4 

Na Figura 43 pode-se observar a microestrutura do vidro 4 realizada em um MEV. 

 

 
Figura 43 – Imagem de um vidro (vidro 4) Zn-B-Si realizada no MEV 

 
 

Na Figura 43 observam-se nas partes mais claras a presença de magnésio (vide análise de 

EDS). Novamente está relacionado à presença de corderita no vidro formado.    

Para todas as amostras acima foram realizadas a análise de EDS resultando na seguinte 

Figura 44: 
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Figura 44 – Análise de EDS realizada para todos os vidros 

 
Através das análises de EDS (espectroscopia de energia dispersiva) realizadas sobre os 

vidros em diversos pontos, observou-se a presença de magnésio nas partes mais claras de 

todas as amostras de vidros. Este magnésio é proveniente da corderita. A composição química 

da corderita é de 50% do peso em silício, 15% do peso em alumina e 15% em óxido de 

magnésio, sua temperatura de fusão é de 11500C [30]. Nas partes mais escuras só foi 

identificado silício, podendo ser interpretado ou como porosidade do vidro ou ainda como 

camadas mais finas resultantes da não uniformidade da formação da massa vítrea. 

O boro na análise de EDS não é identificado por ser um elemento muito leve. 
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5 Conclusões 
A formação da camada vítrea de passivante sofre uma forte influência da atmosfera do 

ambiente de  sinterização (presença de uma mistura de oxigênio e do nitrogênio). 

Demonstramos que o melhor dispersante utilizado neste trabalho  para a suspensão  da 

frita de vidro foi a  água deionizada. 

Para as fritas de vidro estudadas determinamos que o tempo ótimo  de sinterização do 

vidro foi de 40 minutos, divididos em 20 minutos na temperatura de patamar e 20 minutos na 

temperatura de resfriamento.  

Os vidros contendo Pb-Al-Si-B fazem com que os componentes passivados com ele  

bloqueiem maiores valores de tensão de ruptura do que os vidros compostos por Zn-B-Si. 

A granulometria é importante na obtenção de melhores valores de tensão de ruptura. 

Granulometrias de fritas de vidro específicas para a passivação de semicondutores de potência 

na faixa de 1 μm fornecem tensões de ruptura superiores às granulomterias de 3 e 9 μm. 

A corrente de fuga de dispositivos passivados com vidro são cerca de 10 vezes superiores 

aos passivados com borrachas de silicone à quente. Isto deve estar relacionado à presença de 

magnésio nos mesmos, utilizado para o ajuste de coeficiente de expansão térmica do vidro. 

No entanto, são mais estáveis a longo prazo quando comparados às borrachas de silicone. 

Os vidros utilizados para passivação de semicondutores de potência são amorfos, 

podendo ser interpretados erroneamente por alguns autores como semi-cristalinos devido à 

presença da corderita, que não sofre fusão à temperatura de sinterização dos vidros 

passivantes. 

Quando comparados às borrachas de silicone os vidros exigem alguns cuidados no seu 

processo muito mais críticos que os exigidos pela borracha, no entanto as vantagens obtidas 

justificam a sua utilização, dentre elas destacam-se: 

(a) Borrachas de silicone sofrem uma polimerização contínua, possuindo desta forma 

uma vida útil bastante inferior à apresentada pelo vidro.  

(b) As borrachas de silicone são muito mais higroscópicas que os vidros. 

(c) Na passivação com vidro utiliza-se uma quantidade de matéria prima 

significativamente menor, quando comparada à borracha de silicone. Por este motivo, há uma 

redução de custo signficativa com a adoção da passivação com vidro. 

 (d) O manuseio do chip passivado com vidro é mais seguro em relação ao passivado com 

borracha. 
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1. Retificadores  

Os retificadores são dispositivos que transformam corrente alternada em contínua. Os 

retificadores são produzidos por meio de  junções semicondutoras difundidas, que ainda são 

subdivididas em junções PIN e junções punchthrough conforme a largura de suas camadas de 

depleção. 

Segundo BALIGA [7], retificador ideal é aquele que deve apresentar corrente de fuga e 

tensão de condução nulas, além de conduzir corrente infinita quando em funcionamento e 

suportar tensão infinita no sentido reverso quando no bloqueio. 

 Um retificador real difere do retificador ideal justamente por apresentar corrente de fuga, 

uma tensão reversa que pode ou não ser a de avalanche, um valor  máximo na corrente de 

condução e um valor de  tensão na condução que indicam as perdas dos dispositivos reais.  

A curva que define o funcionamento de um retificador real pode ser dividida em duas 

regiões: uma no bloqueio e outra na condução. Por sua vez estas duas regiões de 

funcionamento podem ainda ser subdivididas em duas subregiões cada uma delas. Ver Figura 

45 abaixo.   

 
Figura 45 – Regiões de operação de um retificador 

 
No sentido reverso existem as regiões de avalanche e de bloqueio, como pode ser 

observado na figura acima.  

Da mesma forma no sentido direto existem as regiões de condução de baixo nível de 

injeção  e de alto nível de  injeção. 

A passivação que é o objetivo deste trabalho, influencia apenas o sentido reverso do 

retificador, portanto serão consideradas apenas as regiões de bloqueio e de avalanche.  
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O sentido direto ou de condução não será discutido no presente trabalho por não sofrer 

influência da passivação, uma vez que todo o mecanismo de condução acontece no corpo do 

dispositivo e não na superfície.  

Como a passivação desenvolvida neste trabalho foi realizada numa junção PIN, o bloqueio 

será estudado num retificador PIN, um semicondutor com três camadas: a p+ fortemente 

dopada com boro,a n fracamente dopada com fósforo (intrínseca) e n+ fortemente dopada com 

fósforo.  

Os retificadores PIN na condução suportam elevadas densidades de corrente no sentido 

direto, cerca de dezenas e até milhares de amperes por cm2, e no bloqueio elevadas tensões 

reversas, da ordem de 5kV ou mais.  

Os diodos em estudo suportam tensões reversas de até 2000V e na condução correntes de 

até 50 A contínuos. 

 

1.1 Tensão de Ruptura 

 

A tensão de  bloqueio de um retificador está relacionada diretamente à espessura da 

camada de depleção deste componente. Enquanto na condução esta região é relativamente 

estreita, no bloqueio ela se torna relativamente larga.Essa variação na espessura da camada de 

depleção está relacionada à tensão reversa aplicada a esta junção [10]. 

A tensão reversa aplicada é responsável pela ampliação do campo elétrico interno na 

camada de depleção, o qual está relacionado ao valor máximo da tensão reversa suportada 

pelo retificador. 

Fora da região de depleção, onde o campo elétrico é nulo, o balanço de cargas é mantido, 

levando esta região a agir como um condutor [10]. 

A tensão de ruptura é a máxima tensão suportada por um semicondutor quando o campo 

elétrico máximo dentro da região de depleção alcança seu valor crítico [31]. 

Caso este valor crítico do campo elétrico na camada de depleção seja atingido, haverá a 

ruptura da junção. 

Segundo SZE [1], existem três mecanismos de ruptura da junção: ruptura por avalanche, 

ruptura por efeito Zener ou tunelamento e ruptura por instabilidade térmica. Dos três 

mecanismos mencionados o mais importante é o que ocorre por avalanche. 

A ruptura de uma junção por instabilidade térmica é responsável pela máxima tensão 

suportada pelo dielétrico [1].  
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A corrente reversa ou corrente de fuga de uma junção submetida a elevadas tensões 

reversas gera uma dissipação de calor responsável pelo aquecimento da junção. Quanto maior 

o aquecimento, maior a temperatura da junção e conseqüentemente maior a corrente de fuga 

do componente e menor a tensão que a junção consegue suportar. Quando o componente 

estiver conduzindo ele aquecerá e com isso quando ele estiver operando na região reversa a 

corrente de fuga será maior do que quando ela é medida com a junção semicondutora na 

temperatura ambiente. 

Considere-se um semicondutor submetido a um campo elétrico crescente. Conforme 

este campo elétrico cresce atinge-se um ponto onde a velocidade individual dos portadores de 

carga excederão o que é conhecido por velocidade térmica, tornando-os portadores “quentes”. 

Esses portadores nessa condição, quando sob influência de um campo elétrico elevado, 

colidem com átomos e parte dessa energia de colisão será responsável pela passagem de 

elétrons da banda de valência para a de condução dentro do material, resultando na geração 

dos pares elétrons-lacunas. Esse processo de ionização por impacto é multiplicativo, ou seja, 

cada lacuna ou elétron gerado será envolvido na ionização de novos pares elétrons-lacunas. A 

ruptura por avalanche acontece quando esse processo tende ao infinito [32]. 

O processo de ionização pode ser caracterizado pelo par de coeficientes de ionização, αp 

para lacunas e αn  para elétrons [33]. 

Onde, 

  αp = número de pares elétrons-lacunas produzidos por lacunas por centímetro viajado 

na direção do campo elétrico 

αn = número de pares elétrons-lacunas produzidos por elétrons por centímetro viajado 

na direção do campo elétrico 

Para o silício submetido a um campo elétrico ε cujo valor está entre 5 X 104 e 8 x 105 

V/cm [34], tem-se [7]: 
εαα /nb

nn e−=  (5)

e,  
εεγαα // pp b

p
b

np eae −− ==  (6)

Onde, αn = 7 x 105 /cm: constante determinada para elétrons[7] 

  bn = 1.23 x 106 V/cm: constante determinada para elétrons[7] 

  ap = 1,6 x 106 /cm: constante determinada para lacunas [7] 

  bp = 2 x 106 V/cm: constante determinada para lacunas[7] 

para ε na faixa de 1.75 x 105 à 6 x 105 V/cm 
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  γ = 0.344 = αn/αp : constante dependente dos coeficientes de ionização para 

elétons e lacunas [32,34] 

Das equações expostas acima pode-se observar que os coeficientes de ionização crescem 

rapidamente com o aumento do campo elétrico da região de carga espacial. Isso pode ser 

observado pela Figura 46 abaixo, onde alfa é uma aproximação do coeficiente de ionização 

que é útil na determinação de soluções analíticas da tensão de ruptura de dispositivos, dado 

por [7]: 
735108.1 Ex −=α  (7)

   

 
Figura 46 – Coeficientes de Impacto de Ionização para o silício[7] 

 
Considera-se um único par elétron-lacuna que foi gerado num ponto x, na camada de 

depleção de um diodo pn [35]. Essa lacuna será arrastada pelo campo elétrico em direção à 

região p, realizando uma média de colisões ionizantes de αpdx enquanto estiver cruzando a 

região dx. Da mesma maneira o elétron será arrastado, também pelo campo elétrico, em 

direção à região n, realizando uma média de colisões ionizantes de αndx enquanto estiver 

cruzando a região dx. 

Pares secundários produzidos desta maneira darão origem a sucessivas colisões enquanto 

estiverem cruzando a camada de depleção. 
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Se M(x) é a média total de números de pares gerados na camada de depleção como 

resultado de um único par gerado em um ponto x, então: 

∫∫ ++=
W

x
p

x

n dxxMdxxMxM ')'(')'(1)(
0

αα            (8)

Onde W é a largura da camada de depleção.  

Realizando-se a diferencial da equação acima: 

)()()( xM
dx

xdM
pn αα −=  (9)

       Definindo-se as condições de contorno, obtém-se: 

M(x) = M (0) para x=0 (10)

       Pode-se então simplificar a expressão que define M(x): 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∫

x

pn dxMxM
0

')(exp)0()( αα  (11)

       Substituindo-se na expressão (8), x=0: 

∫ ∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−=

w x

pnp dxdxM
0 0

')exp1)0(/1 ααα  (12)

       Desta forma, 

∫ ∫

∫

⎥
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⎤
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⎣

⎡
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⎦
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⎢
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            (13)

       A ruptura ocorre quando M(x) se torna infinito, ou seja: 

1')(exp
'

0 0

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−∫ ∫ dxdX

w

P

x

np ααα  (14)

Onde,  W’ é a largura da camada de depleção na ruptura. 

Essa expressão é usada para se calcular  a multiplicação de pares elétron-lacuna na 

camada de depleção, não importando se os portadores que entram na camada de depleção são 

provenientes da difusão através da região neutra ou se são provenientes dos portadores 

produzidos pela geração de cargas via níveis profundos na camada de depleção [32].  

Esta equação pode ser simplificada por meio de um coeficiente de ionização médio iα  ao 

invés de usarmos dois coeficientes de ionização, obtendo: 
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Desta forma a equação de ruptura se reduz a: 

1
0

=∫
′

dx
w

iα  (16)

Dados experimentais[36] mostram que esta aproximação é válida tanto para junções 

abruptas como graduais. Portanto esta forma mais simples será usada para calcular a tensão de 

ruptura de junções pn. 

A corrente reversa total de um diodo p-n é resultado da combinação dos efeitos de 

multiplicação de portadores vindos das regiões finais quase-neutras e dos portadores gerados 

via níveis profundos dentro da camada de depleção. Sabe-se que as condições para ruptura por 

avalanche são as mesmas para ambos os casos, ou seja, cada componente se torna infinito à 

mesma tensão de ruptura. No entanto soluções detalhadas realizadas para componentes 

individuais demonstram que cada termo se aproxima do infinito a diferentes taxas. Resultados 

desses cálculos serão mostrados abaixo. 

Sabendo que Jn0 e Jp0 são as densidades de corrente dos portadores de carga, que estão 

entrando na camada de depleção, provenientes das regiões p e n (quase-neutras) 

respectivamente, e que JSC é a densidade de corrente gerada na região de carga espacial nesta 

mesma camada de depleção, definem-se os fatores de multiplicação Mn, Mp, Msc, 

correspondentes à estas densidades de corrente. Desta forma, pode ser demonstrado [37] que, 

para diodos de alta tensão, vale: 

4)/(1
1

BVV
M

j
n −
≅  (17)

e, 

6)/(1
1

BVV
M

j
p −
≅  (18)

Onde, Vj é a tensão reversa suportada pela junção e BV a tensão de ruptura. 

A solução da equação (13)  é muito importante por permitir que seja observado o seguinte: 

- para um diodo n+p: nSC MM ≅ ,  

- para um diodo p+n pSC MM ≅  .  

Isto é válido uma vez que Msc é o fator de multiplicação de pares elétrons-lacunas 

gerados dentro da camada espacial e Mn e Mp são os fatores de multiplicação de pares 

elétron-lacuna nas respectivas regiões p e n. De acordo com a equação 14 nota-se que os 
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fatores de multiplicação são proporcionais aos valores αp e αn. Quanto mais expressivo for αp 

em relação a αn, o fator de multplicação será predominantemente Mp, e deste modo Msc, 

pode ser aproximado de Mp. Da mesma forma quanto mais expressivo for Mn em relação à 

Mp, Msc se aproximará de Mn. 

Portanto ao invés de se dizer que a corrente de geração de cargas é o termo predominante 

na corrente de fuga do retificador, sua variação é ditada pelo comportamento do limite da 

corrente de difusão [32]. Estes resultados indicam que a corrente reversa de um diodo p+n se 

aproxima do infinito mais rapidamente que a de um diodo n+p de acordo com as equações 

(17) e (18). Isto acontece pois a corrente de difusão de um diodo p+n  é limitada 

primeiramente pelas lacunas na região n. 

Até o presente momento foram estudados os mecanismos de ruptura das junções de um 

retificador. Tais mecanismos são influenciados por vários fatores, merecendo destaque as não 

homogeneidades na dopagem, estrutura cristalina, ângulo de desbaste da superfície do 

dispositivo e também a concentração de dopantes na junção metalúrgica dos retificadores. 

Estes parâmetros serão abordados separadamente a seguir.  

 

1.1.1 Não homogeneidades na Dopagem[38] 

 

Existem diversos tipos de não homogeneidades na dopagem que afetam a tensão 

reversa nos diodos  retificadores que são: variação da dopagem, formação de ilhas e frente 

de difusão irregular. 

Duas causas de mal funcionamento de semicondutores de potência são: precipitação 

de impurezas e não homogeneidade na dopagem. 

As precipitações de impurezas podem provocar um aumento na corrente reversa. O 

mecanismo de tunelamento é usado para explicar este fenômeno mas não existe ainda uma 

teoria quantitativa que possa ser usada. 

A não homogeneidade na dopagem de uma junção está relacionada à variação da 

concentração de dopantes, podendo provocar a degradação dos dispositivos de duas 

formas: uma a partir da variação da concentração do dopante que está em menor 

quantidade e a outra por avalanche localizado. 

No primeiro caso, a variação da concentração desse dopante minoritário  pode ocorrer 

devido ao aumento da camada espacial de uma junção reversamente polarizada, como 

conseqüência de variações da concentração de dopantes minoritários. Isto pode causar um 



79 

aumento da temperatura do componente, seguido de um crescimento da vida média dos 

portadores de carga, como conseqüência da corrente resultante. 

Em dispositivos como os tiristores este aumento da largura da camada de depleção 

pode dar origem à falhas localizadas por punchthrough. 

A falha por avalanche localizada acontece na região com concentração elevada de 

dopantes em função do aumento do campo elétrico nesta região. Para este caso, o aumento da 

temperatura auxilia na estabilização da corrente, já que esta estabilidade cresce com o 

aumento da temperatura.   

Entende-se por ilhas regiões isoladas dentro da camada de depleção que mostram uma 

concentração de cargas diferentes do restante que está à sua volta. 

Quando estas ilhas são de materiais diferentes da região onde elas se encontram, as 

mesmas aparecem como precipitados ou inclusões. Neste caso, haverá uma redistribuição em 

torno destas das linhas do campo elétrico existentes na camada espacial, como pode ser 

observado na Figura 47 abaixo. 

 
Figura 47 – Diagrama esquemático duma região espacial em torno duma ilha p+ dentro da região n [38]. 
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Da mesma forma que a junção reversamente polarizada apresenta sua região de baixa 

dopagem depletada, a ilha também será depletada parcialmente.  

Quanto maior a região da ilha depletada melhor será. A diferença de potencial entre os 

pontos A e B da figura acima que não apresentarão grande diferença de potencial.  

Quanto maior a região neutra da ilha, pior será. O campo elétrico em torno da ilha 

sofrerá um acréscimo considerável, podendo se tornar motivo de falha por avalanche 

localizado.    

As não homogeneidades das frentes de difusão são funções de mudanças da constante 

de difusão como conseqüência de defeitos estruturais ou ainda de encrustações de outras 

impurezas, que interajam com os átomos que estão sendo difundindos. Outro motivo também 

pode ser uma variação local da concentração superficial dos dopantes. 

Existem duas linhas a serem estudadas neste caso: “diffusion stop” e “diffusion spike”. 

“Diffusion stop” nada mais é que uma interrupção da frente de difusão. Não afetam a 

difusão ao redor desta interrupção, e geralmente não geram acréscimos significativos do 

campo elétrico ao seu redor. Portanto, pode ser considerado de pequena importância na 

influência do comportamento do dispositivo. 

“Diffusion Spike” age de uma maneira semelhante às ilhas já mencionadas 

anteriormente, portanto, pode ou não gerar aumentos significativos do campo elétrico em 

pontos localizados dentro da região de depleção do dispositivo.  

 

1.1.2 Ângulo de Desbaste 

 

As linhas de campo elétrico existentes numa junção apresentando forte influência nos 

valores da tensão de ruptura.  

Estas linhas de campo são funções da uniformidade de dopagem, da presença ou ausência 

de impurezas, da largura da camada de depleção, da concentração dos dopantes nas regiões do 

dispositivo, da presença de discordâncias e também do ângulo de desbaste da superfície do 

dispositivo, conhecido como “angle lapping”. 

Aqui será dada ênfase na influência do ângulo de desbaste sobre a distribuição das linhas 

de campo elétrico dentro da camada de depleção e que atingem a superfície do retificador. 

O ângulo de desbaste da superfície do componente permite que se obtenha uma redução 

do valor máximo do campo elétrico nesta junção exposta (superfície). 
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Com a diminuição do valor máximo do campo elétrico que atinge a superfície do 

dispositivo, a tensão de ruptura que o componente passa a suportar na junção exposta 

aumenta. 

O intuito de se realizar o desbaste na superfície externa do componente é o de aumentar o 

valor da tensão de ruptura na parte da junção exposta para um valor  que será superior ao do 

corpo do retificador. 

No corpo do dispositivo a tensão de ruptura é melhor controlada porque há a compensação 

de cargas ionizadas dentro da camada de depleção, mantendo-a, portanto, uma região neutra. 

Já na superfície, por influência de geometria essa compensação de cargas ionizadas além de 

causar um desvio na direção da camada de depleção permite assim um aumento nesse ponto 

da corrente reversa e uma diminuição na tensão de ruptura.    

Os tipos de ângulos utilizados nos semicondutores de potência são: positivo e negativo 

[10]. Estes ângulos são determinados de acordo com a junção pn existente no componente.  

Junção com ângulo positivo é definida como sendo uma junção assimétrica pn que possui 

uma área linearmente decrescente, a qual vai do lado mais dopado da junção para o menos 

dopado [10]. 

Para se obter uma junção com ângulo positivo deve-se inicialmente aplicar fotorresiste 

sobre o lado n+ da lâmina difundida. Realiza-se então a corrosão isotrópica desta lâmina, 

como pode ser observado na Figura 48. 

 
Figura 48 –Ângulo positivo num retificador pin 

 
Em junções com ângulo de desbaste positivo as seguintes características são sempre 

observadas[32]: 

(a) O pico do campo elétrico na superfície é sempre inferior ao apresentado pelo corpo 

do dispositivo, mesmo se este ângulo for de 900; 

(b) O valor de pico do campo elétrico decai monotonicamente conforme o ângulo 

diminui; 
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(c) A posição do pico do campo elétrico na superfície se afasta da junção exposta 

conforme houver redução do valor do ângulo de desbaste, caminhando cada vez 

mais para dentro da região menos dopada. 

A distribuição das linhas equipotenciais de um dispositivo reversamente polarizado 

pode ser visualizada na Figura 49 abaixo: 

 
Figura 49 – Distribuição das linhas equipotenciais para uma junção PN que bloqueia até 600V, com 

ângulo de desbaste positivo de aproximadamente 60[10]. 
 

Na Figura 50 abaixo, pode-se observar a variação do campo elétrico ao longo de uma 

junção pn, cujo ângulo de desbaste é positivo com o valor de aproximadamente 60.  

 
Figura 50 – Campo elétrico na superfície desbastada positivamente com 60[10].  

 
No gráfico campo elétrico x distância abaixo da superfície, pode ser observada a 

influência dos valores do ângulo de desbaste positivo sobre a distribuição do campo elétrico 

no dispositivo. Ver Figura 51. 
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Figura 51 - Campo elétrico na superfície de um diodo p+n para  

diferentes ângulos de desbaste positivos da superfície[10]. 
  

Do apresentado até o momento, pode-se chegar à seguinte comparação entre o valor 

máximo do campo elétrico obtido e o valor do ângulo de desbaste facetado, mostrada no 

gráfico abaixo - Figura 52. 
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Figura 52 - Relação entre pico do campo elétrico e ângulo de desbaste para junções p+n positivas[10]. 

 
Ângulo positivo é o mais utilizado para a produção de dispositivos de alta potência, por 

permitir que a tensão reversa atinja o limite teórico do material, ou seja o valor de avalanche 

na região plana da junção. No entanto, existem situações em que o uso do ângulo negativo é 

necessário. 

Junção com ângulo negativo é definida como uma junção pn assimétrica que possui uma 

área linearmente decrescente, a qual caminha do lado menos dopado para o mais dopado [10].  

Para se obter ângulo negativo numa junção pn deve-se inicialmente aplicar o fotorresiste 

sobre o lado p+ da lâmina. Realiza-se então a corrosão da mesma, até atingir a junção pn, 

como pode ser observado na Figura 53 abaixo. 
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Figura 53 – Ângulo negativo 

 
Com este tipo de ângulo o campo elétrico na superfície será superior ao apresentado pelo 

corpo do dispositivo para ângulos de desbaste negativos ente 300 e 800 [7]. Isto ocorre devido 

à redução da largura da camada de depleção no lado menos dopado, como pode ser observado 

na Figura 54 abaixo. 

 
Figura 54 – Contorno da camada de depleção para ângulo negativo[7]. 

 

Como as linhas equipotenciais são normais à superfície elas passam a convergir na região 

exposta da junção [32].  

O ângulo negativo tem como efeito a remoção da carga elétrica da região de depleção do 

lado mais dopado da junção. Isto ocorre pois a carga elétrica da região menos dopada sofre 

um decréscimo, enquanto que na região mais dopada há um acréscimo da carga elétrica [39]. 

Somente com ângulo negativo muito pequeno o campo elétrico na superfície será inferior 

ao do corpo do componente. 

  Na Figura 55  pode ser observada a disposição das linhas equipotenciais de um 

dispositivo cujo ângulo de desbaste é negativo. Da Figura 56 podemos ver que à medida que o 
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ângulo negativo diminui, o campo elétrico na superfície também diminui atingindo um 

mínimo para o ângulo de -60.  

 
Figura 55 - Linhas de campo numa junção p+n com ângulo negativo de 60[10]. 

 

 
Figura 56 – Relação entre o pico do campo elétrico na superfície e o ângulo de desbaste negativo[10]. 

 

A relação entre o ângulo de desbaste negativo e a tensão de ruptura de um componente 

pode ser normalizada em relação à tensão de ruptura ideal com ângulo positivo x ângulo 

negativo efetivo da Figura 57 abaixo, quando o ângulo efetivo é dado por: 

2)()04.0(
H

L
ef W

W
θφ =  (19)

           

Onde, WL: largura da camada de depleção n lado menos dopado; 

  WH: largura da camada de depleção p lado mais dopado; 

   θ: ângulo de desbaste 
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Figura 57 - Relação entre a tensão de ruptura e o ângulo negativo de desbaste[10]. 

 
Para uma melhor visualização da diferença entre ângulo positivo e negativo, pode-se 

observar a Figura 58 abaixo: 

 
Figura 58 – Comparação entre ângulo positivo e negativo 

 
Como já foi descrito anteriormente de acordo com o ângulo de desbaste podem-se 

obter diferentes valores do campo elétrico na superfície do componente. A comparação entre 

ângulo positivo e negativo e seus respectivos campos elétricos na superfície do componente 

pode ser observada na Figura 58. 
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Figura 59 - Relação entre o pico do campo elétrico da superfície e o ângulo de desbaste, tanto para 

positivo quanto para negativo[10]. 
 
 

1.1.3 Estrutura Cristalina 

 

Durante o processo de fabricação de dispositivos de potência há a introdução de 

defeitos cristalinos tais como discordâncias, átomos substitucionais, intersticiais entre outros, 

que podem dar origem à tensões residuais na rede do cristal [40]. 

Esses defeitos estão relacionados diretamente à qualidade da junção formada e 

portanto às propriedades finais do dispositivo. Eles são responsáveis pela geração de 

microplasmas que são pontos localizados de ruptura por avalanche e cujo diâmetro destes 

pontos é da ordem de 1μm [41].  

Estes microplasmas, geralmente, estão localizados próximos uns dos outros, servindo  

de impulso para o acionamento de outros pontos localizados de avalanche, via excitação por 

photons [40]. 

Como sempre estão nas vizinhanças de locais que apresentam defeitos como 

discordâncias, falhas de dopagem, entre outros, os microplasmas podem ser utilizados na 

identificação de defeitos físicos que causam alterações nas propriedades elétricas. 

Normalmente os microplasmas ocorrem em locais que estão sob influência de campos 

elétricos intensos ou em locais que hajam redes de inomogeneidades [42]. 
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Segundo BATDORF, CHYNOWETH, etal,[43], a ocorrência de microplasmas é 

preferencial em pontos onde houver discordâncias dentro da camada de depleção. Caso não 

existam discordâncias na junção, os pontos mais favoráveis para a ruptura por avalanche serão 

aqueles na periferia desta [44]. 

Em componentes isentos de discordâncias e superfície livres de defeitos, a ruptura não 

ocorre em pontos localizados, mas de uma forma uniforme em toda a junção, que são os 

macroplasmas [45]. 

Discordâncias são responsáveis pelo armazenamento de altas densidades de carga através 

da criação de armadilhas de portadores de carga nas junções [46].  

Embora a corrente de fuga de retificadores seja explicada no item seguinte, é importante 

mencionar que próximo à tensão de ruptura a corrente de fuga é relativamente elevada. Esta 

corrente reversa é controlada pela quantidade de defeitos existentes na superfície da junção 

[40].  

Não importa a maneira como uma junção seja formada, sempre haverá a superfície da 

junção onde existirão defeitos como as discordâncias ou regiões de absorção de 

contaminantes [40]. Portanto, deve-se sempre tentar trabalhar de uma maneira que se possa 

minimizar os efeitos indesejáveis que alterem as propriedades das junções.   

A corrente reversa ou corrente de fuga (if) do componente está diretamente relacionada à 

tensão de ruptura do mesmo, portanto if será estudado na seqüência. 

 

1.1.4 Difusão de Dopantes 

 

A difusão é um mecanismo de introdução de impurezas com base no gradiente de 

concentração, que pode ser explicado pelas leis de Fick. Para sólidos, ou mais 

especificamente, em semicondutores, a difusão de impurezas como boro e fósforo no silício é 

melhor entendida a partir da segunda lei de Fick que é expressa por uma função erro 

complementar quando a fonte de impurezas é considerada infinita. 

A segunda lei de Fick que explica a variação de concentração como função do tempo e 

distância, é dada por: 

x
CD

t
C

2

2

∂
∂

=
∂
∂     (20)

Onde, ∂ C: gradiente de concentração 

       D: coeficiente de difusão 

       t: tempo 
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       x: distância 

A função erro complementar é dada por: 

Dt
xerfcCtxC S 2

),( =  (21)

Onde, D: coeficiente de difusão 

      t: tempo 

      x: distância 

      CS: concentração de superfície 

Esta função pode ser melhor ilustrada a partir do gráfico C/CS x x(μ), ilustrado abaixo - 

Figura 60. 

 
Figura 60 – Função erro complementar: concentração normalizada x distância[31]  

  
A partir desta função erro complementar consegue-se ilustrar a distribuição do 

gradiente de concentração em função da distância ao final da etapa de difusão. Ver Figura 61 

abaixo. 
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Figura 61 – Concentração superficial final de dopantes com base na função erro complementar[31] 

 
Na superfície do dispositivo a concentração de dopantes é superior à de seu interior. 

O gradiente de concentração na junção é responsável pela distribuição interna da largura 

da camada de depleção entre o lado menos dopado e o mais dopado da junção. Ele é 

influenciado pela estrutura cristalina da lâmina, pela presença de impurezas indesejadas e pelo 

tempo de difusão.  

Esse perfil da concentração dos dopantes no semicondutor varia com o tipo de junção 

formada, linear, gradual ou abrupta. 

Sabendo-se o tipo de junção é possível determinar a distribuição das impurezas 

introduzidas no dispositivo, e a partir daí definir a camada de depleção e também a tensão de 

ruptura do componente. 

Neste trabalho a junção utilizada é a difundida,  que é subdivida em duas classes, de 

acordo com  o tamanho da camada de depleção: as junções pin e as “punched-through”.  

 

1.1.4.1 Junção Difundida 

 

Como já foi mencionado anteriormente a difusão é a técnica mais empregada na 

fabricação de dispositivos de potência. As junções dos diodos são profundas e por isso tenta-

se obter baixos gradientes de concentrações dos dopantes, a fim de se elevar a tensão de 

ruptura. Como exemplo vale mencionar que a faixa da profundidade da junção em um 

retificador é de 25 a 200μm. 

O perfil resultante das impurezas é uma função erro complementar, considerando a 

difusão como feita com uma fonte infinita de impurezas. Isso pode ser dado pela expressão 

abaixo: 
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BN
Dt
xerfcNtxN −= )

2
(),( 0  (22)

Onde, N(x,t): concentração de impurezas na rede em qualquer ponto do espaço e 

tempo (átomos/cm3), 

 N0: concentração de impurezas na superfície do silício (átomos/cm3), 

 D: coeficiente de difusão para uma específica temperatura de difusão 

 x profundidade de penetração (c); 

 t tempo de difusão (s), 

 NB: concentração de impurezas básica (cm-3) 

 NB: concentração de impurezas básica (cm-3) 

O sinal de menos diante do NB da lâmina se dá porque a difusão para introdução de 

impurezas na lâmina inicial, é de tipo contrário às impurezas apresentadas pela lâmina. 

No caso de difusões realizadas através de uma fonte finita de impurezas é observado um  

perfil de dopagem do tipo Gaussiano, dado por: 

BN
Dt
xNtxN −

−
=

4
exp),(

2

0  (23)

          

Para obtenção de difusões profundas é muito comum na prática difundir junto ao dopante 

de boro simultaneamente gálio e alumínio no substrato do diodo [47]. Conseqüentemente a 

função erro deve apresentar uma função erro complementar dupla, cuja concentração 

superficial é igual à concetração do dopante com maior solubilidade (boro) e a profundidade 

da junção é determinada pelo componente que apresentar o maior coeficiente de difusão 

(alumínio ou gálio).  

Para as difusões profundas, todos os perfis de dopagem podem ser aproximados por uma 

equação exponencial: 

)1()( / −= − λx
B eNxN  (24)

           

Onde, NB: concentração do substrato (cm-3) 

  x: distância com origem na junção metalúrgica (μm) 

  λ: constante de espaço (μm) 

Numa junção reversamente polarizada o perfil das concentrações de impurezas de uma 

junção difundida é essencialmente exponencial num dos lados da camada de depleção e 

constante no outro. Há a presença de um campo elétrico fora da depleção no lado onde a 

concentração de impurezas varia exponencialmente, enquanto que no outro lado, também fora 
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da depleção, onde a concentração é considerda constante, não existe campo elétrico atuando – 

ver Figura 62(b). Isso pode ser observado pela Figura 62(a) que se segue: 

 
Figura 62 - Junção difundida reversamente-polarizada [32] 

 
Como pode ser observado as regiões vizinhas à depleção são quase neutras, com excessão 

da região onde o campo elétrico é constante, ou seja a região onde a concentração é 

exponencial – ver Figura 62(c).   

Para melhor compreensão pode-se resumir as propriedades observadas na junção 

exponencialmente gradual: 

1. A carga espacial é estritamente confinada à camada de depleção e à superfície; 

2. As regiões fora da depleção são quase-neutras; 

3. Fora da camada de depleção, no lado de concentração constante não há a presença 

de campo elétrico; 

4. No lado de concentração exponencial há a presença de um campo elétrico 

constante, fora da depleção. Sua direção é oposta ao fluxo de portadores de carga 

minoritários nesta região, ou seja é um campo de retardo para portadores 

majoritários. Como pode ser observado o pico do campo elétrico está localizado na 

região onde a dopagem é elevada. 

(a) Junção PIN 
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Na Figura 63 abaixo pode-se observar um diodo pin, com suas três regiões: n+ (negativa), 

intrínseca e p+ (positiva). 

 
Figura 63 - Diodo n+-i-p+ [32] 

 

Considerando W como sendo a largura da região i e que não existem impurezas ionizadas 

nesta região, o campo elétrico fica constante, atingindo um valor de PE ′  na ruptura. Desta 

forma vale a seguinte expressão: 

WEBV p×= '  (25)

     Sabendo-se que a ruptura acontece quando: 

∫ −
=

W

ndx
0 1

ln
γ
γα  (26)

     Combinando-se as equações acima pode-se chegar a: 

{ }γγ ln/)1(ln −
=

aW
WbBV  (27)

Desta forma consegue-se que a tensão de ruptura deixe de ser função do nível de 

dopagem, tornando-se função apenas das dimensões físicas dos dipositivos. 

Realizando-se a aproximação αn = αp  = αi, foi obtido uma simplificação na expressão da 

tensão de ruptura, obtém-se então: 

aW
WbBV

ln
=  (28)

Utilizando a equação da tensão de ruptura para junção abrupta – ver apêndice B, a 

Figura 64  abaixo pode ser obtida a fim de se aproximar a tensão de ruptura de um diodo n+-p-

p+ como função da largura da região p assim como da sua concentração de dopantes. 
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Figura 64 - Tensão de ruptura para um diodo n+-p-p+ .[32] 

 

(b) Junção “Punched-through”[32] 

Nos casos de tensões reversas muito elevadas faz-se necessário camadas de depleção 

muito largas nesses diodos. O inconveniente é que na condução uma grande parte desta região 

é não depletada e isto contribui para o aumento da queda ôhmica nestes diodos. Para 

contornar este problema os diodos são projetados de forma a garantir que a região n é 

totalmente depletada antes de ocorrer a ruptura deste diodo. 

Numa comparação de um diodo pin com um diodo de “punched-through” pode-se afirmar 

que a camada de depleção da estrutura de “punched-through” penetra na camada n+ . A 

inclinação do campo elétrico em função da distância é a mesma para ambos os diodos. 

Podendo essa diferença ser verificada em termos da distribuição dos campos elétricos como 

na Figura 65 abaixo: 
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Figura 65 - Comparação entre dois diodos, um normal e outro de punched-through em termos da camada 

de depleção [32] 
 

De uma certa forma podemos dizer que a ruptura ocorre quando um valor crítico do 

campo elétrico é atingido. Isto é válido para ambas as estruturas e podemos escrever: 

22 ηη −≅
PN

PT

BV
BV  (29)

devemos observar que x
W
′=η . 

Desta forma podemos afirmar que a tensão de ruptura do diodo PT é sempre menor do 

que do diodo PIN e isto leva a 1≤η .   

 

1.2 Corrente Reversa 

 

A corrente de fuga de uma junção pode ser provocada por: contaminação superficial, pela 

difusão de portadores minoritários da região neutra para a região de depleção ou pela geração 

de carga nos níveis profundos na camada de depleção [32]. 

A corrente na superfície pode ser minimizada através do uso de processo limpo para a 

produção dos diodos PIN, pelo uso de revestimentos à base de borracha de silicone ou vidro  

nas junções expostas e pela correta escolha do ângulo de desbaste da junção exposta, 

responsável pela garantia de que o valor de  pico do campo elétrico no corpo do dispositivo 

seja superior ao da superfície deste dispositivo. Ver Figura 66. 



97 

I

Va

superfície mal 
acabada

Geração no corpo Io

Geração na camada de
depleção

Vbr

 
Figura 66 - Variação da corrente de rupture coma formação da superfície do dispositivo 

 
 

As correntes de fuga limitadas pela difusão, demonstra-se ser desprezíveis nos diodos de 

silício que estão operando em temperaturas inferiores a 100 oC. Conseqüentemente nesta faixa 

de temperatura a corrente de fuga é função da geração de portadores de carga em níveis 

profundos na camada de depleção no corpo e na superfície. 

A Figura 67 abaixo mostra a banda  de energia para uma junção pn com uma tensão 

reversa aplicada de magnitude V. Para esta condição, considera-se o comportamento de um 

centro de recombinação com o campo elétrico na região de depleção. Assume-se ainda que os 

centros de geração e recombinação estão aproximadamente no meio das bandas de valência e 

de condução. O processo de geração banda a banda pode ser desprezado em Si.  

 
Figura 67 - Geração/recombinação de pares elétrons e lacunas 

 

A corrente de fuga devido à difusão se torna significativa para temperaturas de junção 

maiores do que 100 oC. Estas temperaturas são atingidas e ultrapassadas com muita 
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freqüência  nos semicondutores de potência. Depois de um segundo de funcionamento um 

diodo já atingiu a máxima temperatura da junção, 125-1800C. 

Consideremos um diodo reversamente polarizado que tem uma camada p e uma camada n 

de largura Wp e Wn respectivamente, medidas a partir das extremidades da camada de 

depleção. A concentração de portadores minoritários nestas extremidades é zero. 

Consideremos  que np e pn  são as concentrações de portadores de carga minoritários em 

equilíbrio,  nas regiões p e n respectivamente. Finalmente vamos assumir que estas regiões 

são curtas comparadas ao comprimento de difusão dos portadores minoritários. No caso da 

corrente de fuga limitada por difusão as densidades das correntes de fuga são dadas pelas 

equações e  abaixo: 

p

pn
nn W

nqD
dx
dnqDJ ==  (30)

e, 

n

np
pp W

pqD
dx
dpqDJ ==  (31)

Onde nD  e pD  são as constantes de difusão dos elétrons e lacunas. 

A densidade de corrente de fuga limitada pela difusão é dada pela soma dos termos acima 

citados. Para cada região pode-se mostrar que a largura da base deve ser substituida pelo 

comprimento de difusão dos portadores de carga minoritários caso regiões longas estejam 

sendo consideradas.  

 

1.2.1 Vida-Média de portadores de carga na geração  

 

A vida-média (τ) dos portadores de carga de dispositivos semicondutores é um parâmetro 

muito importante do ponto de vista da caracterização dos dispositivos e dos materiais.  

Segundo KHANNA [48], existem dois tipos de vida-média de portadores de carga: vida-

média de recombinação e vida-média de geração. 

A vida-média de recombinação (τr) permite o controle da tensão direta de componentes 

como retificadores, tiristores e IGBTs e de suas velocidades de chaveamento, do ganho de 

corrente de transistores bipolares e da eficiência da conversão de células solares [48].   

Já a vida-média de geração (τg) permite o controle da corrente de fuga de diodos pn, da 

dissipação de potência em dispositivos CMOS e da degradação do tempo de “holding” de 

memórias DRAM [48]. 
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Como neste trabalho está sendo estudado o comportamento reverso de um retificador pin, 

será dada ênfase à vida-média de geração dos portadores de carga. 

Existem dois mecanismos responsáveis pela corrente de fuga no bloqueio de um 

retificador pin. Enquanto o primeiro está associado à geração de pares elétron-lacuna na 

região espacial o segundo está associado à geração de pares elétron-lacuna na região neutra os 

quais se difundirão  ao longo da junção. 

Desta forma, a corrente de fuga total será dada pela expressão abaixo: 

DNSCDPL JJJJ ++=  (32)

Onde,     JDP: corrente de difusão da região p+ 

          JSC: corrente de geração na região espacial 

          JDN: corrente de difusão da região n+ ou n 

A temperaturas superiores a 1000C a maior fração da corrente de fuga de um diodo é 

devido à sua componente de difusão dos portadores de carga minoritários, enquanto que na 

temperatura ambiente a corrente de geração na camada espacial é responsável pela maior 

fração da corrente de fuga do componente [7].  

A corrente de fuga de um diodo está relacionada à vida-média dos portadores de carga 

gerados neste componente. Uma longa vida-média dos portadores de geração dará origem à 

baixas correntes de fuga nos diodos, ou seja, baixas correntes de fuga exigem elevadas vidas-

médias de geração dos portadores [48].   

Como já foi mencionado anteriormente a vida-média de geração está relacionada ao 

bloqueio de um retificador, sendo assim esta será melhor explicada a seguir. 

Geração é o processo onde portadores de carga são criados. A vida-média de geração está 

presente sempre quando houver insuficiência de portadores como a observada na camada de 

depleção duma junção pn reversamente polarizada.  

Vida-média de geração é o tempo médio que um par elétron-lacuna leva para sofrer 

recombinação. Ela é a soma de três termos: 
11

0
11 −−−− ++= iieh ττττ  (33)

       Onde,   τeh: vida-média de pares elétrons-lacunas gerados termicamente;  

       τ0: vida-média de portadores gerados opticamente 

             τii: vida-média de portadores gerados pelo impacto de ionização  

A expressão mais conhecida para a vida-média de geração é dada por: 



100 

)}exp{()}{exp( 00 kT
EE

kT
EE ti

n
it

pg
−

+
−

= τττ  (34)

Onde, τp0: vida-média das lacunas do lado n+ 

      τn0: vida-média dos elétrons do lado p+ 

      Ei: nível intrínseco 

      Et: nível de energia de armadilha 

      k: constante de Boltzmann 

      T: temperatura absoluta  

De acordo com SZE [1], ao assumir igualdade nas seções de captura de elétrons e 

lacunas, a expressão acima pode ser reduzida a: 

tth

it

g N
kT

EE

0

)cosh(2

συ
τ

−

=  
(35) 

 

Onde,  Et: nível de energia armazenamento 

 Ei: nível de energia intrínseca 

k: constantte de Boltzman 

T: temperatura absoluta 

υth: velocidade térmica dos portadores 

σ0: seção de captura dos portadores 

Nt: concentração dos centros de recombinação do dispositivo 
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APÊNDICE B 
Teorias Básicas 
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Este apêndice serve somente para esclarecer algumas referências alusivas a estas junções.  

1. Junção linear [32]  

 

O modelo da junção abrupta é usado para junções formadas por “alloy” ou junções rasas 

produzidas por difusão, onde frequentemente um lado é altamente dopado resultando numa 

estrutura assimétrica, como pode ser observado na Figura 68 abaixo.  

 
Figura 68 - Junção abrupta reversamente polarizada [32] 

 

A polarização reversa provoca o alargamento da camada de depleção para suportar a 

tensão reversa. Para o caso de um junção p+n a camada de depleção se alarga do lado n. As 

características do diodo p+n podem ser obtidas pela solução unidimensional da equação de 

Poisson.  

( )
00

2

2

εεεε
ρ pqNx

dx
d

dx
Vd

=−=
Ε

−=  (36)

Onde: 
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Ε é o campo elétrico (V/cm) 

V é o potencial (V) 

( )xρ  é a densidade de carga na camada de depleção (C/cm3)  

DN  é a concentração de dopante do lado n 

ε  é a permissividade relativa (12 para o silício) 

0ε  é a rigides dielétrica do espaço livre (8.85* 10-14F/cm) 

Resolvendo esta equação o campo elétrico é dado por: 

W
VWqN p

n
2

0

==Ε
εε

 (37)

Onde a largura da camada de depleção W  é dada por : 
2/1

02
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

DqN
VW εε  (38)

Onde o V é a soma da tensão reversa aplicada mais o potencial de contato que é 

aproximadamente 1V. Este valor pode ser desprezado sem causar grandes erros nos cálculos. 

Desta forma a largura da camada de depleção W ′e o campo elétrico nΕ′ devem ser 

calculados para se determinar a tensão de ruptura. 

Temos: 

W
BV

n ′
=Ε′

2  (39)

           

e      
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2/1

02
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=′

DqN
BVW εε

 (40)

Destas duas equações e mais a integral de ionização a tensão de ruptura será dada por: 

1
ln

2
12

exp

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ε′
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Ε′

≅
γ
γ

bb
a

b

BV
n

n  (41)

Esta relação pode ser usada com as duas anteriores para determinar a BV em função de Np 

e onde γ  pode ser escolhido como unitário uma vez que promove a melhor aproximação com 

a parte experimental. Esta expressão funciona muito bem para elevadas tensões de ruptura 

apresentando um desvio de cerca de 14% no caso de tensões reversas baixas, da ordem de 50 

Volts. Esta expressão é usada para definir tensão de ruptura em retificadores de potência. 

 

2. Junção Linear[32] 

 

Uma junção linear é formada quando a concentração das impurezas de um 

semicondutor muda linearmente do tipo p para o tipo n, como pode ser observado na Figura 

69 (a) abaixo, num comprimento finito do material. Difusões profundas apresentam muitas 

das propriedades das junções linearmente graduadas. 
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Figura 69 - Junção linear polarizada reversamente [32] 

 

A junção linear pode ser caracterizada por uma constante de grau  a qual define a 

inclinação da variação de concentração de impurezas e tem como dimensão cm-4. 

Partindo-se da integral da equação de Poisson pode-se obter uma expressão do campo 

elétrico dada por: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

221
W

x
pεε  (42)

Portanto, 

εp=q W2/8εε0 (43)

Onde,  ε: campo elétrico 

 εp: pico do campo elétrico 

 W: camada de depleção 

De onde pode-se integrar novamente obtendo-se desta vez uma expressão da tensão ao 

longo da junção: 

qV = W3/12εε0 (44)
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A tensão de ruptura será obtida a partir da solução da integral de ionização da junção, 

obtendo-se a seguinte relação: 

BV=9.17x109 0.4V (45)
O valor de  será obtido do gráfico BV (V) x  (cm-4). 
Logo, para uma junção linear polarizada reversamente a relação entre a tensão de 

ruptura e a largura da cama de depleção pode ser aproximada pela expressão abaixo:  

mBVW μ6/721015.2´ −×=  (46)
Onde W´ é a largura da camada de depleção na ruptura, e BV é a tensão de ruptura. 
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APÊNDICE C 
Esquema de um Processo de Fabricação de um Retificador PIN 
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Este apêndice serve como ilustração do processo de fabricação de um retificador PIN. 

 

 

 
Figura 70 – Etapas do processo de fabricação de um diodo PIN 

 
 

A seqüência das etapas de fabricação de um retificador tipo PIN pode ser observada na 

figura acima. No item (1) da figura realiza-se a dopagem da lâmina de silício, a qual em 

seguida será submetida à tempertaura de 12000C, de forma que a difusão das impurezas de 

boro e fósforo sejam difundidas nesta lâmina. Feito isso realiza-se a deposição de uma 

camada de níquel e em seguida de ouro, itens (2) e (3) sobre a superfície da lâmina já 

difundida para se obter um contato ôhmico nesta. 

Feito isso realiza-se o corte químico e o desbaste da superfície do chip dando origem 

aos dispositivos desejados – item (5). Como etapa final, item (6) da figura, realiza-se a 

passivação da junção exposta para proteger a mesma de contaminações ou umidade.  
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