
VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

SIMULAÇÃO TRIDIMENSIONAL E 

CARACTERIZAÇÃO ELETRICA DAS CAPACITANCIAS 

DE PORTA 
 

Lucas Mahseredjian Sassarão1, Marcelo Antonio Pavanello  

 Departamento de Engenharia Elétrica, Centro Universitário da FEI 

lucas.sassarao@gmail.com, pavanello@fei.edu.br 
 

 

Resumo: Este artigo apresenta estudo, através das 

simulações tridimensionais (no simulador Sentaurus), do 

comportamento capacitivo de um novo tipo de transistor 

denominado de GC SOI MOSFET (Granded Channel 

Silicon-on-Insulator). Nessa estrutura, propõe-se uma 

alteração na região de canal do transistor, deixando-o 

com duas regiões com concentrações dopantes distintas, 

as regiões LHD (Lenght Highly Doped, próxima a fonte) 

e LLD (Lenght Lightly Doped, próxima ao dreno), que 

promovem uma mudança em sua resposta capacitiva 

distinta à outras estruturas mais comuns. 

 

1. Introdução 
As estruturas MOS (Metal-Óxido-Semicondutor), 

são as estruturas mais comuns atualmente, sendo os 

transistores MOSFET os grandes responsáveis pela 

minimização e evolução da microeletrônica atual [1]. 

Nesse tipo de estrutura o principal destaque aparece no 

capacitor MOS (que compreende como a parte central de 

um transistor MOSFET), sendo um capacitor de placas 

paralelas, porém com a mudança de umas das placas 

metálicas por uma placa de semicondutor, o que muda 

seu comportamento dependendo da tensão aplicada entre 

seus contatos. Com a necessidade de se adaptar as 

demandas de diminuição da estrutura para o mercado 

e/ou pesquisas, logo sua estrutura foi sofrendo alterações. 

Algumas das primeiras propostas foram as estruturas SOI 

MOS (Silicon-On-Insulator), como mostrado na figura 1, 

que apresentava melhorias se comparada as estruturas 

MOS convencionais. Na figura 1 estão indicadas também 

as espessuras do óxido de porta, camada de silício e óxido 

enterrado (eoxG,eSi e eoxB, respectivamente).   

 

      
Figura 1 – Modelo do transistor SOI MOSFET 

 

As tecnologias SOI MOS são compostas por uma 

estrutura MOS convencional, porém é inserida uma 

camada de óxido entre sua parte ativa e o substrato do 

transistor (por isso possui o nome de silício sobre 

isolante), não necessariamente permanecendo com o 

substrato da estrutura. Porém a estrutura SOI MOS 

demonstrou algumas características indesejadas devido 

ao efeito do corpo flutuante que ocorrer no canal. 

 

Desse modo uma nova estrutura SOI MOS foi 

proposta, com o intuito de diminuir os efeitos indesejados 

e melhorar a tensão de ruptura do dreno, o denominado 

transistor GC SOI MOS (Graded Channel Silicon-on-

Insulator), onde se propõem uma mudança na região de 

canal, uma parte com região de dopagem fixa do silício 

(LLD, próxima a região de dreno) e uma parte com região 

fortemente dopada (LHD, próxima a região de fonte) [3], 

porém mudança também afeta diretamente a resposta 

capacitiva do dispositivo, sendo que cada região (LLD e 

LHD) apresentara uma capacitância distinta da outra, 

sendo a somatória dessas duas capacitâncias a resultante 

da capacitância total do transistor GC SOI MOSFET.  

 

 
Figura 2 – Modelo da região ativa do transistor GC SOI 

MOSFET criado a partir do Sentaurus Structure Editor 

(dopagens diferentes por regiões, região em vermelho 

com N+; azul escuro com P+, azul esverdeado com P-). 

 

A curva de capacitância – tensão pode ser retirada 

pelo modelo apresentado na figura 3, que coloca em curto 

as regiões de fonte e dreno, o que torna o transistor GC 

SOI MOSFET em um capacitor de mesma estrutura. 
 

  

mailto:lucas.sassarao@gmail.com


VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

Por se tratar de um transistor GC SOI MOSFET, a 

curva Capacitância – Tensão apresentará duas curvas 

distintas (que é demostrado pela equação 1), uma para a 

região LLD e uma para LHD, dessa forma a curva C – V 

da estrutura GC SOI MOS de assemelha a uma soma das 

curvas C – V de dois capacitores SOI MOS distintos 

(como visto na figura 4), sendo uma com as 

características de LLD (representado pela curva de cor 

azul na figura 4) e outra com as características 

LHD(representado pela curva de cor vermelha na figura 

4). Da mesma maneira a camada de silício apresentará 

duas tensões de limiar distintas, onde demonstra a 

passagem da estrutura dos regimes de acumulação para 

inversão forte, em relação a tensão de porta aplicada, ou 

seja, suas passagens ocorrem em tensões de porta 

diferentes, logo a curva total apresenta dois pontos de 

transição de regimes, uma para a curva C – V da região 

LLD e uma para a curva C – V da região LHD. 

 
Figura 4 – Exemplo teórico de um curva Capacitância – 

Tensão de um transistor GC SOI MOSFET [4] 
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 A capacitância de porta da região LLD por unidade de 

área 
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A capacitância de porta da região LHD por unidade de 

área  
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A capacitância do oxido enterrado por unidade de área  
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A capacitância do silício (no caso normalizada para as 

duas regiões LLD e LHD) por unidade de área  

 

 

 

2. Metodologia  
Por se tratar de componentes com difícil acesso e 

manuseio, é proposta a utilização de simuladores antes de 

uma análise física dos dispositivos. No caso das 

simulações tridimensionais, utiliza-se do Sentaurus 

Structure Editor para a criação do componente (escalas 

das regiões, grade de pontos, dopagens, etc) em ambiente 

computacional, o Svisual para a visualização da estrutura 

criada, e o Sentaurus Device para as devidas medições, 

sendo colocado valores de tensões, efeitos que podem 

ocorre e os resultados que forem necessários para o 

estudo.  

 

3. Resultados Preliminares 
As análises para se chegar nas respostas capacitivas 

mostram que não necessariamente necessita que a 

estrutura seja um capacitor MOS ou SOI MOS, 

dependendo das configurações feitas nos transistores 

MOS ou SOI MOS, como um curto-circuito entre os 

terminais de fonte e dreno para se obter uma configuração 

de capacitor de três terminais, permite-se obter essas 

capacitâncias estudadas. 

Outra observação feita, permitiu ver que o 

comportamento capacitivo do transistor GC SOI n-

MOSFET possui uma peculiaridade, sua resposta 

capacitiva é dada pela soma de duas capacitâncias, essas 

que surgem devido ao fato da região de canal possuir 

dopagens distintas (LHD e LLD), o que gera curvas de 

capacitância – tensão distintas, gerando a capacitância 

total do transistor GC SOI n-MOSFET como a somatória 

de duas curvas distintas. 
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