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Resumo

Este trabalho foi desenvolvido com intuito de compreender a tecnologia utilizada em
transistores CMOS. O texto abordará brevemente aspectos históricos da sua evolução,
análise das técnicas utilizadas para sua produção, seus diferentes tipos de arranjos,
assim como problemas e desafios encontrados devido sua dimensão reduzida e aumento
da potência dissipada em componentes com um número cada vez maior de transistores
por área.

Palavras-chaves: Transistores CMOS. Portas lógicas.

Introdução
Em 1963, Frank Wanlass em Fairchild1 descreveu as primeiras portas lógicas usando

MOSFETs. Os circuitos usam transistores discretos, porém, consumindo alguns nanowatts
de potência. Com o desenvolvimento do processo de silício planar, circuitos integrados de
MOS tornou-se mais atrativo devido o seu baixo custo, porque cada transistor ocupavam
menos área e o processo de fabricação era mais simples(WESTE; HARRIS, 2011).

A enorme popularidade do Complementary metal oxide–semiconductor (CMOS)
surgiu devido a sua baixa dissipação de energia, alta densidade, e alta velocidade. CMOS
é usado extensivamente em circuitos de alta performance, produtos portáteis, tais como
notebooks e telefones sem fio (AYERS, 2003).

A tecnologia CMOS é construída utilizando os transistores MOS do tipo n e p,
também chamados respectivamente de nMOS e pMOS. Esses transistores combinados em
diferentes arranjos dão origem às portas lógicas inversora (NOT), E (AND), OU (OR), e
suas variações.

∗Alunos do curso de Engenharia de Telecomunicações - IFSC
1 <https://www.fairchildsemi.com/>
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1 Transistores MOS
O semicondutor silício (Si) forma o material básico para os circuitos integrados.

Composto de uma estrutura tridimensional de átomos, o silício puro é um elemento do
grupo IV, de modo que forma ligações covalentes com quatro átomos adjacentes, como
mostrado na figura 1 (a). A representação é mostrado em um plano mas as ligações são
na forma cristalina cúbica. O silício puro é um mau condutor e a condutividade pode
ser aumentada através da introdução de pequenas quantidades de impurezas, chamadas
dopantes. Um dopante a partir do Grupo V da tabela periódica, tal como o arsénio (As),
tem cinco elétrons de valência. Ele substitui um átomo de silício na estrutura de ligações
fixas a quatro vizinhos, de modo que o quinto elétron de valência é fracamente ligada
ao átomo de arsénio, como mostrada na figura 1 (b). A vibração térmica da estrutura à
temperatura ambiente é suficiente para mover o elétron livre, deixando um íon As+ e um
elétron livre. O elétron livre transporta a corrente de modo que a condutividade seja maior.
Chamamos isso de um semicondutor do tipo n, porque os portadores livres são elétrons
carregados negativamente. (WESTE; HARRIS, 2011)

Da mesma forma, um dopante do grupo III, tal como boro (B), tem três elétros de
valência, tal como mostrado na figura 1 (c). O átomo dopante pode emprestar um elétron
de um átomo de silício vizinho, que por sua vez torna-se curto por um elétron. Esse átomo
por sua vez, pode pedir um elétron, e assim por diante, de modo que o elétron faltando,
ou buracos, pode se propagar sobre a rede. Os buracos atua como um portador positivo
assim nós chamamos isso de um semicondutor do tipo p. (WESTE; HARRIS, 2011)

Figura 1 – Reticulado de silício e átomos dopantes. (WESTE; HARRIS, 2011)

Uma estrutura de Metal Oxide Semiconductor (MOS) é criado por sobreposição
de várias camadas de condução e de materiais isolantes para formar uma estrutura tipo
sanduíche. Estas estruturas são fabricadas utilizando uma série de passos de processamento
químicos que envolvem a oxidação do silício, introdução selectiva de contaminantes, e a
deposição e condicionamento dos fios e dos contatos de metal. Transistores são construídas
em um único cristal de silício quase perfeita, que estão disponíveis como bolachas circulares
planas finas de 15-30 cm de diâmetro. Tecnologia CMOS fornece dois tipos de transistores
(também chamados de dispositivos): um transistor tipo n (nMOS) e um transistor tipo p
(pMOS). Operação do transistor é controlado por campos elétricos para que os dispositivos
são também chamados de semicondutor de óxido metálico de efeito de campo (MOSFETs
Transistors) ou simplesmente FETs. Os cortes e símbolos desses transistores são mostrados
na figura 2. As regiões n+ p+ e indicam fortemente dopado do tipo n ou tipo p de silício
(WESTE; HARRIS, 2011).
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Figura 2 – (a) Transistor nMOS (b) Transistor pMOS. (WESTE; HARRIS, 2011)

Cada transistor consiste de uma pilha de uma porta condutora ou gate, uma camada
isolante de dióxido de silício (SiO2, conhecido como vidro), e a bolacha de silício, também
chamado de substrato, corpo, etc. Os gates dos primeiros transistores foram construídos a
partir de metal, de modo que a pilha foi chamado de metal óxido semicondutor (Metal
Oxide Semiconductor) ou MOS. Desde os anos de 1970, o gate começou a ser formado a
partir do silício policristalino, mas o nome MOS já estava consolidado (WESTE; HARRIS,
2011).

Um transistor nMOS é construído com um corpo do tipo p e tem regiões do
semicondutor do tipo n ao lado do gate, chamado de fonte e dreno. Um transistor pMOS é
exatamente o oposto, que consiste em regiões de drenagem fonte e do tipo p com um corpo
do tipo n. O gate é a entrada para o controle do transistor. Ele afeta o fluxo de corrente
elétrica entre a fonte e o dreno (WESTE; HARRIS, 2011).

Nos transistores nMOS o corpo é geralmente ligado ao terra de modo que as junções
p-n da fonte e do dreno ao corpo são inversa tendenciosa, ou seja, a corrente deve fluir
em um sentido e no outro deve haver alta resistência. Se o gate está aterrado, nenhuma
corrente flui através da junção reversamente polarizada. Nesse estado o transistor está
desligado. Se a tensão do gate é elevada, isso cria um campo elétrico que atrai os elétrons
livres para a parte inferior da interface Si-SiO2. Se a tensão é elevada o suficiente, os
elétrons excedem os buracos de uma região fina por baixo do gate, denominado canal, e é
invertido para atuar como um semicondutor do tipo n. Portanto, um caminho condutor é
formado a partir da fonte para o dreno e a corrente pode fluir. Nesse estado o transistor
está ligado (WESTE; HARRIS, 2011).

Para um transistor pMOS, a situação é invertida. No corpo é mantida uma tensão
positiva. Quando no gate também é mantida uma tensão positiva, as junções da fonte e
do dreno são inversa tendenciosa e nenhuma corrente flui, de modo que o transistor está
desligado. Quando a tensão do gate é reduzida, as cargas positivas são atraídas para a
parte inferior da interface Si-SiO2. A tensão suficientemente baixa no gate inverte o canal
e um caminho condutor de portadores positivos é formado a partir da fonte para o dreno.
Nesse estado o transistor está ligado. Na figura 3 o símbolo da transistor pMOS possui um
círculo no gate, indicando que o transistor é o oposto do nMOS (WESTE; HARRIS, 2011).
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Figura 3 – Simbolos dos transistores e modelo de chave. (WESTE; HARRIS, 2011)

2 Tecnologia CMOS
A tecnologia Complementary metal oxide semiconductor (CMOS) implementa os

dispositivos lógicos utilizando os transistores nMOS e pMOS apresentados na seção 1.

2.1 Porta inversora
Demostrado na figura 4 o circuito inversor utiliza um transistor nMOS e um pMOS

em série, onde a entrada da porta A é conectada nos gates dos transistores. A saída Y
é conectada entre os transistores. Quando A for igual à zero, o transistor pMOS estará
ligado, ou conduzindo, e o nMOS estará no estado desligado. Desse modo, a tensão em Y
será a mesma da fonte VDD, assim, disponibilizando em Y o valor lógico um.

Quando os gates dos transistores estiverem submetidos à uma tensão, ou seja, a
entrada A for igual ao valor lógico um, o transistor nMOS estará ligado e o pMOS estará
desligado. Com isso a fonte fica isolada e o terra fica em curto com a saída Y, assim, o
valor lógico zero estará disponível. A lógica do circuito está representado na figura 6.

Figura 4 – Circuito inversor.

Figura 5 – Porta lógica inversora.

Fonte: (WESTE; HARRIS, 2011)

Figura 6 – Tabela verdade da porta inverdora. (WESTE; HARRIS, 2011)
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2.2 Porta NAND
Para a implementação da porta lógica NAND é necessário quatro transistores

MOS, sendo dois nMOS e dois pMOS. Ilustrado na figura 7 os transistores pMOS estão em
paralelos em relação à fonte e a saída Y e os nMOS estão em série em relação à Y e ao
terra. Quando as entradas A e B estão com o valor lógico zero, os pMOS estão conduzindo
e o nMOS estão desligados. Com um pMOS conduzindo e nMOS bloqueado, isso implica
que a tensão da fonte está disponível em Y.

A e B estando com o valor lógico um os pMOS estão bloqueados e os nMOS estão
conduzindo, ou seja, a fonte está isolada do circuito e o terra não. O valor na saída é zero.
Sendo A e B oposto, ou seja, A igual à zero e B igual à um, ou vice-versa, um pMOS
estará conduzindo em um nMOS estará fechado. Como os pMOS estão em paralelo entre
a fonte e Y, basta um deles está conduzindo para a tensão da fonte está na saída. E os
nMOS estão em série, um deles bloqueados está isolando o cicuito do terra. Portanto, as
entradas sendo opostas o circuito resulta em uma saída com o valor lógico um. A figura 9
representa a lógica do circuito.

Figura 7 – Circuito NAND.

Figura 8 – Lógica NAND.

Fonte: (WESTE; HARRIS, 2011)

Figura 9 – Tabela verdade da porta NAND. (WESTE; HARRIS, 2011)

2.3 Porta NOR
Assim como a porta NAND, o circuito da porta lógica NOR também utiliza quatro

transistores, dois nMOS e dois pMOS, mas com o diferencial dos nMOS estarem em paralelo
em relação à Y e o terra e os pMOS estarem em série em relação à fonte e Y.

Submetendo o valor zero nas entradas A e B os pMOS estarão conduzindo e os
nMOS não estarão, fazendo com que a tensão da fonte esteja disponível em Y, ou que o
valor lógico um esteja em Y. Valor um nas entradas os pMOS não conduzem e os nMOS
sim, tornando a saída aterrada,portanto, a saída com o valor zero. Com valores opostos
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nas entradas, ou seja, A igual à zero e B igual a um, ou vice-versa, um dos pMOS não
estarão conduzindo e um dos nMOS sim, tornando Y igual à zero. A figura 12 representa
a lógica do circuito.

Figura 10 – Circuito NOR.

Figura 11 – Lógica NOR.

Fonte: (WESTE; HARRIS, 2011)

Figura 12 – Tabela verdade da porta NOR. (WESTE; HARRIS, 2011)

3 Problemas e Desafios
Como a tecnologia CMOS avança reduzindo suas dimensões e aumentando a

freqüência de clock, a capacidade de comutação tende a aumentar. Com a redução das
dimensões, se tenta integrar mais circuitos numa mesma área ou numa área de chip
ainda menor. A tentativa de reduzir cada vez mais o tamanho dos transistores esbarra
em problemas que limitam a sua continuidade através das técnicas conhecidas, pois a
tecnologia chegou a escalas nanométricas. E a integração de um número cada vez maior de
transistores em determinada área tem provocado um aumento significativo na temperatura,
exigindo o emprego de novas técnicas de refrigeração (MELEK, 2004).

Segundo Gordon Moore, co-fundador da Intel, o número de componentes em um
circuito integrado dobra entre 18 e 24 meses. Essa foi uma constatação feita por ele em 1965
e passou a se chamar Lei de Moore. Desde então se tornou uma meta a ser atingida pela
evolução da tecnologia de circuitos integrados, e essa meta vem sendo atingida com sucesso
até os dias de hoje, indicando um comportamento exponencial do número de transistores
por unidade de área. A manutenção da Lei de Moore vai requerer que os transistores se
aproximem do tamanho do átomo, conduzindo a enormes desafios tecnológicos (ZUBEN, ).

Devido ao aumento do número de transistores que são colocados em um chip para
permitir mais funções, assim como uma frequência mais alta é usada para obter um maior
desempenho, a potência e o consumo no chip aumenta, resultando em mais calor. Como a
operação dos circuitos é realizada com temperaturas mais elevadas, os circuitos integrados
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operam mais lentamente, reduzindo a confiabilidade e vida útil. Na tentativa de minimizar
esse problema, dissipadores de calor e outros métodos de resfriamento são necessários para
muitos circuitos integrados, incluindo microprocessadores(MELEK, 2004).

Conclusões
A tecnologia dos transistores MOS revolucionaram o mundo no século XX. Com

eles, Frank Wanlass desenvolveu a tecnologia CMOS, na qual resultou em um dos mais
importantes circuitos, os circuitos integrados, ou CIs. No decorrer das décadas técnicas
foram desenvolvidas na tentativa de integrar mais circuitos em um espaço menor, chegando
a desenvolver transistores MOS próximos à dimensões atômicas. Chegando na barreira
onde não será mais possível reduzir as dimensões, essa tecnologia poderá ser substituída
no futuro próximo.
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