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RESUMO 

Este projeto consiste na fabricação e caracterização de filmes poliméricos, 

como isolantes de porta, em transistores de filmes finos orgânicos (do inglês Organic 

Thin Film Transistor, OTFTs), com estrutura bottom-gate/bottom-contact. Foram utili-

zados vários materiais dielétricos orgânicos sem reticulação, poli(4-vinilfenol) (PVP), 

polimetilmetacrilato (PMMA) ou na forma de blenda com o agente reticulante poly(me-

lamine-co-formaldehyde) methylated (PMF), com o intuito de aumentar a resistência 

química do filme contra a degradação por oxigênio e a corrosão por solvente orgânico. 

Foi necessário investigar o efeito da espessura e da reticulação nas propriedades do 

filme dielétrico para obter um dispositivo com parâmetros elétricos semelhantes aos 

encontrados na literatura, tais como: constante dielétrica (k), densidade de capacitân-

cia, densidade de corrente de fuga, tensão de limiar (VT), inclinação da região de subli-

miar (SS), mobilidade dos portadores (μp) e relação entre as correntes ION/OFF. Foi feita 

a caracterização elétrica dos transistores fabricados, assim como análises morfológi-

cas por espectroscopia Raman, FTIR e rugosidade. Com a finalidade de conhecer se 

o filme dielétrico de PVP ou PMMA suporta os processos de fabricação, foi analisado, 

tanto por AFM quanto por perfilometria, o que ocorre na espessura dos filmes obtidos 

após a corrosão por plasma e a deposição por centrifugação (do inglês spin coating) 

de diferentes solventes orgânicos sobre o filme dielétrico. 

Palabras-Chave: 

Nanotecnologia, Eletrônica Orgânica, OTFT, Dielétrico orgânico, crosslink, PVP, PMF, 

PMMA, PBTTT-C14 

  



ABSTRACT 

This project consists of the manufacture and characterization of polymer films, 

such as gate insulators, in organic thin film transistors (Organic Thin Film Transistor, 

OTFTs), with bottom-Gate/bottom-contact structure. Various organic dielectric materi-

als, such as poly (4-vinylphenol) (PVP), polymethyl methacrylate (PMMA) were used 

as both, pure or in blends with the cross-linking agent: Poly(melamine-co-formalde-

hyde) methylated (PMF), in order to increase the chemical resistance of the film against 

oxygen degradation and corrosion by organic solvent. It was necessary to investigate 

the effect of thickness and crosslinking on the properties of the dielectric film to obtain 

a device with electrical parameters similar to those found in the literature, being die-

lectric constant (k), capacitance density, leakage current density, threshold voltage (VT), 

subthreshold slope (SS), carrier mobility (μp) and ION/OFF currents ratio. Electrical char-

acterization of the manufactured transistors was carried out, as well as morphological 

analyses by Raman and FTIR spectroscopy, and roughness. In order to know whether 

the PVP or PMMA dielectric film withstands the manufacturing processes, it was nec-

essary to analyze, both by AFM and profilometry, what happens to the thickness of the 

films obtained after plasma corrosion and the deposition (via spin coating) of different 

organic solvents on the dielectric film. 

Keywords 

Nanotechnology, Organic Electronics, OTFT, Organic dielectric, crosslink, PVP, PMF, 

PMMA, PBTTT-C14 
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1. Introdução 

1.1. Breve história do surgimento do transistor orgânico  

Com o descobrimento e criação do primeiro transistor por John Bardeen e 

Walter Brattain nos Laboratórios BELL no final dos anos 50, a eletrônica foi 

revolucionada. Já que possuíam a capacidade de controlar a corrente elétrica em 

semicondutores. Aquele primeiro transistor apresentava dois contatos de metal, bem 

espaçados por uma camada isolante de cera, onde um era chamado coletor e outro 

emissor, espetados delicadamente em uma superfície de germânio, chamada base, 

daí o nome, transistor de ponto de contato, (Figura 1) conduzindo corrente através do 

emissor ao coletor e modulada pela base [1]. 

 

Figura 1: Transistor de ponto de contato. Fonte: Baseado em [1] 

Desde a criação do primeiro transistor foram desenvolvidas variadas 

tecnologias que ajudaram a chegar até o que temos hoje. Bill Shockley, que também 

trabalhava nos Laboratórios BELL nesse tempo, escreveu a teoria sobre o transistor 

de junção bipolar, discutindo sobre a injeção de portadores minoritários no 

semicondutor. Considerando os fenômenos que ocorrem quando são aplicadas 

tensões a um semicondutor com regiões de tipos diferentes de condutividade. 

Baseando-se nisso foi criado o primeiro transistor de junção p-n que tinha como 
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substrato uma lâmina de germânio, por Bill Shockley, Walter Brattain, Gordon Teal e 

Morgan Sparks.  Mas não foi anunciado seu descobrimento durante um ano, 

principalmente porque a resposta em frequência deste dispositivo era inferior ao 

transistor de ponto de contato (Figura 2) [2]. 

 

Figura 2: A estrutura n-p-n e o esquema de nível de energia. (a) e (b) Equilíbrio térmico. (c) e (d) con-
figurado como um amplificador. Fonte: Baseado em [2] 

A Figura 2 mostra o diagrama da banda de energia quando não há tensão 

aplicada (a e b) e quando é aplicada uma tensão (c e d), tornando o transistor num 

amplificador de corrente. Pode-se observar que os caminhos de corrente entre o 

terminal emissor e a base e entre o terminal coletor e a base têm junções retificadoras. 

Mas a retificação surge no interior do germânio e não nos contatos entre os fios de 

metal e o germânio, que são normalmente ôhmicas. Também o fluxo de injeção de 

portadores ocorre principalmente por difusão [2].  
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Em 1952 foi criado o transistor unipolar, que é o precursor do FET de hoje, por 

Ian Ross e George Dacey. Essa configuração foi feita usando junções como portas. 

Essa junção FET funcionou na região de pinçamento ou pinch-off, onde o potencial 

no canal é igual a Vg-Vt. Neste transistor, a corrente que passa pelo canal do transistor 

é modulada pela aplicação de um campo elétrico transversal na porta. Comparando 

este transistor com os anteriores verifica-se que a resposta em frequência é maior, 

devido à natureza unipolar deste dispositivo. Já que apenas os portadores majoritários 

estão envolvidos na operação. Eles também apresentam uma alta impedância e 

transcondutância. No entanto, precisa de alta corrente e dissipação de energia para 

alcançar esses valores [3]. Já para o final dos anos 50, o grupo de M. M. Atalla, 

descobriu que o óxido natural de silício cria uma interface muito boa com o silício 

monocristalino. Este óxido é obtido quando o silício é exposto a um ambiente 

altamente rico em oxigênio [4]. O óxido de silício (SiO2) é resistente a muitos produtos 

químicos e processos usados durante etapas de fotogravação, tem uma elevada 

resistência dielétrica e uma energia de banda proibida relativamente elevada. Além de 

uma constante dielétrica de 3,9, que o torna um excelente isolante elétrico [5].  

Mediante o método de crescimento de óxido de silício de Atalla, Duane Kahng 

fabricou-se o primeiro transistor de efeito de campo (Figura 3) [5]. No entanto tinha 

um desempenho ruim, pelo qual não foi fabricado até 1970, quando obteve-se um 

dispositivo com melhores caraterísticas. Este atraso na sua utilização foi devido às 

dificuldades de controlar as impurezas, porque existia uma instabilidade do FET 

ocasionado pela movimentação dos íons de sódio [1]. 
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Figura 3: Diagrama esquemático do transistor junção de efeito de campo. Fonte: Baseado em [3] 

Em seguida, as melhorias foram nos materiais, desenvolvendo-se processos 

para obter silício e germânio de alta pureza. Um desses processos foi a fusão zonal, 

desenvolvido por Bill Pfann [6]. 

Antes da fusão zonal, para a obtenção de silício monocritalino de alta pureza, 

existia o método Czochralski (Cz) muito mais utilizado. Foi desenvolvido por Teal e 

Little em 1950 baseado no método de Jan Czochralski [8, 9].  

Também dentro do mundo dos materiais, nos anos 50, Jean Hornei da Fairchild 

juntou as ideias de Frosh e Derek com as de J. Andrus e Walter Bond. Os primeiros 

falavam que usando máscaras de óxido poder-se-ia controlar onde difundem as 

impurezas aceitadoras e as doadoras no silício. Os outros mostraram que pode ser 

usado o fotoresiste para padronizar o óxido. Utilizando estas ideias, Fairchild foi capaz 

de fabricar o primeiro circuito integrado [1, 11]. A eletrônica hoje em dia é baseada nos 

circuitos integrados (CIs), agrupando bilhões de dispositivos interconectados, em 

dimensões até agora nanométricas. Mas no princípio, o primeiro circuito integrado só 

tinha dois transistores de junção p-n conectados em um único chip. Para alcançar as 

quantidades de dispositivos que temos hoje em um circuito integrado, o surgimento 
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dos computadores ajudou muito. Foi por causa da chegada ao mercado da tecnologia 

dos MOSFET (do inglês Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor), na 

década dos 60, que tornaram o processamento dos CIs mais simples, assim como 

aumentaram a quantidade de dispositivos que poderiam ser fabricados num mesmo 

CI.  Por isso o primeiro microprocessador foi lançado pela Intel em 1971 [12].  

O avanço da tecnologia desde esses anos até agora tem sido vertiginoso. 

Atualmente o silício segue dominando o mercado, mas alternativas de baixo custo e 

menor tempo de produção estão sendo procuradas.  

Nesta pesquisa surgem os materiais orgânicos para serem usados na 

eletrônica, as pequenas moléculas e os polímeros, os quais estão constituídos 

principalmente por carbono. O conceito de polímeros vem do princípio do século 20, 

quando foi introduzido por J. J. Berzelius, embora tenha sofrido modificações [13]. A 

ciência dos polímeros trabalha com muitos materiais que são comuns hoje em dia 

como o plástico, fibras sintéticas, borrachas, adesivos, revestimentos etc. Levando em 

consideração aspectos econômicos e de aplicação, os materiais plásticos podem ser 

divididos em dois grupos. Produtos básicos como por exemplo poly(vinyl chloride) 

(PVC), polypropylene (PP), polyethylene (PE). E em um segundo grupo, chamado 

plásticos de engenharia, podem ser considerados a polyimide (PI), polycarbonate (PC), 

poly(etheretherketone) (PEEK), etc [14]. Em 1977 surgem os polímeros condutores, 

graças ao trabalho de Alan Heeger, Alan MacDiarmid e Hideki Shirakawa, pelo qual 

ganharam o prêmio Nobel no ano 2000 [15].  

Os polímeros conjugados são semicondutores orgânicos, onde seu 

comportamento como semicondutor vêm associado aos orbitais moleculares π 

espalhados ao longo da cadeia polimérica. A ênfase destes materiais tem sido a 

aplicação tecnológica, centrada nas propriedades físicas, utilizando suas grandes 

vantagens quanto à flexibilidade, leveza e resistência à corrosão. Apesar de suas 

limitações, foram desenvolvidas várias aplicações [16]. No princípio dos anos 90, os 

estudos sobre os polímeros condutores concentrou-se nas propriedades ópticas. 

Como normalmente existe uma grande energia de decaimento na transição HOMO-

LUMO de polímeros conjugados não dopados, eles são altamente fluorescentes e 

coloridos. O orbital molecular ocupado de maior energia HOMO (do inglês, Highest 

Occupied Molecular Orbital) é nos materiais orgânicos equivalente à banda de 

valência nos inorgânicos. E o orbital molecular não ocupado de menor energia LUMO 
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(do inglês, Lowest Unoccupied Molecular Orbital) é equivalente à banda de condução. 

O LUMO representa o nível energético superior com respeito ao HOMO [16]. No ano 

de 1990 foi Burroughes quem publica o 1º artigo relatando um dispositivo orgânico 

emissor de luz com polímeros, o PLED (do inglês Polymer Light-Emitting Diodes). O 

dispositivo explorava a resposta eletro-óptica do PPV (poly(phenylene vinylene)), 

provocando um grande interesse da comunidade cientifica no desenvolvimento de 

materiais e estruturas nesta direção. Estes dispositivos juntamente com os 

dispositivos eletroluminescentes utilizando pequenas moléculas orgânicas [16] 

passaram a ser estudados intensivamente para ser utilizados em monitores de tela 

plana, iluminação, sinalização, etc. [17]  

Outra aplicação dos polímeros condutores foi em transistores orgânicos de 

efeito de campo OFETs (do inglês, Organic Field-Effect Transistors), começando seu 

estudo por materiais semicondutores como polyacetylene [18], polythiophene [19] e o 

oligômero de thiophene [20]. Estes OFETs mantém o princípio de funcionamento dos 

FETs tradicionais, podendo utilizar um substrato de silício, mas com o semicondutor 

inorgânico sendo trocado por um material orgânico. Na atualidade tem sido utilizado 

outros materiais como o polystyrene [21, 22] e o poly (3-hexylthiophene) (P3HT) [22, 

23].  

Posteriormente a atenção científica incorporou pesquisas sobre as células 

solares orgânicas OSC (do inglês, Organic Solar Cells), as quais inicialmente não 

alcançaram eficiências comparáveis com as células solares de silício monocristalino. 

Apesar dos resultados iniciais incipientes (como acontece em qualquer nova 

tecnologia), destacam-se vantagens como a de poderem ser flexíveis e com um custo 

relativamente baixo, que provocaram que seu uso e desenvolvimento seja  cada vez 

maior [24, 25].  

1.2. Justificativa 

Este trabalho fez parte de um projeto muito amplo (FAPESP 13/50440-7), que 

envolveu membros do GEM ao longo de vários anos. Entre outros objetivos o projeto 

visava o desenvolvimento de OTFTs para serem utilizados como sensores de 

Geosmina (GEO) e 2-Metilisoborneol em Estações de Tratamento de Água (ETA) da 

SABESP. Esta dissertação concentrou-se no desenvolvimento do dielétrico a ser 

utilizado nestes OTFTs. Dentre os tipos de transistores, este trabalho concentra-se em 
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transistores de filmes finos orgânicos (OTFTs) de efeito de campo (FET), que têm 

despertado muito interesse nos últimos tempos para uso em eletrônica de baixo custo. 

Para qualquer aplicação de um OTFT, o material dielétrico utilizado precisa apresentar 

uma alta constante dielétrica, resistência química e estabilidade a longo prazo. As 

características elétricas dos dispositivos OTFTs dependem das características dos 

materiais semicondutores orgânicos e das camadas dielétricas utilizados. Entre as 

quatro principais estruturas OFET, a mais interessante para ser utilizada como sensor 

é a bottom-gate/bottom-contact. Como o semicondutor é o último filme a ser 

depositado, essa estrutura é muito sensível à interface do semicondutor com os 

eletrodos de fonte e dreno e com o dielétrico de porta. Esta estrutura foi pouco testada 

anteriormente no Grupo de Eletrônica Molecular da Universidade de São Paulo (GEM 

- USP) porque os dielétricos de porta disponíveis não suportavam todos os processos 

de fabricação utilizados. Para observar como afetavam o desempenho elétrico (µTRI, 

µSAT, VT, ION/OFF e SS) dos OTFTs, foram testados os isolantes orgânicos poli(4-

vinilfenol) (PVP) e polimetilmetacrilato (PMMA) reticulados com poly(melamine-co-

formaldehyde) methylated (PMF). 

1.3. Objetivos  

1. Fabricar filmes dielétricos poliméricos com e sem agentes 

reticulantes. 

2. Caracterizar morfológica e eletricamente filmes dielétricos 

poliméricos. 

3. Analisar o desempenho elétrico de OTFTs utilizando filmes 

dielétricos poliméricos como isolante de porta.
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2. Revisão bibliográfica  

2.1. Técnicas de caracterização morfológica  

2.1.1. Microscopia de Força Atômica 

A microscopia de força atômica (AFM, do inglês Atomic Force Microscopy) é 

uma técnica muito utilizada para a caracterização morfológica de diferentes materiais, 

que resulta numa imagem física da superfície do material, que pode ser tridimensional, 

com uma resolução extremamente alta [29]. A AFM usa uma ponta muito fina para 

sondar as superfícies. A ponta é conectada com um cantilever, que altera a sua 

posição em função da interação com a superfície, que depende do modo de 

digitalização utilizado (com contato o sem contato). Essa deflexão é medida mediante 

a reflexão de um feixe de laser na ponta, mapeando a topografia da superfície. Esta 

topografia toma forma de picos representados em diferentes gradientes de cores, que 

colaboram na identificação e medição de parâmetros sob investigação [30]. [2]. Este 

tipo de técnica tem sido muito utilizada para a análise de filmes finos que são difíceis 

de serem detectados com outras técnicas. Para a análise de materiais orgânicos 

fornece informações muito importantes como a espessura (d) e a rugosidade da 

superfície (Rq) obtida por RMS (do inglês Root Mean Square) [31]. 

2.1.2. Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier  

A espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR, do 

inglês Fourier Transform Infrared Spectroscopy) é uma técnica muito usada na 

química, física e biologia para a análise da estrutura química de materiais orgânicos 

ou inorgânicos [32]. Com ela obtém-se dados espectrais de uma ampla faixa de 

comprimentos de onda no infravermelho. Nesta técnica é usada uma fonte de luz 

incandescente para emitir um feixe de luz infravermelha que chega a um espelho 

semitransparente, que o divide em dois feixes, um para um espelho fixo e o outro para 

um espelho móvel. Os feixes refletidos voltam para o espelho semitransparente, onde 

são unidos de novo e enviados para o detector. Quando atingem o detector, os feixes 

percorreram dois caminhos ópticos diferentes. A diferença entres esses caminhos cria 

uma interferência que pode ser construtiva ou destrutiva, convertendo-se em um sinal 

no detector. O sinal detectado desta maneira é proporcional à diferença entre o 

caminho óptico dos dois feixes e a posição do espelho móvel durante a análise [33]. 
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Para caracterizar o material de interesse, uma vez feita a calibração, coloca-se o 

substrato com o filme no aparelho. O sinal obtido será subtraído do sinal de referência 

(sinal do substrato sem filme) e o resultado corresponde ao filme em questão (Figura 

4). Cada material analisado têm um espectro específico dependendo de sua estrutura 

química, já que a radiação infravermelha gera movimentos vibracionais caraterísticos 

nas moléculas, passando de um estado vibracional fundamental para um estado 

vibracional excitado. Com isto é possível identificar os diferentes grupos funcionais 

presentes nas moléculas, observando os picos caraterísticos do material. No caso de 

reticulação entre cadeias poliméricas, o FTIR servirá para confirmar a substituição de 

ligações C-H em uma mesma cadeia por ligações C-C entre cadeias. Uma das 

análises utilizadas neste trabalho foi a análise da modificação do material mediante a 

reticulação, onde busca-se novos grupos funcionais na cadeia principal do material 

[34]. 

 

Figura 4: Esquemático da espectroscopia FTIR. Fonte: Baseado em [35] 

2.1.3. Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica criada no ano 1928 pelo Sir 

Chandrasekhra Venkata Raman. Utilizada para determinar modos vibracionais de 

baixa frequência dos sistemas, além de fornecer informações sobre a estrutura 

química, fase e polimorfia, cristalinidade e interações moleculares de diferentes 

materiais, podendo ser utilizada em materiais orgânicos ou inorgânicos [36]. Consiste 

na irradiação do material por um feixe de luz na região UV-visível (v0), e a observação 

da luz espalhada na direção perpendicular ao feixe incidente. A luz dispersa é dividida 

em dois feixes. Um é a chamada dispersão de Rayleigh, que é intensa e tem a mesma 

frequência que o feixe incidente.  O outro feixe é chamado de dispersão Raman, com 
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feixe cinco ordens de grandeza  mais fraco e com  frequências (v0 ± vm). Sendo que vm 

é a frequência vibracional da molécula, e depende da estrutura química do analito. A 

linha v0-vm é chamada de linha de Stokes e a linha v0+vm de linha anti-Stokes. Para 

este trabalho só será analisada a linha anti-Stokes (Figura 5) [37]. O espectro Raman 

apresenta vários picos, mostrando a intensidade em função do comprimento de onda 

em cm-1. Cada pico corresponde a uma vibração específica de ligação molecular, 

incluindo ligações individuais como C=C, C=O, C-O, C-H, etc. Além de ligações como 

as vibrações da cadeia de polímeros, do modo de respiração do anel de benzeno, etc. 

O perfil geral do espectro (posição do pico e intensidade relativa do pico) fornece uma 

impressão digital química exclusiva que pode ser usada para identificar um material e 

distingui-lo dos outros (Figura 5) [38]. Para calcular a mudança de frequência Raman, 

utiliza-se a expressão 1 [37]: 

Δṽ = ṽ0 ± ṽ ( 1) 

Onde: 

Δṽ – Mudança de frequência Raman  

ṽ0 – Frequência do feixe incidente 

ṽ  – Frequência da luz espalhada   
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Figura 5: Espectro Raman de CCl4 (488.0 nm). Fonte: Baseado em [37] 

Para entender melhor a espectroscopia Raman é mostrado o diagrama 

esquemático do espectrômetro Raman na Figura 6. Neste diagrama pode-se observar 

que uma fonte de luz laser (colorido em verde) incide em um ponto da amostra (modo 

de digitalização de fenda). Quando um ponto da amostra é iluminado, ocorre um 

espalhamento Raman (de cor vermelha) o qual é filtrado da luz do laser por um 

espelho dicroico e disperso ao longo de uma linha vertical no detector CCD 

bidimensional. Fazendo uma varredura de fenda pela amostra são adquiridos muitos 

espectros simultaneamente, cada um referente a uma posição na amostra [36]. 
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Figura 6: Diagrama esquemático do espectrômetro Raman. Fonte: Baseado em [36] 

2.2. Transistores de filmes finos orgânicos  

A eletrônica orgânica é caracterizada por seu desenvolvimento acelerado em 

termos de eficiência e funcionalidade dos dispositivos. Dentro destes encontram-se 

os transistores de filmes finos orgânicos (OTFTs), os quais nas últimas décadas tem 

atraído muita atenção na comunidade científica, sobretudo pela possibilidade de usar-

se somente material orgânico na sua fabricação. Isto têm vantagens por ser fabricados 

à temperatura ambiente e sobre substratos flexíveis e transparentes, além de uma 

redução no tempo e complexidade do processo de fabricação. No entanto, a utilização 

de camadas orgânicas para a fabricação destes dispositivos leva consigo a limitação 

de seu desempenho. Eles ainda enfrentam vários desafios em termos de mobilidade 

elétrica, oscilações de tensão, modulação da corrente, inclinação da região sublimiar 

etc. Estas questões precisam ser resolvidas para torná-los uma tecnologia 

comercialmente viável. 

2.2.1. Estruturas de fabricação 

Os OTFTs apresentam variadas estruturas de fabricação, as quais são 

diferençadas em quanto à posição dos contatos de fonte (S do inglês Source), porta 

(G do inglês Gate) e dreno (D do inglês Drain) (Figura 7): 
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Figura 7: Estruturas dos OTFTs. Fonte: Baseado em [42] 

 

A maioria dos OTFTs são fabricados utilizando as estruturas bottom gate, 

devido à fácilidade de deposição da camada ativa sobre o isolante. Além da facilidade 

de poder fazer o tratamento térmico da camada isolante sem afetar a camada 

semicondutora [43]. Em contraste com as estruturas top gate, que apresentam uma 

maior complexidade de fabricação. Além da maior complexidade na fabricação das 

estruturas top gate, estas estruturas são sujeitas a um risco de contaminação na 

camada semicondutora durante a deposição da camada metálica do eletrodo de porta, 

geralmente feita a altas temperaturas mas, sendo sempre a última deposição do 

dispositivo. [44]. 

2.2.2. Princípio de funcionamento e principais parâmetros elétricos  

Antes de extrair os parâmetros elétricos dos OTFTs é preciso revisar os 

princípios de funcionamento deste dispositivo. Os OTFTs são formados por uma 

camada de filme fino semicondutor, em contato com os eletrodos de fonte e dreno, os 

quais injetam e extraem portadores de carga respectivamente. Uma camada isolante 

separa o eletrodo de porta da camada semicondutora, controlando a condutividade do 

canal. A formação do canal se dá mediante a acumulação de cargas na interface 

isolante/semicondutor. Ao aplicar uma diferença de potencial entre porta e fonte, VGS, 

os portadores de carga móveis são acumulados na interface isolante/semicondutor, o 

que permite o fluxo da corrente através do canal mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial entre fonte e dreno (VDS) [43, 45].  
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As regiões de operação deste dispositivo são similares ao MOSFET tradicional: 

corte, tríodo e saturação. Se uma tensão positiva colocada na porta (VGS) é 

suficientemente alta para expulsar as lacunas do canal, a corrente que passa entre 

dreno e fonte (-IDS) é quase zero. Essa situação é conhecida como corte do transistor, 

e é gerada pelo campo elétrico provocado por VGS que repele as lacunas e deixa os 

íons negativos presos na rede cristalina do semicondutor. Enquanto VDS˂VGS −

VT  (região de tríodo), o fluxo de corrente pelo canal cresce linearmente devido à 

presença de portadores de carga nele. Quando o módulo de VDS fica próximo de VGS −

VT , ocorre um aumento não linear da corrente, provocando que VDS = VGS − VT  e a 

corrente entre fonte e dreno aumenta muito lentamente devido ao pinçamento do 

canal. O pequeno aumento de VDS não contribui para aumentar o valor da corrente do 

canal quando atinge-se a região de saturação, onde VDS > VGS − VT [45]. 

As expressões para o cálculo dos parâmetros elétricos de cada região de 

operação são apresentadas nas equações de 2 a 6 (tomando como referência um 

transistor tipo p) [46]: 

Região de corte: 

(−𝑽𝑻  >  −𝑽𝑮𝑺) :     − 𝑰𝑫𝑺  =  𝟎 𝐀 ( 2) 

  

Região de tríodo:  

(−𝑽𝑻  >  −𝑽𝑮𝑺)     𝐞     𝟎 >  −𝑽𝑫𝑺  >  −(𝑽𝑮𝑺  −  𝑽𝑻) ( 3) 

 

−𝑰𝑫𝑺 = (
𝝁𝑷 ∗ 𝜺𝒐𝒙

𝒙𝒐𝒙
∗

𝑾

𝑳
) ∗ [(−(𝑽𝑮𝑺 − 𝑽𝑻)) ∗ (−𝑽𝑫𝑺) −

(−𝑽𝑫𝑺)𝟐

𝟐
] ( 4) 

 

Região de saturação: 

(−𝑽𝑻  >  −𝑽𝑮𝑺)     e    − (𝑽𝑮𝑺  −  𝑽𝑻)  >  −𝑽𝑫𝑺 ( 5) 

−𝑰𝑫𝑺 = (
𝝁𝑷 ∗ 𝜺𝒐𝒙

𝒙𝒐𝒙
∗

𝑾

𝑳
) ∗ [

(−(𝑽𝑮𝑺 − 𝑽𝑻))𝟐

𝟐
] ( 6) 

Onde: 

VT: Tensão de limiar (V) 

IDS: Corrente entre os eletrodos de fonte e dreno (A) 

VGS: tensão entre os eletrodos de porta e fonte (V) 

VDS: tensão entre os eletrodos de fonte e dreno (V) 

W: largura do canal (µm) 
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L: comprimento do canal (µm) 

µp: mobilidade dos portadores (lacunas) no semicondutor (cm2/Vs) 

εox: permissividade do dielétrico de porta (F/cm) 

xox: espessura do dielétrico de porta (nm) 

2.2.3. Caracterização elétrica 

Vários parâmetros são utilizados para caracterizar eletricamente os OTFTs e 

avaliar seu desempenho. Os mais utilizados são: a tensão de limiar (VT), a relação 

entre as correntes ION e IOFF, a mobilidade dos portadores (µp) e a inclinação da região 

de sublimiar (SS). Cada um deles pode ser afetado por diversos fatores como a 

morfologia do semicondutor e do dielétrico, a estrutura de fabricação utilizada, a 

geometria do dispositivo, a interface isolante/semicondutor, etc [45].    

a) Tensão de limiar VT [V] 

A tensão de limiar é a diferença do potencial elétrico mínimo necessário entre 

porta e dreno para a acumulação de cargas na interface isolante/semicondutor o qual 

permite a formação do canal de condução entre fonte e dreno [47, 48]. 

b) Inclinação da região de sublimiar SS [V/dec] 

A inclinação da região de sublimiar é a relação que existe entre a variação da 

polarização da porta e a derivada do logaritmo da corrente que passa pelo dreno 

fornecida pela expressão 7 [47, 48]: 

𝐒𝐒 =
𝛛𝐕𝐆𝐒

𝛛(𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎|𝐈𝐃𝐒|)
 ( 7) 

 

c) Mobilidade dos portadoresμp [cm2/V*s] 

A mobilidade dos portadores é a velocidade com que os portadores de carga 

(elétrons e lacunas) podem mover-se sobre a ação de um campo elétrico unitário. 

Quanto maior for a mobilidade, maior será a corrente que passa pelo canal do 

transistor, e pode ser descrita pela seguinte expressão (8): [47, 48]. 

𝛍𝐏𝐭𝐫𝐢 =
𝐠𝐦

𝐂𝐎𝐗 ∗
𝐖
𝐋 ∗ 𝐕𝐃𝐒

 
( 8) 
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d) Relação entre as correntes ION/IOff   

A relação entre a corrente no modo acumulação com a corrente no modo 

depleção é denominada como a relação ION/IOff. Uma alta constante dielétrica do 

isolante, uma fina camada de semicondutor e uma baixa concentração de dopagem 

são os principais fatores para criar uma desejada grande diferença entre ION e IOff   [47, 

48]. 

2.3. Reticulação 

Um dos tópicos mais interessantes na ciência de polímeros é o crosslinking ou 

reticulação de materiais poliméricos. Este procedimento tem sido estudado e aplicado 

desde o descobrimento da vulcanização em 1839 por Charles Goodyear. Observou-

se que esses materiais reticulados comportavam-se como sólidos, para manter sua 

forma contra a deformação na transição vítrea [49]. A reticulação pode ser definida 

como a criação de estruturas em formas de rede provocadas pela extensão de cadeias 

multidirecionais de polímeros, que se obtém de várias formas. Uma delas é mediante 

ligações covalentes entre moléculas de polímeros, cujas ligações são resultado de 

irradiações, reações químicas e outros. A reticulação proporciona maior resistência 

aos materiais poliméricos ante o calor, a luz e outros fatores que o possam degradar, 

fornecendo um alto grau de estabilidade dimensional, resistência mecânica e 

resistência ante produtos químicos e solventes [50]. 

São vários os fatores que podem influenciar o efeito da reticulação nas 

propriedades físicas e químicas dos polímeros, como por exemplo o grau de 

reticulação, a regularidade da rede formada e a presença ou ausência de 

cristalinidade. Para os polímeros cristalinos, quanto menor for o grau de reticulação, 

maior será a redução da cristalinidade, o que impedirá a orientação da cadeia e o 

polímero será mais leve, mais elástico e terá um ponto de fusão mais baixo. A 

reticulação leva a uma diminuição no volume livre devido à alteração do 

empacotamento molecular local, o qual é refletido em uma melhoria da temperatura 

de transição vítrea. Também pode provocar uma melhoria no comportamento da 

fluidez pois, restringe o fluxo viscoso [50]. 
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3. Materiais e métodos 

Este trabalho tem por finalidade a fabricação de camadas poliméricas 

adequadas à utilização como dielétricos em OTFTs. Foram testados e comparados 

entre si dois materiais dielétricos poliméricos, com o intuito de obter o melhor 

funcionamento dos transistores como sensores. Para isto foi analisado como é afetada 

a espessura dos filmes fabricados quando submetidos a solventes orgânicos e plasma 

de oxigênio. A rugosidade dos filmes foi analisada mediante Microscopia de Força 

Atômica (AFM), e a reticulação foi identificada mediante espectroscopia Raman e 

FTIR. A estrutura de fabricação utilizada para os OTFTs deste trabalho foi a bottom-

gate/bottom-contact (Figura 7).  

3.1. Procedimentos/métodos de fabricação do filme isolante 

Nesta etapa do trabalho foi utilizada uma solução de poli(4-vinilfenol) (PVP) e 

polimetilmetacrilato (PMMA) reticulado com Poly(melamine-co-formaldehyde) 

methylated (PMF) no solvente Propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA) 

para a fabricação do filme fino. O filme foi obtido através da deposição por 

centrifugação sobre substratos de vidro BK7 (1 mm-thick, Opto Eletrônica S/A, São 

Carlos, SP, Brasil).  A figura 8 apresenta a representação química dos materiais 

citados acima. 

 

 

Figura 8: Estrutura química de PVP, PMMA e PMF. Fonte: Baseado em [51, 52] 

3.1.1. Preparação da solução 

Primeiro foram calculadas as concentrações de cada polímero (PVP, PMMA e 

PMF) a serem utilizados. Em seguida foi feita a pesagem dos produtos (Figura 9), 

dentro de um ambiente inerte de N2 (câmara de luvas, do inglês Glovebox), em uma 
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balança digital. Foi colocado um determinado volume conhecido de solvente PGMEA 

da Sigma Aldrich, e foi determinada a concentração da solução, no frasco. Após a 

mistura das substâncias no frasco, foi realizada a agitação da solução na placa de 

aquecimento com uma barra metálica, durante 24 horas. 

 

 

Figura 9: Imagem da câmara de luvas que se encontra no laboratório do GEM. Fonte: Dennis 

Cabrera García (2020) 

3.1.2. Limpeza e numeração dos substratos 

Os substratos foram numerados utilizando uma ponta de diamante, de acordo 

com o número de amostras que são necessárias numa determinada etapa do 

processo. Antes de depositar as soluções foi feita uma limpeza padrão dos substratos, 

mergulhando-os num banho ultrassom durante 10 minutos. Na sequência, os 

substratos foram mergulhados em fervura de acetona (ACE) e álcool isopropílico (IPA) 

por 10 minutos respectivamente, intercalados pelo enxague em água ultrapura para 

remoção da acetona. Terminado o processo, as amostras foram secas com jatos de 

nitrogênio. Os resíduos dos solventes foram descartados em reservatórios 

apropriados. 
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3.1.3. Deposição da solução 

Foram realizadas as deposições das soluções descritas, no equipamento de 

deposição por centrifugação, P–6700 SPIN COATER, SPECIALTY COATING 

SYSTEMS Inc. (Figura 10) ajustando-se o tempo (TIME), a velocidade de rotação 

(RPM) e a aceleração (RAMP) para cada solução a ser depositada. Todas as 

deposições tiveram a duração de 60 segundos. Cada uma delas foi feita em 

temperatura e pressão ambientes. As soluções foram depositadas utilizando um 

pipetador calibrado (volume de 500 µL) para cobrir toda a superfície do substrato de 

vidro BK7 (1 mm-thick, Opto Eletrônica S/A, São Carlos, SP, Brasil). 

 

 

Figura 10: P–6700 SPIN COATER. Fonte: Dennis Cabrera García (2020) 

3.1.4. Tratamento térmico do filme 

Após a deposição, os filmes finos orgânicos foram secos colocando as 

amostras numa placa de aquecimento somente após atingida a temperatura desejada 

(100 °C). Os filmes permaneceram nessa temperatura durante 10 minutos, mais 2 

horas a 175 °C para garantir a reticulação. Antes de tirar as amostras da placa de 

aquecimento, este é desligado e espera-se baixar a temperatura. 
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3.2. Estudo morfológico 

3.2.1. Microscopia de força atômica  

A rugosidade (Rq) e a espessura (d) dos filmes foram medidas utilizando a 

técnica de microscopia de força atômica (AFM) através do aparelho BRUKER 

NanoScope® IIIA. Foram utilizadas micropontas de silício da NANOWORLD 

(frequência de ressonância de 320 kHz e constante elástica de 42 N/m). As medidas 

foram realizadas no modo “contato intermitente” (tapping mode) e valores de 

frequência de ressonância entre 230–240 kHz, no equipamento do Laboratório de 

Filmes Finos (LFF) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP). 

Também foi usado o equipamento BRUKER NanoScope® V, do Laboratório de Novos 

Materiais Semicondutores do IFUSP, no modo automatizado ScanAsyst com 

micropontas de silício NANOWORLD (frequência de ressonância de 70 kHz e 

constante elástica de 0,4 N/m). 

3.2.2. Espectroscopia de infravermelho com Transformada de Fourier 

Para a realização desta técnica foi utilizado o aparelho QS-300 FTS-40 (BIO-

RAD, USA) existente no Laboratório de Microeletrônica (LME) da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo (EPUSP). As medidas foram realizadas com a ajuda 

do software Win-IR Pro, à temperatura e pressão ambiente, utilizando uma resolução 

de 8 cm-1 em um intervalo de comprimentos de ondas de 400 até 4000 cm-1. Para a 

análise foram usados substratos de silício tipo “p” <100> de resistividade 10–20 Ω*cm, 

~7.5 cm (3 polegadas) de diâmetro, e 356–406 µm (14–16 mils) de espessura, da 

Prime Grade. No Win-IR Pro foram obtidos os dados e foram tratados no software 

Origin 2019, com licença da USP, gerando gráficos de Transmitância (%) versus 

Comprimento de onda (cm-1). 

3.2.3. Espectroscopia Raman 

O estudo foi feito no equipamento Confocal Raman Microscope Alpha300 R 

(WITec, Germany), existente no Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo. O comprimento de onda do laser foi 532 nm, com uma 

potência máxima de 45 mW. Os estudos foram realizados, à temperatura e pressão 

ambientes, no range de -132 e 3794 cm-1 com uma resolução de 5 cm-1. O 
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equipamento operado através do software Control FIVE 5.1. Os resultados obtidos 

foram analisados e feitos gráficos e pelo software OriginPro© 2019.  

3.3. Estudo da degradação da espessura dos filmes 

Para este estudo os filmes foram submetidos a dois processos utilizados na 

fabricação dos dispositivos e que afetam a espessura dos filmes: corrosão por plasma 

de oxigênio e por solventes orgânicos. O estudo do efeito destes processos, que 

ocasionam uma alteração na espessura dos filmes, teve a finalidade de verificar se os 

filmes suportam estes processos, sem afetar o funcionamento dos dispositivos.  

Em primeiro lugar foi testado a ação do plasma de oxigênio sobre a espessura 

dos filmes antes e após a exposição durante 1 e 2 minutos. Foi utilizado o 

equipamento Plasmalab TTL, Tecnologia de Plasma, UK, da sala limpa do LME 

ajustado em 100 W, 100 mTorr e 50 sccm de O2.  A finalidade desse teste foi tentar 

quantificar a variação da espessura do filme quando submetido ao plasma de oxigênio.  

Outras amostras foram submetidas a diferentes solventes orgânicos utilizados 

para a deposição do semicondutor, como tolueno (TOL), clorobenzeno (CB), 

diclorobenzeno (DCB) e clorofórmio (CF), aquecidos por 10 minutos e sem aquecer. 

Estes solventes foram aplicados sobre cada amostra (simulando a deposição da 

camada semicondutora) sobre filmes finos já depositados. Analisando a espessura 

antes e depois do contato com o solvente, buscou-se verificar o efeito dos solventes 

sobre a espessura dos filmes.  

3.4. Procedimento para fabricação dos eletrodos 

3.4.1. Metalização dos substratos de vidro 

A metalização dos substratos de vidro para a definição do contato de porta foi 

feita no equipamento DC Sputtering BALZERS BAE 370, disponível no LME. Esta 

etapa foi dividida em duas partes: uma etapa antes e outra depois da deposição do 

filme dielétrico.  Após o carregamento das lâminas de vidro, em suporte apropriado no 

Sputtering, foi iniciado o procedimento de deposição colocando as amostras em vácuo 

até atingir uma pressão base de ~3,4×10-6 mbar. A etapa seguinte foi aquecer a 

câmara até uma temperatura de ~100 °C mantenho-a nesta temperatura durante ~90 

minutos. Depois foi desligado o aquecimento e deixado o sistema em vácuo a noite 

toda. No outro dia o aquecimento foi repetido utilizando aproximadamente a mesma 
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pressão base de ~3,4×10-6 mbar. Em seguida uma pressão de ~1×10-3 mbar deve ser 

atingida introduzindo o gás argônio (Ar). A metalização do substrato é realizada com 

a deposição de duas camadas. A primeira é de Ni:Cr (~36 ±2 nm), com uma taxa de 

deposição de ~5 nm/minuto e temperatura de ~90 °C.  A segunda de Au (~168 ±4 nm), 

onde a taxa de deposição foi de ~10 nm/minuto a uma temperatura de ~90 °C. A 

primeira camada depositada, de Ni:Cr, tem o objetivo de permitir a aderência do Au 

sobre o substrato de vidro. 

3.4.2. Fotomáscaras usadas na definição dos eletrodos  

Foram utilizadas 4 fotomáscaras para este trabalho. Duas delas foram feitas 

especialmente para este trabalho e foram dedicadas à fabricação de capacitores 

voltados para a caracterização do dielétrico através das curvas C-V e IxV. Outras duas 

fotomáscaras foram utilizadas para a fabricação dos OTFTs, 

Na Figura 11 e Figura 12 são mostradas as fotomáscaras dos capacitores 

metal-isolante-metal (MIM), desenhadas utilizando o software AutoCAD 2017. A 

máscara Capacitores 1 (Figura 11) é relativa ao contato inferior (depositado sobre o 

substrato) do capacitor e sobre o qual foi depositado o filme dielétrico orgânico. A 

máscara possui 32 capacitores com áreas de 4 mm2, 1 mm2, 0.25 mm2, 0.0625 mm2 

respectivamente, com uma área nos pads de 713x713 µm2. Os capacitores estão 

distribuídos homogeneamente na área das fotomáscaras, garantindo que os conjunto 

de quatro capacitores fique homogeneamente distribuídos sobre a superfície do 

substrato.  

Foi utilizado o software AutoCAD 2013 para o desenho das fotomáscaras para 

a fabricação dos OTFTs. Elas possuem eletrodos de fonte e dreno interdigitados com 

50 pares de dígitos como mostrado na Figura 13. Podendo ser utilizada tanto em 

substrato de silício (com o próprio silício como eletrodo de porta) quanto em vidro 

utilizando como eletrodo de porta a fotomáscara da Figura 14. Os dígitos têm uma 

largura de 10 µm e um comprimento de 3000 µm. A fotomáscara dos OTFTs possui 8 

transistores com comprimentos de canal LD de 4,6,8,10,12,14,16, 20 µm e larguras de 

canal WD de 298396, 298594, 298792, 298990, 299188, 299386, 299584 e 299980 

µm, respectivamente. Também possui 4 pares de capacitores C1, C2, C3 e C4 com 

áreas de 4 mm2, 1 mm2, 0.25 mm2, 0.0625 mm2 respectivamente, para a 

caracterização do dielétrico através de curvas C-V. Nos transistores interdigitados a 
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área do pad é de 1426,5×1426,5 µm2 e nos capacitores C1, C2 e C3–C4 é de 500×500, 

250×250 e 200×200 µm2 respectivamente. 

 

 

Figura 11: Fotomáscara 1 do lay-out dos capacitores. Fonte: Cabrera García, Dennis e Eirez 

Izquierdo, J. E. (2019) 
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Figura 12: Fotomáscara 2 do lay-out dos capacitores. Fonte: Cabrera García, Dennis e Eirez 

Izquierdo, J. E. (2019) 
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Figura 13: Fotomáscara utilizada na fotolitografia para a definição dos eletrodos de fonte e dreno dos 

OTFTs. Fonte: Eirez Izquierdo, J. E. (2017) 
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Figura 14: Fotomáscara utilizada para a definição dos eletrodos de porta dos OTFTs. Fonte: Eirez 

Izquierdo, J. E. (2017) 

3.4.3. Fotolitografia e corrosão para obtenção das geometrias desejadas 

A fotogravação é iniciada com a limpeza padrão para remoção de 

contaminantes orgânicos e inorgânicos na superfície do metal depositado. Foi feito o 

processo de fotolitografia com a máscara de fonte e dreno (Figura 13). Inicia-se pela 

decapagem de Au, seguida pela decapagem do Ni:Cr. Após a obtenção dos eletrodos, 

as amostras foram inspecionada no microscópio ótico, para verificação da existência 
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de curto-circuito entre os eletrodos ou se ocorreu sobre decapagem (over etching) ou 

decapagem incompleta (under etching). 

3.5. Procedimentos/métodos de deposição do filme 

semicondutor 

3.5.1. Preparação da solução 

Inicialmente foi feita a pesagem do semicondutor poly(2,5–bis(3–tetradecyl–

thiophen–2–yl)thieno[3,2–b]thiophene) (PBTTT–C14) dentro da câmara de luvas em 

uma balança digital. Em seguida foi feita a adição do solvente diclorobenzeno (1,2-

dichlorobenzene – DCB) na quantidade determinada pelo cálculo das concentrações. 

Após ter misturado as substâncias, foi feita a agitação da solução na placa de 

aquecimento com uma barra metálica dentro do frasco. 

3.5.2. Limpeza dos substratos 

Os substratos foram limpos conforme o procedimento descrito no item 3.1.2. 

3.5.3. Deposição do filme semicondutor por centrifugação 

Os filmes semicondutores foram depositados através de dois equipamentos: o 

primeiro foi o equipamento de deposição por centrifugação P–6700 SPIN COATER, 

SPECIALTY COATING SYSTEMS Inc., da sala limpa do LME–EPUSP e o segundo 

foi o WS-650SZ-6NPP/LITE/OND da Laurell Technologies Corporation, dentro da 

câmara de luvas do laboratório do GEM. As velocidades de rotação testadas variaram 

de 600 a 3000 rpm com um passo de 600 rpm, totalizando cinco rotações diferentes. 

Todas as deposições duraram 60 segundos, com rampa de 2,5 segundos no início e 

fim do processo. As soluções foram depositadas utilizando um pipetador calibrado 

(volume de 450 µL) de modo a cobrir toda a superfície do substrato. 

3.5.4. Tratamento térmico do filme depositado 

Neste estudo, o filme depositado foi seco na placa de aquecimento mantida a 

150oC durante 20 min dentro da câmara de luvas em ambiente de nitrogênio (estas 

amostras foram denominadas H150N neste estudo). O aquecimento das amostras foi 
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feito com um choque térmico , ou seja, colocando-as somente após a placa de 

aquecimento atingir a temperatura desejada. 

3.6. Caracterização elétrica dos dispositivos fabricados 

O estudo elétrico dos dispositivos obtidos foi realizado no sistema de 

caracterização presente no laboratório do GEM, o qual está constituído por uma caixa 

preta com um dispositivo ótico para o posicionamento por micro-manipuladores 

(Figura 15.b) e o analisador de parâmetros semicondutores B1500A da Keysight. 

(Figura 15.a) Este sistema de caracterização permite o levantamento das 

características de corrente-voltagem (I-V) e capacitância-voltagem (C-V), entre outros.  

A caracterização foi realizada no escuro, mediante micro pontas associadas 

aos micro manipuladores para o contato com os eletrodos de fonte, dreno e porta do 

dispositivo. As amostras foram  fixadas no suporte para amostras mediante vácuo, à 

temperatura (29 °C) e pressão (1 atm) ambientes (Figura 15). Também foi feita a 

caracterização dos transistores em atmosfera inerte (dentro da câmara de luvas) 

através de um dispositivo fabricado na impressora 3D do GEM e que faz o 

posicionamento automático de contatos em todos os dispositivos do substrato (Figura 

16). 

 

Figura 15: Sistema de caracterização de dispositivos eletrônicos. Fonte: Cabrera García, 

Dennis (2020) 
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Figura 16: Dispositivo utilizado para o posicionamento dos contatos para a caracterização dos OTFTs 

dentro da câmara de luvas. Fonte: Eirez Izquierdo, J. E. (2019) 

3.6.1. Medidas C-V nos capacitores MIM e MIS fabricados 

Para fazer as medições de capacitância nos capacitores metal-isolante-metal 

(MIM) e metal-isolante-semicondutor (MIS) foi utilizado o módulo C-V da Keysight, 

acoplado ao analisador de parâmetros semicondutores B1500A da Keysight (Figura 

15.a) onde obteve-se as curvas C-V a uma frequência fixa. Para a realização das 

caracterizações dos capacitores foi utilizada uma frequência fixa de 1KHz, com um 

intervalo de tensão de -1V até 1V.  

Os dados obtidos foram tratados no software Origin© 2019. Uma vez obtida a 

capacitância utilizou-se a fórmula (9) para obter o valor da constante dielétrica (k) do 

isolante orgânico: 

𝐂 =
𝐤𝛆𝟎𝐀

𝐝
 ( 9) 

Onde: 

k – constante dielétrica  

ε0 – permissividade do vácuo (~ 8,85×10-14 F/cm) 

A – área do capacitor MIM ou MIS (cm2) 

d – espessura do filme (nm) 
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3.6.2. Extração dos parâmetros elétricos dos OTFTs 

A caracterização elétrica dos OTFTs consistiu na obtenção de parâmetros como: 

a tensão de limiar (VT), a relação entre as correntes ION e IOFF, a mobilidade dos 

portadores (µ) e a inclinação da região de sublimiar (SS). Estes parâmetros podem 

ser afetados por diversos fatores, como a morfologia do semicondutor e do dielétrico, 

a estrutura de fabricação utilizada, a geometria do dispositivo, a interface 

semicondutor/dielétrico, etc. 

A tensão de limiar é obtida através da segunda derivada da curva IDS x VGS. 

Para isso é observado o pico máximo ou mínimo (dependendo se o semicondutor é 

tipo n ou p respectivamente) desta curva [46]. 

Para o cálculo da mobilidade dos portadores na região triodo é utilizado o 

método do valor máximo da transcondutância gm,máx, onde o valor da mobilidade é 

extraído do gráfico de gm vs. VGS, para um VDS baixo. Sendo [46]: 

𝜕𝐼𝐷𝑆

𝜕𝑉𝐺𝑆
= 𝑔𝑚 = 𝜇𝑡𝑟𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑥 ∗

𝑊

𝐿
            ( 10) 

Onde: 

Cox – Capacitância do dielétrico de porta por unidade de área (F/cm2) 

W – Largura do canal (μm) 

L – Comprimento do canal (μm) 

µtri – Mobilidade dos portadores na região triodo (cm2/Vs) 

 

Para o cálculo da mobilidade dos portadores na região de saturação é 

necessário calcular a inclinação da curva (slope), utilizando o método de ajuste linear 

no gráfico da “raiz quadrada de IDS vs. VGS” e da fórmula ∂ sqrt (IDS) / ∂ VGS), com um 

valor de VDS alto para garantir que o transistor esteja em saturação [46]. 

𝜕√𝐼𝐷𝑆

𝜕𝑉𝐺𝑆
= 𝑆 = √

1

2
𝜇𝑠𝑎𝑡𝐶𝑜𝑥

𝑊

𝐿
                  ( 11) 

𝑆2 =
1

2
𝜇𝑠𝑎𝑡𝐶𝑜𝑥

𝑊

𝐿
                              ( 12) 

𝜇𝑠𝑎𝑡 =
2∗𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒2

𝑊
𝐿⁄ ∗𝐶𝑜𝑥

                                ( 13) 

A relação da corrente no modo de acumulação para o modo de depleção é 

denominada como a relação ION/Off. Para a obtenção desta relação extrai-se o maior 

valor da corrente (ION) da curva IDS x VGS, na região de saturação, e o valor mais baixo 

de corrente (IOFF) na região de corte. A divisão de ION por IOFF fornece a relação ION/Off. 

[46]. 
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Para a obtenção da inclinação da região de sublimiar (SS) é utilizado o método 

do inverso da inclinação no gráfico de log10 │IDS│ vs. VGS. Para isso é tomado um valor 

de VDS alto para garantir que o transistor esteja em saturação [46].  

𝑆𝑆 =
𝜕𝑉𝐺𝑆

𝜕(𝑙𝑜𝑔10|𝐼𝐷𝑆|)
                      (14) 

Uma vez obtidos todos os parâmetros elétricos dentro da câmara de luvas e 

fora dela, em condições ambientes, faz-se uma comparação dos resultados para 

identificar modificações nos parâmetros de processamento que possibilitem a melhora 

do desempenho elétrico dos dispositivos. 

4. Análise e discussão dos resultados parciais 

A partir dos diferentes experimentos realizados foram obtidos os dados 

apresentados neste capítulo. Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros de 

fabricação dos filmes utilizados para o estudo das caraterísticas morfológicas dos 

isolantes orgânicos, assim como a fabricação dos dispositivos elétricos. 

 

Tabela 1: Dados de fabricação dos filmes para o estudo dos isolantes orgânicos 

Substrato Polímeros Proporção Solvente Solução Deposição Trat. térmico 

 relação   
Peso em 
PGMEA 

(%) 
rpm / 60 s 

T (°C) 
/ t (min) 

Vidro e 
Silício 

PMMA A6 1:0 PGMEA 1, 16, 35 
1000, 1750, 
2500, 3250 

e 4000  

100 / 10 
175 / 120 

Vidro e 
Silício 

PVP 1:0 PGMEA 16, 35 
1000, 1750, 
2500, 3250 

e 4000 

100 / 10 
175 / 120 

Vidro e 
Silício 

PMMA:PMF 1:1 e 1:5 PGMEA 16, 35 
1000, 1750, 
2500, 3250 

e 4000 

100 / 10 
175 / 120 

Vidro e 
Silício 

PVP:PMF 1:1 e 1:5 PGMEA 16, 35 
1000, 1750, 
2500, 3250 

e 4000 

100 / 10 
175 / 120 
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4.1. Análise da espessura em função da frequência de rotação 

A Figura 17 apresenta o comportamento da espessura dos filmes dielétricos, 

depositados por centrifugação sobre substratos de vidro, para diferentes velocidades 

de rotação, variando os parâmetros de preparação das soluções. 

 

Figura 17: Espessura dos filmes de a) PVP e b) PMMA em função da frequência de rotação 

Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Fazendo uma análise dos dados apresentados na Figura 17 a), pode-se 

observar como os filmes de PVP reticulados apresentam uma espessura menor que 

os filmes de PVP sem reticulação. Também mantendo a concentração com 16 % de 

peso em PGMEA, observa-se que ao aumentar a proporção de PMF na solução, o 

filme fica mais fino. Pelo qual é comprovado que após a reticulação as moléculas de 

PVP tendem a aproximar-se e consequentemente, o filme fica mais compacto e denso 

[57]. 

Observando os filmes de PMMA (Figura 17 b)) uma vez dissolvido o PMMA A6 

com 1 % de peso em PGMEA, obtém-se espessuras menores com a mesma massa. 

O filme de PMMA em anisol a 6 % mostra uma tendência a saturar sua espessura a 

partir de uma velocidade de rotação de 2500 rpm. Apesar de possuir uma massa bem 

menor, sua espessura é maior que a dos filmes reticulados. Isso pode ser devido à 

viscosidade da solução, que não foi dissolvida em PGMEA. 

Para os filmes de PVP:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA foram obtidas 

espessuras de 1335, 920, 780, 690 e 644 nm para uma velocidade de rotação de 1000, 

1750, 2500, 3250 e 4000 rpm respectivamente. No entanto, para os filmes de 

PVP:PMF 1:5 com 16 % de peso em PGMEA mantendo a massa de PMF e diminuindo 

em 4 vezes a de PVP (para garantir a proporção 1:5), foram obtidas espessuras mais 

finas como 333, 258, 202, 177 e 199 nm. Portanto, foi constatado que para 

velocidades de rotação maiores de 3250 rpm, a espessura dos filmes variam em 

menor escala e tendem a saturar. Além disso observa-se que ao diminuir a massa de 

PVP na solução, mantendo a concentração mássica em PGMEA (obtida diminuindo 

seu volume de 3 ml para 2 ml), a espessura do filme diminui na mesma proporção e 

vice-versa. 

A espessura dos filmes de PMMA:PMF 1:5 com 16 % de peso em PGMEA, 

para velocidades de rotação de 1000 até 4000 rpm, vão de 356 até 185 nm, diminuindo 

pela metade com respeito aos filmes de PMMA:PMF 1:1 (736 até 374 nm), com a 

mesma concentração mássica em PGMEA. Esse resultado foi alcançado diminuindo 

a massa do isolante em reticulação com o PMF de 321 até 75,5 mg e o volume de 

PGMEA de 3 até 2 ml, garantindo uma proporção de 1:5. A diminuição não 

proporcional da massa do isolante na solução (diminuiu em 4 vezes seu valor) com a 

espessura do filme obtido, pode ser devido a que o filme ficou mais compacto por 

causa da maior massa de PMF na solução. Este é um fato que evidencia a reticulação. 
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Os filmes reticulados com proporção de 1:5 com 35 % de peso em PGMEA 

mostram uma espessura maior que todos os outros filmes, devido ao aumento da 

massa dos isolantes na solução. Os filmes de PVP:PMF 1:5 com 35 % de peso em 

PGMEA mostram espessuras de 3604, 2505, 2112, 2017 e 1638 nm para velocidades 

de rotação de 1000, 1750, 2500, 3250 e 4000 rpm. Em comparação, os filmes de 

PMMA:PMF 1:5 com 35 % de peso em PGMEA mostram espessuras de 2900, 1618, 

1056, 952 e 604 para as mesmas respectivas frequências de rotação mencionadas 

anteriormente  

4.2. Estudo da corrosão por plasma de oxigênio 

Este experimento foi realizado expondo os filmes ao plasma de oxigênio em 

intervalos de 1 e 2 minutos, levando em consideração suas respectivas espessuras. 

Os filmes expostos em intervalos de 1 min eram aqueles com espessuras inferiores a 

700 nm e, aos intervalos de 2 minutos, aqueles cuja espessura era maior que 700 nm. 

Este experimento foi feito para obter a taxa de corrosão da espessura de cada filme, 

a fim de saber se os filmes eram capazes de suportar os processos de fabricação dos 

transistores, aos quais estes filmes seriam submetidos. Uma vez conhecida a taxa de 

corrosão da espessura, ela será levada em consideração na fabricação dos 

transistores. Por exemplo, se um filme tem uma taxa de corrosão de 50 nm / min, e 

um tratamento de superfície de 2 minutos deve ser realizado para melhorar sua 

adesão aos eletrodos, esse filme deve ter uma espessura de 100 nm acima do 

necessário e suficiente para um bom desempenho elétrico do dispositivo. 
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Figura 18: Corrosão da espessura dos filmes por plasma de oxigênio  

 Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

 

Tabela 2: Taxa de corrosão no plasma dos filmes fabricados 

Filme dielétrico 
Espessura 

(nm) 

Taxa de corrosão 
da espessura cada 

2 minutos (nm) 

Desvio padrão 
(nm) 

PVP:PMF 1:0 1430 115.92 1.31 

PMMA:PMF 1:0 1302 159.68 1.03 

PVP:PMF 1:1 1291 83.43 3.00 

PVP:PMF 1:5 333 83.00 6.15 

PMMA:PMF 1:1 705 91.87 17.63 

PMMA:PMF 1:5 305 70.67 3.31 

 

Analisando os resultados mostrados na Figura 18 e resumidos na Tabela 2, 

fazendo uma comparação entre os filmes de PVP e PMMA, foi necessário ressaltar 

que o primeiro mostra-se mais resistente ao plasma de oxigênio. Além disso estes 

filmes sofreram uma corrosão maior que os filmes reticulados, resultado esperado em 

comparação no qual existe a reticulação. Porém os filmes de PMMA:PMF na 
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proporção 1:5 mostram um grau de resistência maior, e, portanto, são os filmes que 

apresentaram os melhores resultados.  

4.3. Degradação da espessura por solvente orgânico 

Este estudo tem o intuito de monitorar o que ocorre na espessura dos filmes 

dielétricos, quando forem depositados diferentes solventes orgânicos sobre eles. Os 

solventes foram aplicados sem aquecimento e aquecidos por 10 minutos antes de 

serem aplicados aos filmes. Estes solventes foram escolhidos por serem utilizados 

para diluir os polímeros semicondutores que são depositados em cima do dielétrico. 

Os resultados estão apresentados nas Figura 19 e Figura 20. 

 

Figura 19: Reação dos filmes de PVP:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA, em diferentes 

solventes com e sem aquecimento. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

 

Os filmes de PVP:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA sofreram uma 

diminuição de sua espessura ao serem aplicados sobre eles os solventes DCB, CB e 

TOL. Mas quando foi aplicado o CF, o filme sofreu um inchamento (aumento da 
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espessura do filme). Entretanto, ao analisar o que ocorre ao depositar os solventes 

aquecidos, verifica-se que os filmes incharam com DCB, TOL e CF e diminuíram sua 

espessura com CB. Mas em ambos os casos as margens de erros foram tão grandes 

que não se pode dizer que ocorre uma variação na espessura do filme. Considerando 

todos os resultados, não há o que invalide o uso de PVP na fabricação de OTFTs com 

estrutura bottom-gate/bottom-contact. 

 

 

Figura 20: Reação de filme de PMMA:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA, em diferentes 

solventes com e sem aquecimento. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

 

Os filmes de PMMA:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA, apresentam um 

comportamento similar, considerando a variação de sua espessura diante da 

aplicação de solventes não aquecidos. Mas quando o TOL e o CF são aquecidos, o 

filme é quase completamente removido (a espessura do filme diminui 

consideravelmente). Portanto o filme de PMMA:PMF 1:1 oferece ótimos resultados 

somente  se utilizado com DCB e CB durante a fabricação de OTFTs com estrutura 
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bottom-gate/bottom-contact. Para o uso dos solventes TOL e CF necessita-se de mais 

testes. 

4.4. Análise da rugosidade mediante Microscopia de Força 

Atômica 

Para analisar a morfologia e obter os valores de rugosidade da superfície RMS  

dos filmes fabricados, foi feito a análise de microscopia de força atômica (AFM). A 

finalidade deste estudo é comparar com a literatura os valores de rugosidade da 

superfície dos filmes obtidos, a qual está muito interligada ao comportamento dos 

parâmetros elétricos dos OTFTs. Para o melhor desempenho dos OTFTs, procura-se 

fabricar filmes com baixa rugosidade, de modo a melhorar a interface entre um filme 

e outro, por exemplo, numa interface isolante/semicondutor. Já na utilização dos 

OTFTs como sensores é conveniente uma alta rugosidade para aumentar a área de 

contato do filme com o analito, já que o isolante é a face exposta para interagir com o 

meio [53-55].  

Este estudo foi iniciado analisando os filmes de PVP:PMF 1:0, PVP:PMF 1:1 e 

PVP:PMF 1:5 (Figura 21) todos depositados a uma velocidade de rotação de 1000 

rpm. 
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.  

Figura 21: Imagem de AFM do filme PVP:PMF nas proporções a) 1:0, b) 1:1 e c) 1:5 

 Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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A rugosidade obtida para os filmes de PVP:PMF 1:0, 1:1 e 1:5 foi de 0,37 nm,, 

0,36 nm e 0,41 nm respectivamente. Pode-se observar que este filme quase não sofre 

variação depois da reticulação, o que já foi comprovado na literatura [55]. Esses 

valores de rugosidade são adequados para aplicações em OTFTs [23]. 

Na Figura 22observa-se o filme de PMMA:PMF 1:1 através de uma medida de 

AFM. Ele foi fabricado para comparar o seu comportamento com o PVP sob a ação 

do agente reticulante PMF. O resultado mostra que a superfície do PMMA é bem 

diferente daquela obtida com o PVP. 

  

Figura 22: Imagem de AFM do filme PMMA:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA (5 µm x 

5 µm). Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

 

O valor RMS da rugosidade da superfície observada na Figura 22 é de 6,73 nm, 

mais de 10 vezes maior do que os filmes de PVP, o que é considerada uma superfície 

muito rugosa. Foi atribuído o resultado obtido à velocidade de rotação utilizada na 

deposição do filme (1000 rpm). Para melhorar a superfície do filme é recomendado 

utilizar uma velocidade de rotação maior, que segundo a literatura é cerca de 3000 

rpm [23]. 
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4.5. Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourier 

A análise de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) foi realizado com o objetivo de identificar a reticulação nas diversas proporções 

de preparação das soluções de PVP e PMMA com o agente reticulante PMF. Para isso 

buscou-se na literatura quais eram as caraterísticas que identificavam a reticulação 

neste tipo de soluções. 

 

 

Figura 23: Espectro FTIR dos filmes finos de a) PVP:PMF e b) PMMA:PMF em proporções 

1:0, 1:1 e 1:5. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

 

Na Figura 23 a) podem-se observar, para o filme de PVP, a existência de 

bandas características deste material em 810 cm-1, devido a vibrações de estiramento 

fora do plano de C-H [70]. Também encontram-se bandas na faixa de comprimento de 

onda de 1180-1260 cm-1 por causa de vibrações de estiramento C-C-O fora de fase e 

modo de dobramento no plano de O-H do grupo fenol [61]. Outra banda em  

1515 cm-1 está relacionada a vibrações de dobramento C-O, assim como as bandas 

em 2960 e 3200-3550 cm-1 por vibrações de estiramento de grupos C-H e O-H 

respectivamente [70]. 
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Estas bandas, uma vez adicionado o PMF na solução com o PVP, começam a 

decrescer e em alguns casos desaparecer. São exceções a banda em 810 cm-1 a qual 

também está ligada a vibrações de dobramento fora do plano do anel de triazina [60] 

e a banda de 1481 cm -1 atribuída a grupos CH2 e CH3 [60], presentes no PMF. Uma 

forte presença de bandas em 1072 cm-1 começa a aparecer conforme aumenta a 

proporção de PMF na solução, devido a novas ligações C-O-C em modo de 

estiramento fora de fase [60] [71]. Além disso observam-se bandas em 1372 cm-1 

(grupos C-N) [72] e 1558 cm-1 (ligações C-N atadas ao anel de triazina) [60], as quais 

são mais visíveis na maior proporção de PMF (PVP:PMF 1:5). O comportamento 

destas bandas e o surgimento de novas devido à adição e aumento de PMF é um 

indicativo de reticulação nos filmes [55, 58].  

Para o caso das soluções do dielétrico PMMA com o PMF (Figura 23 b)), foi 

feita a identificação da reticulação mediante a pesquisa na literatura dos picos 

vibracionais caraterísticos do filme PMMA e a observação de aparecimento de novas 

bandas ou diminuição de alguns deles. Também foram observadas as mudanças na 

estrutura química do filme PMMA:PMF nas proporções de 1:1 e 1:5, para conseguir 

identificar novas ligações. Os filmes de PMMA apresentam bandas em 1728 cm-1 e 

2960 cm-1 por vibrações de estiramento de C=O e vibrações de estiramento O-CH3 

assim como vibrações assimétricas de C-CH3, respectivamente [59]. Observa-se um 

aumento crescente, após a adição do PMF, das bandas em 1372 cm-1, 1558 cm-1 e 

1072 cm-1, atribuído aos grupos C-N [60, 72] e C-O-C [60, 71] respectivamente. Outra 

banda que experimenta um aumento à medida que aumenta a proporção de PMF é a 

de 1515 cm-1 devido a novas vibrações de dobramento C-O que aparecem [70]. Pelo 

qual podemos chegar à mesma conclusão de que ocorre o mesmo que para os filmes 

de PVP reticulados. Ou seja, é possível identificar a reticulação nos filmes de PMMA 

após a adição de PMF [55,58].  

O pico de absorção em 2360 cm-1, presentes nos filmes de PVP e PMMA, é 

devido à presença de dióxido de carbono (CO2) no ambiente de medição. 
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4.6. Espectroscopia Raman 

Nesta caracterização a espectroscopia Raman foi utilizada para confirmar a 

existência da reticulação nas blendas dos isolantes com o PMF. No espectro RAMAN 

dos filmes foram identificadas as bandas caraterísticas de cada um deles (Figura 24 

e Figura 25). Para ajudar na análise foi elaborada uma tabela resumo com as bandas 

Raman (Tabela 3 e Tabela 4), sua intensidade e a identificação das diferentes ligações 

que se formam uma vez reticulados os isolantes com o PMF. A linha de base de todos 

os espectros foi corrigida no Origin© 2019. Em seguida, os espectros foram 

suavizados pelo método Savitsky'Golay em 8 pontos (polinômio 2). Não foram levados 

em conta picos menores de 500 cm-1. 

 

Figura 24: Espectro Raman dos filmes finos de a) PVP:PMF e b) PMMA:PMF em proporções 

1:0, 1:1 e 1:5. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

 

Na Figura 24 a) os filmes de PVP mostram bandas características em 840 e 

1614 cm-1, devido a deformações C-H fora do plano e ligações C-C no grupo fenil 

respectivamente.  

Com a adição de PMF, é de grande importância mencionar o incremento na 

intensidade dos picos na região de 1265 e 1452 cm-1, devido às ligações C-O-C e C-

N que surgem [60, 62, 64], assim como na banda de 1614 cm-1 por novas ligações C-
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N [60]. Estes fatos evidenciam a reticulação já comprovada pela espectroscopia FTIR. 

Também aparecem picos na região de 676 e 980 cm-1, que correspondem ao anel de 

triazina presente no PMF [61, 63], além da banda em 1553 cm-1 devido à contração 

da ligação C-N diretamente ligada ao anel de triazina [60, 61]. Considerando o fato de 

filmes baseados em PVP serem higroscópicos [25], as bandas entre 3.200 e 3.400 

cm-1 podem estar relacionados à presença de moléculas de água durante a aquisição 

de dados [74, 75, 76]. 

 

 

Figura 25: Espectro Raman do filme fino de PMF. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 

  



 

47 

 

Tabela 3: Atribuição das bandas Raman dos filmes de PVP:PMF 

Raman (cm-1) Intensidade Atribuição Referência 

644 fr Θ [61, 62] 

676 fr def. triazine ring [63] 

842 mf o.p. δ(CH) [61, 62] 

980 mf def. triazine ring [63] 

1100 m 
N–C–O–C str.–

contr.–str.+ NH bend 
+ semi str. 

[60, 61] 

1186 fr i.p. δ(CH) [61, 62] 

1202 fr i.p. δ(CH) [61, 62] 

1265 f o.ph. ν(C-C-O) [61, 62] 

1340 m o.ph. v(C-C-O) [61] 

1452 mf 
δ(CH2), Exo C–N 

str.+NH bend+CH3 i-
ph. bend 

[61, 62] 

1553 fr Ring str. triazine [61] 

1614 mf 
arom. ν(C-C), Exo. C-

N i-ph. str. 
[62] 

2854 f Vs(CH2) [62] 

2901 m tert. ν(C-C) [62] 

2942 m 

CH2 and CH3, o-ph. 
str. in opposite 

direction, asym. to C–
O–C pl. 

 

3019 m arom. ν(C-C) [62] 

3055 m arom. ν(C-C) [62] 

3203 m Presença de água [74, 75, 76] 

3268 m Presença de água [74, 75, 76] 

3348 m Presença de água [74, 75, 76] 

3373 m Presença de água [74, 75, 76] 

3436 m Presença de água [74, 75, 76] 

 

Legenda: 

Intensidade – ab (aguda aberta), mfr (muito fraco), fr (fraco), m (media), f (forte), mf 

(muito forte). 

Atribuição – ρ (vibrações de balanço), v (vibração de estiramento), vs (vibração de 

estiramento simétrica), vas (vibração de estiramento antissimétrica), δ (vibração de 

deformação), δs (vibração de deformação simétrica), δas (vibração de deformação 

antissimétrica), Θ (vibração do anel) def. (deformação), iso. (isostático), o.p. (vibração fora do 

plano), o.ph. (vibração fora de fase), syn. (sindiotático), tert. (terciário), i.p. (vibração no plano), 

i-ph (vibração em fase), str. (estiramento), pl. (plano), arom. (aromático), Exo C–N (a ligação 

C-N diretamente ligada ao anel) 

Analisando a Figura 24 b), confirma-se a reticulação o dielétrico orgânico 

PMMA pela espectroscopia RAMAN [64]. A Tabela 4 identifica as ligações presentes 

no dielétrico reticulado.  
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Tabela 4: Atribuição das bandas Raman nos filmes de PMMA:PMF 

Raman (cm-1) Intensidade Atribuição Referência 

558 fr δ(C-C-C) syn. [62] 

603 m ν(C-(C=O)-O) [62] 

676 fr def. triazine ring [63] 

814 f νs(C-O-C) syn. [62] 

919 fr C–O–C i-ph. str.+semi str. [60] 

980 mf def. triazine ring [63] 

1100 m 
N–C–O–C str.–contr.–str.+ NH 

bend + semi str. 
[60, 61] 

1126 m ν(C-C) iso., syn. [62] 

1169 fr νas(C-O-C) [62] 

1374 mfr τ(CH2), ω(CH2) iso., syn. [62] 

1456 m 
δas(CH), Exo C–N str.+NH 

bend+CH3 i-ph. Bend 
[60, 62] 

1562 fr Ring str. Triazine [61] 

1733 fr ν(C=O) [62] 

2953 f 
νas(CH2), νs(O-CH3) iso., syn. 

, o-ph. stretch in opposite 
direction, asym. to C–O–C pl 

[60, 62] 

3002 m νas(C-CH3), iso., syn. [62] 

3414 fr Presença de água [74, 75, 76] 

3493 fr Presença de água [74, 75, 76] 

Analisando os dados mostrados na Tabela 4 e Figura 24 b) pode-se ressaltar a 

presença de bandas características de PMMA, como 603 cm-1 por deformações de C-

(C=O)-O, 993 e 1113 cm-1 devido a ligações O-CH3, 1456 cm-1 por grupos C-H e 1729 

cm-1 por ligações C=O atados a moléculas de hidrogênio. A posterior incorporação de 

PMF na solução, provoca a eliminação da banda Raman na região de 1113 cm-1, a 

qual constituía ligações O-CH3 e foram substituídas por ligações N-C-O-C, C-C e C-

O-C na região de 1100 até 1169 cm-1. Também aparecem bandas características do 

PMF como 676, 980 e 1562 cm-1 atribuídas ao anel de triazina. O surgimento de novos 

picos vibracionais e a formação de novas ligações foi atribuído à existência de 

reticulação entre estas substâncias.  

Os filmes reticulados em proporção 1:5 com concentração mássica de 35 % 

em PGMEA foram analisados mediante espectroscopia Raman para ver o que 

acontecia na morfologia do filme. Os picos vibracionais, previamente identificados 

para cada filme, ganham em intensidade com esta proporção e concentração, sendo 

viável a fabricação já que está garantida a reticulação. Porém, ainda é preciso analisar 

os resultados elétricos dos dispositivos fabricados com estes parâmetros para chegar 

a conclusão definitiva. 
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4.7. Análise de capacitância, densidade de corrente e 

constante dielétrica  

Para conhecer melhor o comportamento elétrico de dispositivos orgânicos com 

os dielétricos PVP e PMMA em reticulação com o PMF, foram fabricados capacitores 

MIM. Os parâmetros analisados neste estudo foram a capacitância, a corrente de fuga 

e a constante dielétrica. Com isto visou-se melhorar a qualidade dielétrica dos filmes 

finos a fim de utilizá-los em OTFTs.  

Nos gráficos apresentados neste item do trabalho são mostrados os valores de 

capacitância por unidade de área nos capacitores com os filmes dielétricos com 

diferentes espessuras, composição e quantidade de reticulador. 

 

Figura 26: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PVP:PMF 1:1 

com 16 % de peso em PGMEA, depositado a 1000 rpm com 691 nm de espessura. Fonte: Cabrera 

García, Dennis (2020) 
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Figura 27: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PVP:PMF 1:1 com 

16 % de peso em PGMEA, depositado a 4000 rpm com 342 nm de espessura. Fonte: Cabrera 

García, Dennis (2020) 

Analisando as Figura 26 e Figura 27 se observa como existe uma diferença no 

comportamento da densidade de capacitância obtida nos capacitores fabricados. Pela 

Figura 26 verifica-se que os capacitores de maior área mostram uma dispersão maior. 

Isso pode ser devido ao fato de que um filme depositado a uma velocidade de 1000 

rpm (comparativamente mais lenta) apresenta mais desuniformidade na espessura O 

capacitor de maior área, acaba por ser mais afetando. Tal desuniformidade pode ser 

diminuída aumentando a velocidade de rotação durante a deposição.  

Na Figura 26 ocorre o contrário: os capacitores de menor área mostram uma 

maior dispersão na densidade de capacitância. Isto pode ser explicado pela maior 

velocidade de rotação durante a deposição d(4000 rpm)., Com uma velocidade de 

rotação maior, o filme fica mais fino (342 nm) ocasionando maior sensibilidade à uni-

formidade da espessura dos filmes nos processos de fabricação, afetando mais os 



 

51 

 

capacitores de menor área. Portanto, é possível selecionar uma velocidade de depo-

sição do filme entre 1000 e 4000 rpm que possa corrigir essa dispersão observada 

nos gráficos. 

As figuras 28 e 29 apresentam a variação da densidade de capacitância para 

diferentes espessuras de PVP:PMF 1:5 que evidenciam uma menor dispersão de re-

sultados. 

 

Figura 28: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PVP:PMF 1:5 com 

35 % de peso em PGMEA, com 2303 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Figura 29: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PVP:PMF 1:5 com 

35 % de peso em PGMEA, com 1005 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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As figuras 30 a 31 apresentam a variação da densidade de capacitância para 

diferentes espessuras de PMMA:PMF 1:1 em 16% de PGMEA. Estes resultados são 

mais estáveis e coerentes mas, precisam de mais estudos para explicar diferenças 

devidas predominantemente à diferença da espessura. 

 

 

 

Figura 30: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PMMA:PMF 1:1 com 

16 % de peso em PGMEA, com 691 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Figura 31: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PMMA:PMF 1:1 com 

16 % de peso em PGMEA, com 352 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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As figuras 32 e 33 apresentam a variação da densidade de capacitância para 

diferentes espessuras de PMMA:PMF 1:5, em 35% de PGMEA. A diferença nas es-

pessuras são bem maiores do que as apresentadas nas figuras 30 e 31. Para a es-

pessura maior encontra-se um comportamento ao discutido nas Figuras 26 e 27. Os 

dados apresentados na Figura 33 indicam uma otimização da espessura. Isto porque 

o comportamento em função das áreas seguem um modelo clássico para capacitores 

de mesmo dielétrico com área diferentes. 

 

 

 

Figura 32: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PMMA:PMF 1:5 com 

35 % de peso em PGMEA, com 2351 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Figura 33: Densidade de capacitância por unidade de área do filme dielétrico PMMA:PMF 1:5 com 

35 % de peso em PGMEA, com 524 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Nos gráficos das Figuras 34 a 37 são mostrados as variações da corrente de 

fuga nos capacitores em função de filmes dielétricos diferentes com diferentes 

espessuras: 

 

 

Figura 34: Corrente de fuga através do filme dielétrico PVP:PMF 1:1 com 16 % de peso em 

PGMEA, com 691 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Figura 35: Corrente de fuga através do filme dielétrico PVP:PMF 1:1 com 16 % de peso em PGMEA, 

com 342 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Figura 36: Corrente de fuga através do filme dielétrico PVP:PMF 1:5 com 35 % de peso em PGMEA, 

com 2303 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Figura 37: Corrente de fuga através do filme dielétrico PVP:PMF 1:5 com 35 % de peso em PGMEA, 

com 1005 nm de espessura. Fonte: Cabrera García, Dennis (2020) 
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Os valores dos gráficos foram resumidos na Tabela 5 para ajudar na análise 

dos resultados: 

Tabela 5: Resultados elétricos obtidos dos capacitores MIM 

Estrutura 
Proporção/ 

Peso em PGMEA/ 
Espessura 

Densidade de 
Capacitância 

(nF/cm2) 

Constante 
dielétrica 

Densidade de 
corrente de 

fuga (nA/cm2) 
@ 0.2 MV/cm 

Tensão de 
ruptura 
(MV/cm) 

vidro/Au/PVP:PMF/Au 1:1/16 %/691 nm 6,09 ± 0,2 4,7 ± 0,3 1x10-1 – 3x103 0,11 - 0,42 

vidro/Au/PVP:PMF/Au 1:1/16 %/342 nm 13,54 ± 1 5,2 ± 0,5 5x10-1 – 1x10-3 0,26 - 0,75 

vidro/Au/PVP:PMF/Au 1:5/35 %/2303 nm 2,27 ± 0,2 5,9 ± 0,7 1x104 – 2x105 >0,18 

vidro/Au/PVP:PMF/Au 1:5/35 %/1005 nm 4,89 ± 0,2 5,6 ± 0,4 (4,7 ± 1,6)x104 >0,44 

vidro/Au/PMMA:PMF/Au 1:1/16 %/690 nm 14 - 111 11 - 86   

vidro/Au/PMMA:PMF/Au 1:1/16 %/352 nm 7,15 ± 0,6 2,8 ± 0,16   

vidro/Au/PMMA:PMF/Au 1:5/35 %/2350 nm 2,03 - 12 4 – 32   

vidro/Au/PMMA:PMF/Au 1:5/35 %/524 nm 7,1 ± 1 4,3 ± 0,6   

 

Os resultados obtidos mostram que os filmes de PVP:PMF apresentam 

melhores valores de capacitância, corrente de fuga e constante dielétrica, além de 

maior concordância com a literatura [55]. Observa-se uma alta constante dielétrica 

(4,7 até 5,2), característica dos filmes dielétricos orgânicos reticulados, devido ao 

efeito de rede que a reticulação cria na estrutura química do filme [52, 65]. Os filmes 

de PVP:PMF de proporção 1:1 apresentaram valores mais baixos de corrente de fuga 

com respeito aos filmes de PVP:PMF 1:5, mas isso pode ser explicado pela 

concentração maior de PMF nos filmes na proporção 1:5 [65, 66]. No entanto os filmes 

de PVP:PMF 1:5 têm tensão de ruptura maior, validando os estudos da morfologia do 

filme em que se demonstrou que eram mais resistentes que os de menor proporção. 

Os valores de densidade de capacitância encontrados na literatura variam de  

2-40 nF/cm2 [65] dependendo das concentrações e proporções de PVP e PMF. Esta 

faixa de valores engloba os valores obtidos neste trabalho, o que valida os resultados 

obtidos. 

Com respeito aos capacitores com filmes de PMMA:PMF, os valores de 

corrente de fuga e tensão de ruptura não puderam ser calculados devida à dispersão 

nos dados obtidos nas medições. Isto pode ser justificado pela degradação da 

espessura do filme, como demonstrado no item 4.3. No entanto foram extraídos os 

valores de constante dielétrica e densidade de capacitância, apesar dos dados para 

as proporções 1:1 a 1000 rpm apresentarem uma grande dispersão. O valor obtido 

para velocidades de 4000 rpm nesta proporção são comparáveis aos observados para 
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filmes de PMMA reticulados na literatura [67-69]. Por outro lado, os filmes de PMMA 

preparados na proporção 1:5 mostraram um comportamento melhor quanto à 

constante dielétrica, apresentando altas constantes dielétricas, caraterísticas dos 

filmes reticulados com PMF [67-69]. Os valores de capacitância encontrados foram 

entre 2 e 7 nF/cm2, também comparáveis aos valores encontrados na literatura. 

Existem trabalhos que mostram capacitores com filmes dielétricos de PMMA 

reticulado de 8 nF/cm2 [67]. Os filmes de PMMA reticulado apresentam maior 

dispersão nos seus dados elétricos para velocidades de rotação de 1000 rpm como 

se pode observar na Tabela 5. A literatura atesta que as características dielétricas e 

morfológicas do filme melhoram e tem uma dispersão menor de resultados, para 

velocidade de rotação maiores [23].  
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4.8. Extração dos parâmetros elétricos dos transistores: VT, µp, 

ION e IOFF e SS 

Foi feita a extração dos parâmetros elétricos a partir das características 

elétricas dos transistores fabricados a temperatura (29 °C) e pressão (1 atm) ambiente, 

e em ambiente controlado de nitrogênio (câmara de luvas). 

Nas figuras deste item são apresentadas as curvas características, de saída IDS 

vs. VDS e de transferência IDS vs. VGS, obtidas durante a caracterização dos OTFTs. O 

valor de VGS variou de -10 até 10 V com um passo de 100 mV. Foi obtida a curva de 

transferência para valores de VDS de -0,1, -0,5, -1 e -2 V. A curva de saída foi gerada 

com valores de VGS de 0, -1, -2, -3, -4 e -5 V, variando VDS de -5 até 5 V. 

Os OTFTs analisados nesta seção foram fabricados com filmes isolantes 

depositados a 2500 rpm por 60s e com o filme semicondutor depositado a 600 rpm 

por 60 s. 
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Figura 38: Curva de saída IDS vs. VDS dos OTFTs em ambiente inerte de N2.  

a) PMMA:PMF 1:1, b) PMMA:PMF 1:5, c) PVP:PMF 1:5.  

Fonte: Cabrera García, Dennis (2021) 
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Figura 39: Curva de transferência IDS vs. VGS dos OTFTs em ambiente inerte de N2.  

a) PMMA:PMF 1:1, b) PMMA:PMF 1:5, c) PVP:PMF 1:5. 

Fonte: Cabrera García, Dennis (2021) 
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Figura 40: Curva de saída IDS vs. VDS dos OTFTs em condições ambiente.  

a) PMMA:PMF 1:1, b) PMMA:PMF 1:5, c) PVP:PMF 1:5 L = 6 µm, d) PVP:PMF 1:5 L = 10 µm. 

Fonte: Cabrera García, Dennis (2021) 
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Figura 41: Curva de transferência IDS vs. VGS dos OTFTs em condições ambiente. a) PMMA:PMF 1:1, 

b) PMMA:PMF 1:5 c) PVP:PMF 1:1 L = 6 µm, d) PVP:PMF 1:5 L = 10 µm 

 Fonte: Cabrera García, Dennis (2021)  
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Utilizando as curvas apresentadas nas  
Figura 38 a  
Figura 41, foram extraídos os parâmetros elétricos mostrados na Tabela 6 e 

Tabela 7. Os resultados apresentados são relativos aos OTFTs com melhor 

desempenho entre as 20 amostras fabricadas para este estudo. Cada uma das 20 

amostras contém 8 transistores com diferentes comprimentos de canal como 

explicado na seção 3.4.2. Das 20 amostras, 10 são com filmes de PVP:PMF 1:1 e 1:5 

e as outras 10 com filmes de PMMA:PMF 1:1 e 1:5.  

Para a extração dos parâmetros µTRI, VT e SS foi utilizado um VDS = -0,1 V e 

para µSAT e ION/OFF um VDS = -2V, com VGS variando de -10 até 10 V com um passo de 

100 mV.  

 

Tabela 6: Parâmetros extraídos dos OTFTs em ambiente inerte de N2. 

Estrutura 

Proporção/ 
Peso em 
PGMEA/ 

Espessura 

L 

µm 

Constante 

dielétrica 

N2 

µTRI 

cm2 / Vs. 

µSAT 

cm2 / Vs. 

VT 

V 

ION/OFF 

A/A 

SS 

V/decA 

vidro/NiCr:Au/PVP:

PMF/NiCr:Au/PBTT

T-C14 

1:1/16 %/780 nm - 4,12 ± 1,50 - - - - - 

vidro/NiCr:Au/PVP:

PMF/NiCr:Au/PBTT

T-C14 

1:5/16 %/356 nm 6  7,53 ± 1,55 - - - - - 

vidro/NiCr:Au/PVP:

PMF/NiCr:Au/PBTT

T-C14 

1:5/16 %/356 nm 10  7,53 ± 1,55 3,64x10-4 1,86x10-4 1,6 2574 -2,08 

vidro/NiCr:Au/PMM

A:PMF/NiCr:Au/PB

TTT-C14 

1:1/16 %/521 nm 6  8,02 ± 1,14 2,36x10-5 8,03x10-5 -7,2 9 -5,72 

vidro/NiCr:Au/PMM

A:PMF/NiCr:Au/PB

TTT-C14 

1:5/16 %/434 nm 14  7,18 ± 0,61 3,3x10-4 2,01x10-4 -1 4711 -0,99 
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Tabela 7: Parâmetros extraídos dos OTFTs em condições ambiente. 

Estrutura 
Proporção/ 

Peso em PGMEA/ 
Espessura 

L 

µm 

Constante 

dielétrica 

Ambiente 

µTRI 

cm2 / Vs. 

µSAT 

cm2 / Vs. 

VT 

V 

ION/OFF 

A/A 

SS 

V/decA 

vidro/NiCr:Au/PVP:PMF/

NiCr:Au/PBTTT-C14 
1:1/16 %/780 nm - 4,12 ± 1,50 - - - - - 

vidro/NiCr:Au/PVP:PMF/

NiCr:Au/PBTTT-C14 
1:5/16 %/356 nm 6  7,53 ± 1,55 1,01x10-4 3,75x10-5 0,8 256 -2,80 

vidro/NiCr:Au/PVP:PMF/

NiCr:Au/PBTTT-C14 
1:5/16 %/356 nm 10  7,53 ± 1,55 3,32x10-4 1,03x10-4 1 806 -3,25 

vidro/NiCr:Au/PMMA:P

MF/NiCr:Au/PBTTT-C14 
1:1/16 %/521 nm 6  8,02 ± 1,14 4,30x10-5 9,90x10-6 0,4 2 -2,70 

vidro/NiCr:Au/PMMA:P

MF/NiCr:Au/PBTTT-C14 
1:5/16 %/434 nm 14  7,18 ± 0,61 1,76x10-5 3,42x10-6 1,8 31 -4,12 

 

Os valores de constante dielétrica obtidas coincidem com a literatura, assim 

como o aumento dela pela reticulação [67-69], além de corroborar o estudo feito na 

seção 4.7. 

Como pode-se verificar nas figuras e tabelas mostradas anteriormente, para os 

filmes de PVP:PMF 1:1 não se obteve nenhum OTFTs funcional. O motivo pode ser 

atribuído ao dano causado durante o processo de fabricação, apesar de estar 

reticulado com PMF. No entanto, os OTFTs fabricados com esse filme funcionaram 

como capacitor MIS, de onde foi extraída a constante dielétrica mostrada nas Tabela 

6 e Tabela 7. 

Analisando os transistores, com filmes de PVP:PMF 1:5, medidos dentro da 

câmara de luvas em ambiente inerte de N2, foram obtidos valores de mobilidade na 

ordem de 10-4 cm2 / Vs, com um alto valor de ION/OFF de 2574 que corresponde a uma 

alta constante dielétrica do isolante e uma fina camada do semicondutor (25 nm). 

Também foi obtido um baixo valor de VT, principalmente devido à espessura do filme 

isolante (356 nm) [46, 79]. Os parâmetros elétricos dos OTFTs com estrutura bottom-

gate/bottom-contact, sem tratamento da superfície do dielétrico, são muito 

semelhantes aos encontrados na literatura e representam um bom desempenho sobre 

substrato de vidro [77, 78]. Os valores absolutos de SS obtidos permitem a aplicação 

destes OTFTs como sensores, já que raramente é usado como parâmetro de 

sensibilidade [79]. Comparando esses resultados com os obtidos em condições 
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ambiente pode-se observar que a maior variação ocorre no valor de ION/OFF, o qual 

diminui em aproximadamente 69 %, devido à exposição do semicondutor ao O2 da 

atmosfera. Tal exposição ocasiona uma dopagem de lacunas no semicondutor criando 

armadilhas que afetam a interface dielétrico/semicondutor [79].  

Os OTFTs fabricados com os filmes dielétricos PMMA:PMF 1:1 e 1:5 mostram 

melhor desempenho quando fabricados dentro da câmara de luvas. Os transistores 

com dielétrico com a  proporção 1:5 apresentaram a maior mobilidade, da ordem de 

10-4 cm2 / Vs. A relação de correntes ION/OFF também foi a mais elevada, da ordem de 

4711. Os OTFTs fabricados com filmes isolante em proporção 1:1 apresentam valores 

muito baixos de modulação ON/OFF e mobilidade. No entanto, na aplicação como 

sensor, a mobilidade obtida para ambas as proporções é suficiente, podendo ser 

melhorada uma vez tratada a superfície do dielétrico [79]. Depois de serem expostos 

à atmosfera, os OTFTs de PMMA:PMF sofrem uma piora em suas características 

elétricas como observa-se na Tabela 7, diminuindo a mobilidade na ordem de 10-1 cm2 

/ Vs e a modulação em mais de 90 %. Também devido à exposição a O2 presente na 

atmosfera, o VT é afetado e alcança valores positivos [79]. 
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5. Conclusões 

Mediante os estudos realizados foi possível fabricar filmes dielétricos 

poliméricos reticulados com o PMF, que apresentaram boa estabilidade estrutural 

comparativa a outros dielétricos utilizados em nossos trabalhos. Utilizando estes 

resultados foi obtida uma metodologia satisfatória para a deposição destes dielétricos 

que permite a deposição do polímero semicondutor em estruturas bottom-

gate/bottom-contact sem causar danos que comprometam a camada isolante. Através 

dos testes com o tratamento em plasma de oxigênio, foi obtido uma taxa de 

decapagem da espessura do filme dielétrico que permite atingir a espessura correta 

do filme dielétrico nos OTFTs.  

Com a fabricação dos capacitores MIM foram alcançados resultados 

satisfatórios para a utilização de filmes de PVP:PMF em proporções 1:1 e 1:5. Estes 

materiais apresentaram baixos valores de corrente de fuga com tensões de ruptura e 

constante dielétrica elevada. Estes resultados são compatíveis com os encontrados 

na literatura. No entanto os filmes de PMMA:PMF 1:1 mostraram muita dispersão nos 

resultados, de modo que será preciso continuar estudando os parâmetros de 

fabricação para alcançar um bom funcionamento dos dispositivos. Comparativamente 

aos filmes de PMMA:PMF 1:1,  depositados na proporção 1:5 apresentaram melhor 

comportamento elétrico, obtendo valores promissores de capacitância e constante 

dielétrica.  

Os OTFTs que funcionaram foram obtidos com filmes isolantes depositados a 

2500 rpm. Dos filmes de PMMA:PMF foram obtidos OTFTs com valores de mobilidade 

que permitem o uso destes como sensores. O melhor desempenho foi alcançado para 

os OTFTs com filmes isolantes de PMMA:PMF em proporção 1:5 com alta modulação 

de corrente ION/OFF. 

Para aos OTFTs com filmes isolantes de PVP:PMF na proporção de 1:1 não se 

conseguiu obter OTFTs com bom funcionamento. 

Os OTFTs fabricados com filmes isolantes de PVP:PMF 1:5 mostraram o 

melhor desempenho tanto dentro da câmara de luvas como em condições ambiente, 

alcançando os melhores valores de µTRI, µSAT, VT, ION/OFF e SS. Além de quase não 

variar seus parâmetros elétricos, mostrando maior resistência à exposição à 

atmosfera que os outros OTFTs com diferentes filmes dielétricos. 

O melhor desempenho dos OTFTs foi obtido dentro da câmara de luvas, como 

era de se esperar. Os resultados obtidos mostraram um bom desempenho dos OTFTs, 
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validando a metodologia de fabricação de OTFTs bottom gate / bottom contact com os 

dielétricos utilizados neste trabalho, para aplicação como sensores. 
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6. Recomendações 

Estudar a superfície do dielétrico após a deposição do filme semicondutor para 

encontrar possíveis defeitos que possam afetar o desempenho dos OTFTs. 

Realizar tratamento da superfície na interface dielétrico/semicondutor a fim de 

melhorar a injeção de elétrons e por consequência, o desempenho dos OTFTs. 

Utilização dos parâmetros de fabricação implementados neste trabalho para 

fabricar novos OTFTs e caracterizar sua resposta como sensores de gás.  

Estudar a repetibilidade e reprodutibilidade dos processos de fabricação 

realizados neste trabalho. 

Avaliar a degradação dos dispositivos em função, tanto do stress elétrico 

(mediante a polarização continua ou alternada) quanto químico, devido 

respectivamente à polarização elétrica e a exposição ao ambiente contendo o analito 

de interesse (geosmina e 2-metilisoborneol). 
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