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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar um transistor de tunelamento por efeito 

de campo de porta dupla (DG) do tipo N (nTFET) para aplicação de biossensoriamento 

(Bio–TFET). A análise foi realizada por meio de simulações numéricas bidimensionais 

utilizando o Sentaurus TCAD. A interação entre o analito e o bioreceptor é simulada 

usando materiais de permissividade dielétrica (ε) diferentes, localizados nas regiões 

de subposição (underlap) de dreno e/ou fonte. O aumento da constante dielétrica (k) 

do biomaterial (bioreceptor + analito) altera o comportamento da corrente de dreno 

(ID) na região ambipolar ou na corrente de estado ligado, dependendo da localização 

da região de subposição. O impacto da espessura do canal de silício (tSi), óxido de 

porta (tox), dopagem de dreno, espessura do biomaterial (tBio), cargas fixas 

positivas/negativas (QBio), comprimento de subposição na fonte (LUS) e dreno (LUD) 

foram estudados, afim de melhorar a sensibilidade do dispositivo.  

Com relação a LUD a sensibilidade mostrou ser maior na faixa entre 20 nm a 30 

nm para os Bio-nTFETs simulados, que se enquadra na dimensão de muitos tipos de 

biomoléculas, sendo possível otimizar o dispositivo para o alvo desejado. A 

comparação dos biossensores baseados no campo de espraiamento (FF) e os 

dieletricamente modulados (DM), mostrou que o DM Bio-nTFET possui maior 

sensibilidade para todos os k estudados, por exemplo, há um aumento de 2 ordens 

de magnitude para k = 10. Entretanto, para valores baixos de LUD (12,5 nm) a diferença 

na sensibilidade entre os dispositivos é baixa. Sendo o FF Bio-nTFET mais indicado 

para uso com biomoléculas de menores dimensões. No caso na presença de cargas, 

o DM Bio-nTFET mostrou maior sensibilidade na faixa de QBio estudado. Para valores 

baixos de k o DM mostrou ter uma sensibilidade 45 vezes maior comparado ao 

biossensor FF, para QBio = 1.1012 cm-2. Entretanto, ao aumentar o k a diferença é 

diminuída, chegando a ter uma diferença de 8 vezes entre as sensibilidades, para k = 

10 e QBio = 1.1012 cm-2. Foi realizado um estudo experimental preliminar a respeito do 

efeito de cargas de potássio no capacitor MOS para aplicações futuras no Bio-TFET. 

Palavras chaves: Bio – TFET, TFET, Biossensores, subposição, espessura de 

canal, espessura do óxido de porta, sensibilidade, MOS. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to study a double gate (DG) N-type tunneling field effect 

transistor (nTFET) for bio sensing purpose (Bio – TFET). The analysis was performed 

through two-dimensional numerical simulations using Sentaurus TCAD. The 

interaction between the analyte and the bioreceptor are simulated using different 

dielectric permittivity materials (ε) localized at the drain and source underlap region. 

The increase of the dielectric constant (k) of the biomaterial (bioreceptor + analyte) 

change the behavior of the drain current (ID) in the ambipolar region or in the on-state 

current, depending of the location of the underlap. The impact of silicon thickness (tSi), 

gate oxide (tox), drain doping, biomaterial thickness (tBio), fixed positive/negative charges 

(QBio), underlap length at the source (LUS) and at the drain region (LUD) were studied. A 

higher sensitivity was observed for LUD in the range of 20 nm to 30 nm, which is the 

dimension range of a myriads types of biomolecules. Then is possible to optimize the 

Bio-nTFET for a target of desire. The results of the comparation between the fringing 

field (FF) and the dielectrically modulated (DM) biosensors show that the DM biosensor 

exhibits a higher sensitivity in all k simulated compared with FF biosensor, i.e., more 

than 2 orders of magnitude for k = 10. However, for lower LUD (12.5 nm) the difference 

in sensitivity of the FF and the DM is lower. The FF Bio-nTFET is more indicate for 

biodetection of biomolecules with lower dimensions. In the case of the presence of 

charges, the DM shows a higher sensitivity in all the range studied. For lower values 

of k the DM biosensor performed a sensitivity 45 times higher compared with the FF 

biosensor, for QBio = 1.1012 cm-2. Although, as k increases the difference is smaller, 

i.e., about 8 times higher for k = 10 and QBio = 1.1012 cm-2. A preliminary experimental 

study was carried out regarding the effect of potassium charges on the MOS capacitor 

for future applications in Bio-TFET. 
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thickness, sensitivity, MOS.  



 
 

Lista de Figuras 

FIGURA 1 - NÚMERO DE TRANSISTORES EM UM CHIP AO DECORRER DOS ANOS .................. 18 

FIGURA 2 - EVOLUÇÃO ESTRUTURAL TECNOLÓGICA AO LONGO DO TEMPO A PARTIR DA 

TECNOLOGIA DE 130 NM ........................................................................................ 19 

FIGURA 3 - ESTRUTURA DE UM DIODO P-I-N. ................................................................... 22 

FIGURA 4 - PERFIL DE UM NTFET. ................................................................................ 23 

FIGURA 5- DISPOSITIVO NTFET NO ESTADO DESLIGADO COM O DIAGRAMA DE BANDAS PARA 

VG  = 0 V ............................................................................................................. 24 

FIGURA 6 - DISPOSITIVO NTFET NO ESTADO LIGADO COM O DIAGRAMA DE BANDAS PARA VG 

> 0 V ................................................................................................................... 25 

FIGURA 7 - DISPOSITIVO NTFET NA REGIÃO AMBIPOLAR E COM O DIAGRAMA DE BANDAS 

PARA VG < 0 V...................................................................................................... 26 

FIGURA 8 - DIAGRAMA DE BANDAS PARA O MECANISMO DE TUNELAMENTO SRH ................ 28 

FIGURA 9 - DIAGRAMA DE BANDAS PARA O MECANISMO TAT ............................................ 29 

FIGURA 10 - DIAGRAMA DE BANDAS DE UMA JUNÇÃO PN QUANDO UMA POLARIZAÇÃO 

REVERSA (VR) É APLICADA (A) E A REPRESENTAÇÃO DO TUNELAMENTO ATRAVÉS DE UMA 

BARREIRA DE POTENCIAL TRIANGULAR, COM COMPRIMENTO E ALTURA EQUIVALENTE A 

BANDA PROIBIDA ................................................................................................... 30 

FIGURA 11 - VARIAÇÃO DA ENERGIA DA BANDA PROIBIDA DO SILÍCIO COM A TEMPERATURA . 32 

FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO DAS BANDAS DE ENERGIA E PARÂMETROS REFERENTES AO 

BTBT. ................................................................................................................. 34 

FIGURA 13 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DE UM DISPOSITIVO NTFET AUTO ALINHADO. ...... 35 

FIGURA 14 - ESTRUTURA NTFET COM REGIÃO DE SUBPOSIÇÃO. ...................................... 35 

FIGURA 15 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DE UM DISPOSITIVO NTFET PARA VÁRIOS VALORES 

DE REGIÃO DE SUBPOSIÇÃO LU ............................................................................... 36 

FIGURA 16 - ESTRUTURA ESQUEMÁTICA DE UM SISTEMA DE BIOSSENSORIAMENTO. ........... 38 

FIGURA 17- RAMIFICAÇÃO DOS BIOSSENSORES BASEADOS NO TRANSDUTOR. ................... 40 

FIGURA 18- DIMENSÕES E FORMAS DE BIOMOLÉCULAS E REFERÊNCIAS. ........................... 42 

FIGURA 19- DESENHO ESQUEMÁTICO DA LIGAÇÃO BIOTINA COM ESTREPTAVIDINA ............. 43 

FIGURA 20 – SEÇÃO TRANSVERSAL DO DG NTFET FUNCIONANDO COMO DISPOSITIVO BIO -

TFET. ................................................................................................................. 44 

FIGURA 21 - ESTRUTURA DE REFERÊNCIA DO BIO–TFET. ............................................... 46 

FIGURA 22- CURVA CARACTERÍSTICA DO DG-NTFET VARIANDO A REGIÃO DE SUBPOSIÇÃO 

DE 5 NM ATÉ 15 NM, COM CONSTANTE DIELÉTRICA DO BIOMATERIAL IGUAL A 4 (K=4). . 47 



 
 

FIGURA 23-DIAGRAMA DE BANDAS NA REGIÃO DE CANAL E DRENO, A 1 NM DA INTERFACE 

ÓXIDO E SILÍCIO, PARA DIFERENTES COMPRIMENTOS DE LUD. .................................... 48 

FIGURA 24-CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET COM LUD = 15 NM PARA DIFERENTES 

VALORES DE CONSTANTE DIELÉTRICA K. .................................................................. 49 

FIGURA 25- DIAGRAMA DE BANDAS NA INTERFACE CANAL/DRENO, VARIANDO A CONSTANTE 

DIELÉTRICA (K) NO LADO DO DRENO, A 1 NM DA INTERFACE ÓXIDO/SILÍCIO. ................. 50 

FIGURA 26- SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DA CONSTANTE DIELÉTRICA PARA DIFERENTES 

COMPRIMENTOS DE LUD. ........................................................................................ 51 

FIGURA 27 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO DG NTFET VARIANDO A ESPESSURA DO CANAL.

 ........................................................................................................................... 52 

FIGURA 28 - DENSIDADE DE CORRENTE DE DRENO NO MEIO DO DG NTFET EM FUNÇÃO DA 

ESPESSURA DO CANAL DE SILÍCIO NORMALIZADO E EM DIFERENTES POLARIZAÇÕES DE 

PORTA. ................................................................................................................ 53 

FIGURA 29 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET PARA DIFERENTES ESPESSURAS DO 

CANAL COM UM BIOMATERIAL DE K = 20. ................................................................. 54 

FIGURA 30 – DIAGRAMA DE BANDAS NA REGIÃO CANAL/DRENO PARA DIFERENTES 

ESPESSURAS DE SILÍCIO, 1 NM ABAIXO DA INTERFACE ÓXIDO/SILÍCIO. ......................... 54 

FIGURA 31 – CORRENTE DE DRENO EM FUNÇÃO DA TENSÃO DE PORTA PARA DIFERENTES 

VALORES DE CONSTANTE DIELÉTRICA PARA (A) ESPESSURA DE CANAL DE 5 NM E (B) 

PARA ESPESSURA DE CANAL DE 40 NM. ................................................................... 55 

FIGURA 32 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE K PARA AS ESPESSURAS TSI ESTUDADAS E PARA 

DIFERENTES EXTENSÕES DE REGIÃO DE SUBPOSIÇÃO. ............................................. 56 

FIGURA 33- TAXA DE GERAÇÃO BTBT NA REGIÃO DE INTERFACE CANAL/DRENO PARA 

DIFERENTES ESPESSURAS DE ÓXIDO DE PORTA PARA K 1 E 10. ................................. 57 

FIGURA 34 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE TOX PARA O DISPOSITIVO DE REFERÊNCIA. ....... 57 

FIGURA 35 – CORTE TRANSVERSAL DA ESTRUTURA DO BIO-TFET COM SUBPOSIÇÃO DO 

LADO DA FONTE. ................................................................................................... 58 

FIGURA 36 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET VARIANDO K, PARA A SUBPOSIÇÃO DO 

LADO FONTE (VERMELHO COM LUS = 15 NM) E DO LADO DO DRENO (AZUL COM LUD = 15 

NM). .................................................................................................................... 59 

FIGURA 37 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE K PARA OS DISPOSITIVOS LUD   E LUS. ............. 59 

FIGURA 38 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DA SUBPOSIÇÃO DO LADO DO DRENO PARA A 

ESTRUTURA DE REFERÊNCIA. ................................................................................. 60 

FIGURA 39 - COMPARAÇÃO DE SENSIBILIDADE DE TOX COM TSI. ......................................... 61 



 
 

FIGURA 40 - SENSITIVIDADE EM FUNÇÃO DE K COMPARANDO OS DISPOSITIVOS MELHORADO E 

O DE REFERÊNCIA. ................................................................................................ 61 

FIGURA 41 - DIAGRAMA DE BANDAS N REGIÃO FONTE/CANAL PARA K = 1 E 10, PARA OS 

DISPOSITIVOS MELHORADO (VERMELHO) E O DE REFERÊNCIA (AZUL). ........................ 62 

FIGURA 42 – CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET NA PRESENÇA (K =8) E NA AUSÊNCIA 

(K = 1) DE BIOMATERIAIS E PARA DIFERENTES VALORES DE DOPAGEM DO DRENO........ 63 

FIGURA 43 -DIAGRAMA DAS BANDAS DE ENERGIA PARA A AUSÊNCIA (A) DE UM BIOMATERIAL 

E PARA A PRESENÇA (B) DE UM BIOMATERIAL NA REGIÃO SENSÍVEL. ISSO A 1 NM DA 

INTERFACE ENTRE SILÍCIO/ÓXIDO DO CANAL E PARA O BIO-TFET POLARIZADO NA 

REGIÃO AMBIPOLAR (VG= -2 V). ............................................................................. 64 

FIGURA 44 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET PARA K = 8 (ANTICORPOS DE ANTI-

IRÍS) E PARA DIFERENTES VALORES DE TBIO E DOPAGEM DE DRENO FIXA EM 1020 CM-3. 65 

FIGURA 45 - DIAGRAMA DE BANDAS DE ENERGIA DO BIO-TFET, NA PRESENÇA DE K = 8 E 

PARA DIFERENTES VALORES DE TBIO. COM O CORTE HORIZONTAL A 1 NM DA INTERFACE 

ENTRE SILÍCIO/ÓXIDO NA REGIÃO DO CANAL E PARA O DISPOSITIVO POLARIZADO NA 

REGIÃO AMBIPOLAR (VG =- 2 V). ............................................................................ 65 

FIGURA 46 – IMPACTO DE TBIO NA DISTÂNCIA DE TUNELAMENTO AMBIPOLAR DO BIO-NTFET, 

PARA UMA ENERGIA FIXA DE -0,5 EV. ...................................................................... 66 

FIGURA 47 - SENSIBILIDADE DO BIOSSENSOR EM FUNÇÃO DA DOPAGEM DE DRENO PARA 

DIFERENTES VALORES DE TBIO E NA REGIÃO AMBIPOLAR (VG = -2 V). ......................... 66 

FIGURA 48 - ESTRUTURA DO TRANSISTOR BIO-NTFET, COM PRESENÇA DE CARGAS FIXAS 

POSITIVAS NA INTERFACE CANAL/BIOMATERIAL. ....................................................... 67 

FIGURA 49 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET, COM PRESENÇA DE CARGAS FIXAS 

POSITIVAS NA INTERFACE DO CANAL/BIOMATERIAL. .................................................. 68 

FIGURA 50 - CAMPO ELÉTRICO ABSOLUTO DO DISPOSITIVO PARA TBIO = 10 NM, NA REGIÃO DE 

TUNELAMENTO ENTRE O CANAL E O DRENO E PARA VG = -2 V (REGIÃO AMBIPOLAR). ... 68 

FIGURA 51 – SENSIBILIDADE DO BIO-NTFET EM FUNÇÃO DE QBIO, PARA DIFERENTES 

ESPESSURAS DE TBIO. ............................................................................................ 69 

FIGURA 52 – CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO BIO-TFET PARA DIFERENTES DENSIDADES DE 

CARGAS E PARA K = 2. ........................................................................................... 70 

FIGURA 53 - CAMPO ELÉTRICO ABSOLUTO AO LONGO DA DISTÂNCIA LONGITUDINAL PARA 

CARGAS NEGATIVAS FIXAS E PARA DIFERENTES VALORES DE K. ................................. 71 

FIGURA 54 - CAMPO ELÉTRICO ABSOLUTO AO LONGO DA DISTÂNCIA LONGITUDINAL PARA 

CARGAS POSITIVAS FIXAS E PARA DIFERENTES VALORES DE K. .................................. 72 



 
 

FIGURA 55 - DISTÂNCIA DE TUNELAMENTO EM FUNÇÃO DE QBIO PARA DIFERENTES VALORES 

DE K. ................................................................................................................... 73 

FIGURA 56 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE QBIO PARA DIFERENTES VALORES DE K, NA 

REGIÃO AMBIPOLAR (VG = -2 V). ............................................................................ 73 

FIGURA 57 - ESTRUTURAS DO DG-NTFET TRABALHANDO COMO BIOSSENSORES PARA 

DISPOSITIVOS (A) FF BIO-NTFET E (B) DM-NTFET. .............................................. 74 

FIGURA 58 - CURVAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS BIOSSENSORES DE CAMPO DE 

ESPRAIAMENTO (FF) BIO-TFET (A), DIELETRICAMENTE MODULADOS (DM) BIO-TFET 

(B) E FF BIO-TFET COM TOX = 11 NM. TODOS OS GRÁFICOS SÃO PARA DIFERENTES 

VALORES DE CONSTANTE DIELÉTRICA K. .................................................................. 76 

FIGURA 59 -DIAGRAMA DE BANDAS DO DM BIO-NTFET PARA DIFERENTES VALORES DE 

CONSTANTE DIELÉTRICAS, A 1 NM ABAIXO DA INTERFACE ENTRE SILÍCIO/ÓXIDO NA 

REGIÃO AMBIPOLAR (VG = -2 V). ............................................................................ 77 

FIGURA 60 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE K DO FF BIO-NTFET PARA DIFERENTES 

VALORES E TOX. ..................................................................................................... 78 

FIGURA 61 - TAXA DE GERAÇÃO BTBT EM VISTA 3D, PARA DIFERENTES VALORES DE TOX E 

PARA K FIXO EM 10, A 1 NM ABAIXO DA INTERFACE ENTRE SILÍCIO/ÓXIDO NA REGIÃO 

AMBIPOLAR (VG = -2 V). ........................................................................................ 78 

FIGURA 62 - SENSIBILIDADE EM FUNÇÃO DE TOX PARA O DM BIO-NTFET, PARA UM LUD  = 25 

NM E K = 10. ......................................................................................................... 79 

FIGURA 63 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO FF E DO DM BIO-NTFET PARA DIFERENTES 

VALORES DE K. ..................................................................................................... 79 

FIGURA 64 - CAMPO ELÉTRICO ABSOLUTO EM 3D E PARA DIFERENTES VALORES DE K, COM 

LUD = 25 NM. ........................................................................................................ 80 

FIGURA 65 - CAMPO ELÉTRICO ABSOLUTO DOS BIOSSENSORES PARA TOX = 11 NM NA REGIÃO 

DE TUNELAMENTO AMBIPOLAR E NA REGIÃO AMBIPOLAR VG = -2 V. ........................... 81 

FIGURA 66 - SENSIBILIDADE DOS BIOSSENSORES FF E DM BIO-TFET EM FUNÇÃO DE K PARA 

DIFERENTES LUD. .................................................................................................. 82 

FIGURA 67 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO DM BIO-NTFET PARA DIFERENTES VALORES DE 

QBIO. .................................................................................................................... 83 

FIGURA 68 - COMPARAÇÃO DAS SENSIBILIDADES DOS BIOSSENSORES EM FUNÇÃO DE QBIO. 83 

FIGURA 69 - CAMPO ELÉTRICO ABSOLUTO PARA OS DOIS BIOSSENSORES COM TOX = 11 NM NA 

REGIÃO DE TUNELAMENTO AMBIPOLAR E PARA VG = -2 V. ......................................... 84 

FIGURA 70 - ETAPAS E PROCESSOS DA FABRICAÇÃO DO CAPACITOR MOS. ...................... 87 



 
 

FIGURA 71 - ESTRUTURAS DOS CAPACITORES FABRICADOS COM AS SUAS RESPECTIVAS 

DIMENSÕES. ......................................................................................................... 87 

FIGURA 72 - FUNCIONAMENTO DO CAPACITOR MOS COMO BIOSSENSOR DE POTÁSSIO. ..... 89 

FIGURA 73 - DIMENSÃO DA LÂMINA FABRICADA NO LSI. ................................................... 90 

FIGURA 74 - DEPOSIÇÃO DA GOTA DE KCL SOBRE O DISPOSITIVO MOS. .......................... 91 

FIGURA 75 - LÂMINA SOBRE A CHAPA QUENTE PREVIAMENTE AQUECIDA. ........................... 91 

FIGURA 76 - LIMPEZA EM ÁGUA DI DO BIOSSENSOR. ....................................................... 92 

FIGURA 77 - SECAGEM EM NITROGÊNIO APÓS A LAVAGEM DA LÂMINA. .............................. 92 

FIGURA 78 - CURVA CXV DO CAPACITOR MOS B1-D1, ANTES E DEPOIS DA LAVAGEM COM 

ÁGUA DI. .............................................................................................................. 93 

FIGURA 79 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO CAPACITOR PARA DIFERENTES VALORES DE 

CONCENTRAÇÃO DE POTÁSSIO, PARA A LÂMINA F1-D2. ............................................ 94 

FIGURA 80 – CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO CAPACITOR MOS, PARA A CONCENTRAÇÃO DE 1 

MOL EM DIFERENTES PERÍODOS DE TEMPOS. ........................................................... 95 

FIGURA 81 - ESTRUTURA 2D DO CAPACITOR MOS COM A PRESENÇA DE CARGAS QBIO NO 

ÓXIDO LATERAL. .................................................................................................... 96 

FIGURA 82 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO CAPACITOR MOS 2D SIMULADO, PARA 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE QBIO. .................................................................. 96 

FIGURA 83 - CURVA DE TRANSFERÊNCIA DO CAPACITOR MOS, PARA DIFERENTES VALORES 

DE TEMPERATURAS DA ETAPA DA CHAPA QUENTE..................................................... 97 

 

  



 
 

Lista de Tabelas 

 

 

TABELA 1 - DIMENSÕES UTILIZADAS PARA A SIMULAÇÃO DOS DOIS DISPOSITIVOS 

BIOSSENSORES. .................................................................................................... 75 

TABELA 2 – SENSIBILIDADE DE CADA TRANSISTOR. ......................................................... 84 

TABELA 3 – COMPARAÇÃO DE SENSIBILIDADE PARA DIVERSOS BIOSSENSORES BASEADOS NA 

TECNOLOGIA TFET. .............................................................................................. 85 

TABELA 4 - DIMENSÕES DOS CAPACITORES MOS UTILIZADOS. ......................................... 88 

 

 

 

  



 
 
 

Lista de Abreviaturas 

 

CI Circuito Integrado 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

SCE Short Channel Effects 

DIBL Drain Induced Barrier Lowering 

LDD Lightly Doped Drain 

SOI Silicon On Insulator 

FinFETs Transistores de efeito de campo vertical de porta tripla 

UTBB Ultra-Thin Body and Buried oxide 

TFET Tunnel Field Effect Transistor 

SS Subthreshold Swing 

Bio-FET Biossensores baseados em FET 

IoT Internet of Things 

PIN regiões do tipo P+ -Intrínseco- N+ 

nTFET TFET com dopagem tipo n no dreno 

pTFET TFET com dopagem tipo p no dreno 

BTBT Band to Band Tunneling 

SRH Geração Shockley-Read-Hall 

TAT 
Trap Assisted Tunneling (Tunelamento Assistido por 

Armadilhas) 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

Bio-TFET Biossensores baseados em dispositivos FET 

QCM-D 
Micro Balança de Cristal de Quartzo com monitoramento 

 de Dissipação 

PEG Polietilenoglicol 



 
 

DPPE Dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidiletanolamina 

SAM Superfície de monocamada automontado 

DG Transistor de porta dupla (Double Gate) 

APTES 3- aminopropiltrietoxisilano 

BGN Modelo de estreitamento da banda proibida 

USP Universidade de São Paulo 

LSI Laboratório de Sistemas Integrados 

FR Fotorresiste 

UV Ultravioleta 

DI água deionizada 

 

  



 
 

Lista de Símbolos  

 

ψ(x)       Uma partícula com uma dada função de onda 

VG Tensão aplicada na porta do transistor 

VD Tensão aplicada no dreno do transistor 

LT Comprimento de tunelamento obtido em 

 um determinado nível energético 

RSRH Taxa de recombinação/geração SRH  

𝜏𝑝 Tempo de vida das lacunas 

𝜏𝑛 Tempo de vida dos elétrons 

Et 
Diferença entre o nível de energia da armadilha e  

o nível intrínseco 

k´ Constante de Boltzmann 

T Temperatura 

n Concentração de elétrons 

p Concentração de lacunas 

ni Concentração intrínseca 

Γ(𝑥) Fator de enriquecimento de campo elétrico 

kT Constante térmica 

q Valor absoluto da carga do elétron 

ℏ Constante de Plank reduzida 

m* Massa efetiva de tunelamento dos portadores 

Δ𝐸𝑇 Nível de energia das armadilhas 

F Campo elétrico local 

EG Banda proibida (Band Gap) 

A Pré-fator  

B Fator exponencial  



 
 

R Taxa de recombinação de Hurkx 

RTAT Taxa de recombinação devido as armadilhas 

RBTBT Taxa de recombinação BTBT 

F Magnitude do campo elétrico 

 𝜎 Constante para transições diretas (2) e indiretas (2,5) 

B Constante de ajuste de pré-fator 

F0 Proporcional a 𝐸𝐺
3/2

 

D 
Função que leva em conta as posições relativas  

dos níveis de Fermi 

V Campo elétrico 

D Diferença entre a probabilidade de ocupação 

𝑇𝑊𝐾𝐵 Aproximação WKB (método Wentzel-Kramers-Brillouin) 

Δϕ Faixa energética da sobreposição de bandas 

y Sinal de saída  

m Sensibilidade  

c Concentração 

ng Nano grama 

ml Mili litro 

fg Fento grama 

Au Ouro 

LUD Região de subposição no lado do dreno 

LUS Região de subposição no lado do fonte 

LCh Comprimento do canal 

LG Comprimento da porta 

tox Espessura de óxido de porta 

tBio Espessura do biomaterial 

tSi Espessura do canal de silício 



 
 

ID Corrente de dreno 

VG Tensão de porta 

eV Elétron Volt 

ΔV Valor de 2,28 V adotado 

ΔLT Variação do comprimento de tunelamento 

Vth Tensão de limiar 

IOFF Corrente de estado desligado 

QBio Presença de cargas fixas positivas/negativas 

FF Campo de espraiamento (Fringing Field) 

DM Dieletricamente modulados 

tnano Comprimento da nano cavidade (nanogap) 

D Capacitor MOS tipo grelha 

C Capacitor MOS tipo quadrado 

F Capacitores MOS com tox = 17 nm 

B Capacitores MOS com tox = 35 nm 

Al Alumínio 

KCl Cloreto de potássio 

K+ Íons de potássio 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sumário 

 

1 Introdução ............................................................................................... 17 

1.1 Objetivos ............................................................................................ 20 

1.2 Estrutura do trabalho .......................................................................... 20 

2 Túnel FET ................................................................................................. 22 

2.1 Histórico dos TFET ............................................................................. 22 

2.2 Princípio de operação do TFET .......................................................... 23 

2.3 Mecanismo de condução .................................................................... 26 

2.3.1 Recombinação e geração SRH (Shockley-Read-Hall) ................ 27 

2.3.2 Tunelamento assistido por armadilhas ........................................ 28 

2.3.3 Tunelamento entre bandas (BTBT) ............................................. 30 

2.4 Modelos TFET .................................................................................... 31 

2.4.1 Modelo de Kane ........................................................................... 31 

2.4.2 Modelo de Hurkx .......................................................................... 32 

2.4.3 Probabilidade de tunelamento ..................................................... 33 

2.5 Efeito ambipolar ................................................................................. 34 

3 Biossensores .......................................................................................... 37 

3.1 Definição ............................................................................................ 37 

3.1.1 Sensor ......................................................................................... 37 

3.1.2 Biossensores ............................................................................... 38 

3.2 Classificação dos biossensores ......................................................... 39 

3.3 Características dos biossensores ....................................................... 41 

3.4 Elementos biológicos.......................................................................... 42 

4 Simulações e otimização do Bio-TFET ................................................. 44 

4.1 Características do Bio-TFET .............................................................. 44 

4.2 Sensibilidade ...................................................................................... 45 



 
 

4.3 Estudo dos parâmetros ...................................................................... 46 

4.3.1 Influência da região de subposição de dreno no Bio-TFET ......... 47 

4.3.2 Influência da espessura do canal do Bio-TFET ........................... 51 

4.3.3 Influência da espessura do óxido de porta no Bio-TFET ............. 56 

4.4 Subposição no lado da fonte no Bio-TFET ......................................... 58 

4.5 Melhoria da sensibilidade do Bio-TFET .............................................. 60 

4.6 Influência da dopagem do dreno e da espessura do biomaterial (tBio) 62 

4.7 Estudo do efeito de cargas no Bio-TFET ............................................ 67 

4.7.1 Estudo do efeito de “rebatimento” (Rebound Effect) .................... 69 

4.8 Comparação dos biossensores de campo de espraiamento (FF) com os 

dieletricamente modulados (DM) ........................................................................... 74 

4.8.1 Características dos dispositivos FF e DM Bio-nTFET ................. 74 

4.8.2 Estudos dos parâmetros .............................................................. 75 

4.8.3 Comparação dos biossensores ................................................... 79 

4.8.4 Efeito das cargas QBio .................................................................. 82 

5 Estudo Experimental de Cargas QBio .................................................... 86 

5.1 Fabricação .......................................................................................... 86 

5.2 Princípio de funcionamento ................................................................ 88 

5.3 Materiais e métodos ........................................................................... 89 

5.4 Experimento variando concentração e temperatura ........................... 93 

6 Conclusões .............................................................................................. 98 

Publicações geradas durante o doutorado .............................................. 100 

Referências ................................................................................................. 102 

Apêndice A .................................................................................................. 111 

 

 



17 
 

 

1 Introdução 

A microeletrônica está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, seja 

na saúde, mobilidade, segurança, comunicação, educação e entretenimento. Isso 

torna o mercado da microeletrônica cada vez mais competitivo, aumentando o 

investimento de novas tecnologias, formação de mão de obra especializada e 

principalmente investimento na educação e pesquisa. 

Todo esse avanço da microeletrônica foi graças aos esforços de inúmeros 

pesquisadores, em particular temos Jack Kilby e Robert Noyce que foram os criadores 

dos primeiros circuitos integrados (CI) em 1959 (KILBY, 1976) (NOYCE, 1961). Os CI 

tinham como objetivo agrupar transistores, diodos, capacitores e resistores em um 

único bloco de semicondutor para criar circuitos funcionais. 

Com a criação dos CI o mercado de semicondutores cresceu bastante e para 

conseguir suprir esse avanço, novas tecnologias foram desenvolvidas para atender a 

demanda. A mais importante destas tecnologias  foi a que utilizava os transistores de 

efeito de campo com a estrutura Metal Óxido Semicondutor (Metal Oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor – MOSFET), na década de 70, que possibilitou 

o aumento de números de transistores no CI, melhorando o poder de processamento 

(ARNS, 1998). 

Na figura1 é possível observar essa previsão que ficou conhecida como Lei de 

Moore. Essa lei se tornou a meta de muitas empresas de semicondutores, assim, para 

aumentar a escala de integração, os transistores deveriam ocupar uma área cada vez 

menor, diminuindo suas dimensões horizontais e verticais de forma proporcional. 

Porém, ao se diminuir o tamanho dos dispositivos foram observados efeitos 

parasitários, tais como, os efeitos de canal curto (Short Channel Effects-SCE), o efeito 

tiristor parasitário, o DIBL (Drain Induced Barrier Lowering), dentre outros (XIE; XU; 

TAUR, 2012).  
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Figura 1 - Número de transistores em um chip ao decorrer dos anos. 
Fonte: adaptado de (“I, Cringely Breaking Moore’s Law - I, Cringely”, [s.d.]). 

Então, para eliminar ou minimizar estes efeitos, estruturas com LDD (Lightly 

Doped Drain), Halo, silicetos foram introduzidas nos transistores para permitir a 

continuidade do escalamento (PANIGRAHY; SAHU, 2013).  

A Figura 2 mostra o avanço do transistor MOS a partir da tecnologia de 130 nm, 

mostrando novas tecnologias, como o uso de novos materiais no isolante de porta 

com alto valor da constante dielétrica (high k), a utilização de metais como eletrodo 

de porta, tais como o nitreto de titânio que tem sua função trabalho localizado na 

metade da banda proibida do silício (mid-gap materials) e também o silício tensionado 

(strain) com o objetivo de aumentar a mobilidade dos portadores. Apesar das 

inovações acima, os transistores MOS convencionais fabricados em lâminas de silício 

tornaram-se insuficientes para manter a evolução prevista por Moore. Então novas 

tecnologias/estruturas foram desenvolvidas para viabilizar a evolução, como por 

exemplo: a tecnologia de silício sobre isolante (Silicon On Insulator – SOI), transistores 

de efeito de campo vertical de porta tripla (FinFETs), transistores SOI MOSFET com 

canal de silício e óxido enterrado ultrafinos (Ultra Thin Body and Buried oxide – UTBB) 

e etc. 
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Figura 2 - Evolução estrutural tecnológica ao longo do tempo a partir da tecnologia de 130 nm.  

Fonte: adaptado de Claeys, C. (2009). 

 

Um dispositivo considerado promissor para o futuro é o transistor de 

tunelamento por efeito de campo (Tunnel Field Effect Transistor – TFET). Esses 

transistores cujo mecanismo predominante de condução de corrente é o tunelamento 

de portadores entre bandas, não estão limitados ao limite mínimo de inclinação 

sublimiar (Subthreshold Swing – SS) de 60 mV/déc (temperatura ambiente), que é o 

limite da tecnologia MOS convencional, podendo alcançar valores menores 

(MARTINO; MARTINO; AGOPIAN, 2015). Outros benefícios dessa tecnologia são: 

diminuição da corrente de estado desligado, maior eficiência energética e melhores 

características para aplicações analógicas (BORDALLO et al., 2016; MARTINO et al., 

2014). 

Os transistores de efeito de campo (FET) em geral possuem muitas aplicações 

nos mais diversos campos, porém uma área que vem atraído muita atenção é para 

aplicações como biossensores (POGHOSSIAN et al., 2005), também chamados de 

Bio-FET. Esses dispositivos são essenciais para o desenvolvimento da medicina 

personalizada, biossegurança, monitoração do meio ambiente e Internet das Coisas 

(Internet of Things – IoT). Biossensores baseados em FETs apresentam baixa 

potência, pequeno porte, fácil operação e conectividade (internet, bluetooth e etc.) 

(MOON et al., 2016).  
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Neste trabalho será estudado a utilização de TFET como biossensor (Bio-

TFET). Será avaliado como a condução de corrente baseada em tunelamento entre 

bandas pode influenciar no uso do TFET como elemento biossensor. 

1.1 Objetivos 

Os objetivos desse trabalho de doutorado são os seguintes: 

• Realizar uma análise qualitativa e quantitativa do biossensor com 

relação a permissividade e carga do biomaterial depositado na região de 

subposição do TFET utilizando simulação numérica de dispositivo; 

• Serão estudados os principais parâmetros físicos e geométricos que 

influenciam na sensibilidade do Bio-TFET, para viabilizar sua 

otimização. 

• Será feito um estudo preliminar a respeito do impacto das cargas (QBio) 

de potássio em capacitores MOS para futura utilização nos Bio-FETs. 

1.2 Estrutura do trabalho 

O trabalho foi estruturado de forma a apresentar cinco capítulos, descritos a 

seguir: 

Capítulo 1 – Introdução: Apresenta a introdução, um breve histórico da micro e 

nanoeletrônica e sua evolução. 

Capítulo 2 – Túnel FET: Descreve os conceitos teóricos fundamentais 

relacionados ao assunto. 

Capítulo 3 – Biossensores: Detalha as principais características de um 

biossensor e apresenta novas tecnologias baseadas em biossensores do tipo FET.  

Capítulo 4 – Bio-TFET: Descreve o dispositivo estudado nesse trabalho, 

mostrando o princípio de operação, estrutura e os principais parâmetros. 

Capítulo 5 – Parte experimental de cargas QBio: Descreve o estudo do efeito de 

cargas (QBio) de potássio em um capacitor MOS para futura utilização nos Bio-TFET.   
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Capítulo 6 – Conclusões e sequência do trabalho: Este capítulo mostra os 

principais resultados obtidos a partir da análise dos dados obtidos ao longo do 

trabalho, e possível sequência do trabalho. 
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2 Túnel FET 

Neste capítulo são apresentados conceitos e fundamentos dos transistores de 

tunelamento por efeito de campo (TFET), como sua estrutura, modo de funcionamento 

e os principais mecanismos de condução. 

2.1 Histórico dos TFET 

Os transistores MOSFET convencionais possuem como mecanismo de 

condução de corrente a difusão (região de sublimiar) e a deriva (na região de triodo e 

saturação) de portadores da fonte para o dreno. Os transistores Tunel-FET (TFET) 

possuem um mecanismo predominante de condução de corrente a injeção de 

portadores por meio de tunelamento entre bandas. O tunelamento de portadores foi 

observado inicialmente por Zener em 1934 (ZENER, 1934).  

A estrutura de um TFET é baseada na estrutura de um diodo p-i-n, mostrado 

na figura 3.  

 

Figura 3 - Estrutura de um diodo p-i-n. 

Essa estrutura consiste em 2 regiões altamente dopadas do tipo “n” e do tipo 

“p” e no meio delas uma região intrínseca (ou dopagem muito baixa como por exemplo 

dopagem natural da lâmina de silício). O perfil de um TFET tipo n (nTFET) é mostrado 

na figura 4..  
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Figura 4 – Perfil de um nTFET. 

A estrutura retrata um TFET do tipo n (nTFET) já que o dreno é do tipo n, essa 

estrutura foi proposta por Quinn em 1978 (QUINN; KAWAMOTO; MCCOMBE, 1978). 

A fabricação dos TFET começaria em 1992 por Baba, com o transistor de tunelamento 

de superfície (BABA, 1992). Outros tipos de TFET, foram estudados e fabricados, 

baseados em silício, materiais III-V, carbono e silício-germânio. Uma estrutura se 

destaca por possuir uma razão de corrente de estado ligado e desligado (ION / IOFF) 

superior do que outras estruturas (MR. RAVISH GUPTA; MR. RAVI MOHAN; MR. 

DIVYANSHU RAO, 2015), o transistor de tunelamento com 2 portas (DG TFET – 

Double Gate) se torna viável para aplicações de baixa potência, como por exemplo, 

para dispositivos biossensores.  

2.2 Princípio de operação do TFET 

Os dispositivos TFET são baseados na tecnologia do diodo PIN, isto quer dizer 

que os dispositivos possuem regiões do tipo P+ -Intrínseco- N+. Com essa 

configuração de dopagem o principal mecanismo de condução do disposto é o 

tunelamento e o controle de operação do TFET é feito pela tensão de porta (VG) 

(TURKANE; KURESHI, 2016).  

Assim como na tecnologia MOSFET é possível obter um dispositivo do tipo n 

ou p, sendo que para uma dopagem tipo n no dreno se obtém um nTFET e para uma 

dopagem tipo p se obtém um pTFET. Nos dispositivos nTFET uma polarização de 

dreno (VD)  maior que zero é necessária para o funcionamento do dispositivo e no 

caso do pTFET uma polarização VD < 0 (MAMIDALA; VISHNOI; PANDEY, 2016). 

As figuras seguintes vão apresentar o diagrama de bandas de energia para 

demonstrar o princípio de operação do nTFET. Na figura 5 o nTFET se encontra no 

estado desligado(VD > 0), e a banda de condução do canal está acima da banda de 

valência da fonte (VG =0), não há tunelamento de elétrons da banda de valência da 
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fonte para a banda de condução do canal. Isso é devido ao comprimento de 

tunelamento (LT), obtido em uma determinado nível energético, ser muito grande, 

diminuindo a probabilidade de tunelamento dos elétrons. 

 

Figura 5- Dispositivo nTFET no estado desligado com o diagrama de bandas para VG  = 0 V.       
Fonte: Adaptado de (MAMIDALA; VISHNOI; PANDEY, 2016). 

Para ocorrer fluxo de corrente no dispositivo, uma polarização de porta 

suficientemente maior que zero (VG > 0) deve ser aplicada na porta, para que a banda 

de condução na região do canal se desloque para baixo, e quando esta ficar abaixo 

da banda de valência da fonte, o LT diminui, viabilizando a corrente de tunelamento 

de elétrons entre fonte e canal, como mostrado na figura 6.  

 Esse tunelamento é chamado de tunelamento entre bandas (Band to Band 

Tunneling – BTBT), o principal mecanismo de condução do TFET. 
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Figura 6 – Dispositivo nTFET no estado ligado com o diagrama de bandas para VG > 0 V. 

 Fonte: Adaptado de (MAMIDALA; VISHNOI; PANDEY, 2016). 

Quando uma polarização suficientemente negativa é aplicada na porta do 

nTFET (VG < 0 V), uma condução de corrente parasitária ocorre entre fonte dreno, 

chamada de efeito ambipolar, mostrado na figura 7. Esse efeito é devido ao 

tunelamento do canal para o dreno e faz com que a corrente de fuga aumente muito 

no dispositivo. Na seção 2.5 um estudo detalhado será abordado a respeito de como 

minimizar efeito. Ironicamente, apesar desta condução parasitária ser totalmente 

indesejável para o TFET operando tanto em aplicações digitais como analógicas, para 

o seu uso como biossensor pode ser muito útil, conforme será apresentado no capítulo 

4.  
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Figura 7 - Dispositivo nTFET na região ambipolar e com o diagrama de bandas para VG < 0 V. 

Fonte: Adaptado de (MAMIDALA; VISHNOI; PANDEY, 2016). 

2.3 Mecanismo de condução 

Os dispositivos TFET apresentam 3 principais mecanismos de condução 

(SIVIERI; AGOPIAN; MARTINO, 2015), que são: 

• Geração Shockley-Read-Hall (SRH); 

• Tunelamento assistido por armadilha (Trap Assisted 

Tunneling – TAT); 

• Tunelamento entre bandas (BTBT). 

Cada uma destas componentes será descrita nos itens a seguir. 
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2.3.1 Recombinação e geração SRH (Shockley-Read-Hall)  

Quando um material semicondutor intrínseco e sem defeitos está a uma 

temperatura de 0 K, não existe vibração na rede cristalina do material, assim todas as 

ligações covalentes na faixa de valência estão completas. Ao aumentarmos a 

temperatura, a energia térmica provoca vibrações na rede cristalina do material, com 

isso algumas ligações covalentes são quebradas, produzindo um elétron livre na faixa 

de condução e uma lacuna livre na faixa de valência, esse fenômeno denomina-se de 

geração de pares elétrons-lacunas (“Geracao e Recombinacao em Materiais 

Semicondutores”, SCHRODER DIETER K., 1990). A recombinação ocorre quando um 

elétron, na banda de condução, perde energia e se recombina com uma lacuna livre 

na banda de valência, reconstituindo a ligação covalente. Analisando o semicondutor 

real, existem impurezas, defeitos ou impurezas na rede cristalina que podem gerar 

níveis energéticos intermediários de armadilhas na banda proibida. Os pares elétrons-

lacunas armadilhados nesta regiões recombinam-se por meio de transições, dando 

origem ao efeito de geração e recombinação SRH, onde a energia liberada decorrente 

das transições é convertida em vibrações na rede cristalina por meio de fônons 

(SCHRODER DIETER K., 1990).  

Na figura 8 é possível observar o diagrama de bandas de uma junção pn no 

caso do mecanismo SRH. 

A taxa de recombinação/geração SRH (RSRH) é dada pela equação (1): 

𝑅𝑆𝑅𝐻 =
𝑛. 𝑝 − 𝑛𝑖

2

𝜏𝑝 (𝑛 + 𝑛𝑖 . 𝑒
(

𝐸𝑡
𝑘.𝑇

)
) + 𝜏𝑛 (𝑝 + 𝑛𝑖 . 𝑒

(−
𝐸𝑡

𝑘´.𝑇
)
)

 
(1) 
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Figura 8 - Diagrama de bandas para o mecanismo de tunelamento SRH. Fonte:  (MARTINO, 2012). 

 

Onde: 𝜏𝑝 é o tempo de vida das lacunas, 𝜏𝑛 é o tempo de vida dos elétrons, Et 

é a diferença entre o nível de energia da armadilha e o nível intrínseco, k´ é a constante 

de Boltzmann, T a temperatura, n, p e ni são as concentrações de elétrons, lacunas e 

intrínseca, respectivamente. 

2.3.2 Tunelamento assistido por armadilhas  

O mecanismo de tunelamento assistido por armadilhas TAT (Trap Assisted 

Tunneling) possui o mesmo princípio de funcionamento do que o SRH, mas possui 

um fator de enriquecimento de campo elétrico que faz aumentar a taxa de geração e 

recombinação (HURKX; KLAASSEN; KNUVERS, 1992).  

Na figura 9 é possível observar que houve um estreitamento entre as bandas de 

condução e de valência, isso devido a um pequeno potencial aplicado na porta do 

TFET. O TAT é um dos principais fatores responsáveis pela degradação da inclinação 

de sublimiar de um TFET e como o SRH varia muito com a temperatura. 
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Figura 9 - Diagrama de bandas para o mecanismo TAT. Fonte: (MARTINO, 2012). 

Considerando o modelo de Hurkx a equação do TAT é a equação do SRH 

modificada por um enriquecimento de campo elétrico (Γ(𝑥))  como mostrado na 

equação (2): 

𝑅𝑇𝐴𝑇(𝑋) =  [1 + Γ(𝑥)]𝑅𝑆𝑅𝐻(𝑥) (2) 

 

 

Com: 

Γ(𝑥) =
Δ𝐸𝑇

𝑘𝑇
∫ 𝑒𝑥𝑝 [

Δ𝐸𝑇

𝑘𝑇
𝑢 −

4

3

√2𝑚∗(Δ𝐸𝑇)3

𝑞ℏ|𝐹|
𝑢3/2]

1

0

𝑑𝑢 (3) 

 

Onde: kT é a constante térmica, q é o valor absoluto da carga do elétron, ℏ é a 

constante de Plank reduzida, m* é a massa efetiva de tunelamento dos portadores, 

Δ𝐸𝑇 está relacionado com o nível de energia das armadilhas e F é o campo elétrico 

local.  
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2.3.3 Tunelamento entre bandas (BTBT) 

Quando o potencial aplicado na porta é tal que a banda de valência da região 

da fonte (p+) sobrepõe a banda de condução do canal (n+) da junção pn, mostrada 

na figura 10. O elétron na banda de valência da fonte tem maior probabilidade de 

tunelamento direto para a banda de condução do canal, sem precisar utilizar níveis 

intermediários de energia da banda proibida (Band Gap – EG), causados por defeitos 

da rede cristalina (HURKX; KLAASSEN; KNUVERS, 1992). 

 

Figura 10 - Diagrama de bandas de uma junção pn quando uma polarização reversa (VR) é aplicada 
(a) e a representação do tunelamento através de uma barreira de potencial triangular, com comprimento 
e altura equivalente a banda proibida. Fonte:  (LEONELLI, 2012). 

Então as condições necessárias para um elétron tunelar da banda de valência 

da região p para a banda de condução do lado n são: 

• A presença de estados não ocupados na mesma energia da banda de 

condução; 

• Uma barreira de potencial com largura e altura pequeno o suficiente para 

se ter probabilidade de tunelamento depois da barreira; 

• O momento tem que ser conservado nos eixos y e z depois do processo 

de tunelamento. 

Nesta condição de polarização elevado o tunelamento BTBT é o mecanismo 

de transporte predominante, superando o SRH e TAT.  
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2.4 Modelos TFET 

A seguir serão mostrados os principais modelos adotados para simulação de 

um dispositivo TFET. 

2.4.1 Modelo de Kane 

A primeira expressão para taxa de geração BTBT foi derivada por Kane e é 

apresentada na equação (4), a matemática envolvida no desenvolvimento da 

expressão final pode ser vista em (KANE, 1961). 

𝐺𝐾𝑎𝑛𝑒 =  
𝑞2. √𝑚∗. 𝐹2

18. 𝜋. ℏ2. √𝐸𝐺

 𝑒𝑥𝑝 (−
𝜋√𝑚∗𝐸𝐺

3

2

2. √2. 𝑞. ℏ. 𝐹
)  (4) 

 

Onde: F é um campo elétrico constante, EG é a energia da banda proibida. 

A equação (4) mostra que a taxa de geração BTBT tem uma dependência 

exponencial com o campo elétrico, F, e uma relação implícita com a temperatura, 

devido a presença de EG na expressão. Porém a variação de EG com a temperatura 

é muito pequena e em muitos casos desprezível (no caso do silício), na figura 11 é 

mostrada essa relação. 

Na figura 11 é possível observar que para uma grande variação de temperatura 

(100 K a 400 K) o valor da banda proibida variou muito pouco, mostrando a baixa 

interação entre esses dois parâmetros. 

Para simplificar o fenômeno de tunelamento, uma expressão simplificada de 

Kane é usada, mostrada na equação (5): 

 

𝐺𝐾𝑎𝑛𝑒 =  𝐴. 𝐹2exp (−
𝐵

𝐹
) (5) 
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Figura 11 - Variação da energia da banda proibida do silício com a temperatura. Fonte: (ALEX; 
FINKBEINER; WEBER, 1996). 

Onde: A e B são parâmetros dependentes de EG e das massas efetivas das 

bandas de condução e de valência. A equação de Kane só pode ser usada para um 

campo elétrico uniforme ao longo do comprimento de tunelamento e não leva em 

consideração os mecanismos de condução TAT e SRH. 

2.4.2 Modelo de Hurkx 

O modelo de Hurkx foi desenvolvido em 1992 (SIMOEN et al., 2009) (HURKX, 

G. A. M.; KLAASSEN, D. B. M.; KNUVERS, M. P. G. A new recombination model for 

device simulation including tunneling. IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 39, 

n. 2, pp. 331–338, 1992.) como um modelo de recombinação que incluía efeitos de 

tunelamento sendo utilizado em muitos simuladores de dispositivos.  

O modelo de Hurkx tem mais benefícios que o modelo de Kane devido ao fato 

da incorporação dos efeitos de TAT, SRH e densidade de armadilhas, mostrado na 

equação (6), tornando o modelo mais sofisticado e preciso (MAMIDALA; VISHNOI; 

PANDEY, 2016). 

𝑅 =  𝑅𝑇𝐴𝑇 +  𝑅𝐵𝑇𝐵𝑇 (6) 



33 
 
Onde: R é a taxa de geração de Hurkx, RTAT é a taxa de recombinação devido 

as armadilhas mostrado na equação (2) e RBTBT é a taxa de recombinação BTBT que 

é dado pela equação (7): 

𝑅𝐵𝑇𝐵𝑇 =  −𝐵|𝐹|𝜎𝐷𝑒
−𝐹0
|𝐹|  (7) 

 

Onde: F é a magnitude do campo elétrico, 𝜎 = 2 é usado para transições diretas 

e 𝜎 = 2,5 é usado para transições indiretas, B é uma constante de ajuste de pré-fator, 

F0 é proporcional a 𝐸𝐺
3/2

 e D é uma função que leva em conta as posições relativas 

dos níveis de Fermi de Efp e Efn em regiões neutras p− e n− , respectivamente: 

 

𝐷(𝑉, 𝐸𝑓𝑛, 𝐸𝑓𝑝) =
1

𝑒𝑥𝑝 [(
−𝐸𝑓𝑝−𝑞𝑉

𝑘𝑇
)] + 1

−
1

𝑒𝑥𝑝 [(
−𝐸𝑓𝑛−𝑞𝑉

𝑘𝑇
)] + 1

 (8) 

 

Onde: V é o potencial elétrico na região. Então a função D é a diferença entre 

a probabilidade de ocupação. Portanto ao utilizar a função D é possível usar o efeito 

de densidade de armadilhas na taxa de recombinação BTBT, tornando a simulação 

mais realista. 

2.4.3 Probabilidade de tunelamento 

A probabilidade de tunelamento é uma alternativa no caso de um campo 

elétrico não uniforme e quando o potencial varia lentamente, condições não previstas 

no modelo de Kane. Assim, a probabilidade de tunelamento é calculada pela 

aproximação WKB (método Wentzel-Kramers-Brillouin), mostrada na equação (9) 

(SZE; NG, 2006).  

𝑇𝑊𝐾𝐵 ≈  𝑒𝑥𝑝 (−
4√2. 𝑚∗𝐸𝑔

3/2

3𝑞ℏ𝐹
) (9) 
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Onde: o valor do campo elétrico F pode ser substituído na equação (9) 

considerando-se a extensão espacial da região de transição entre os extremos da 

junção, λ’, e a faixa energética da sobreposição de bandas, Δϕ , resultando na 

equação (10): 

𝑇𝑊𝐾𝐵 ≈  𝑒𝑥𝑝 (−
4𝜆´√2. 𝑚∗𝐸𝑔

3/2

3𝑞ℏ(𝐸𝑔 + Δ𝜑
) (10) 

 

A equação (10) só é válida considerando uma barreira de energia triangular, 

conforme é mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Representação das bandas de energia e parâmetros referentes ao BTBT.  

 

2.5 Efeito ambipolar 

O efeito ambipolar é o tunelamento que ocorre entre o canal e o dreno (para 

um nTFET) (AGOPIAN et al., 2012; GARG; SAURABH, 2018; GRACIA; NIRMAL; 

MONI, 2018), mostrado na figura 7, sendo uma característica intrínseca dos 

dispositivos TFET devido a dopagem assimétrica. 
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Para os dispositivos nTFET o efeito ambipolar ocorre para polarizações 

negativas de porta (VG < 0 V) e para dispositivos pTFET ocorre para polarizações 

positivas de porta (VG > 0 V). A curva de transferência do nTFET incluindo essa 

condução parasitária é mostrada na figura 13. 
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Figura 13 - Curva de transferência de um dispositivo nTFET auto alinhado. 

Na figura 13 é possível observar duas regiões distintas de condução, uma 

corrente de estado ligado para polarizações positivas de VG e uma corrente ambipolar 

para polarizações negativas de VG. Então para conseguir diminuir este efeito é 

necessário diminuir a concentração da dopagem do dreno (SHAKER; EL SABBAGH; 

EL-BANNA, 2017) e/ou criando uma região de subposição (LU) entre a porta e o dreno 

(ANAND; SARIN, 2016), como mostra a figura 14.  

 

Figura 14 - Estrutura nTFET com região de subposição. 
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Utilizando o método da região de subposição é possível diminuir a corrente 

ambipolar ordens de grandeza como é mostrado na figura 15. 
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Figura 15 - Curva de transferência de um dispositivo nTFET para vários valores de região de 
subposição LU. Fonte: adaptado de (Agopian, P.G.D., et. al – SSE 2012). 

Então com a diminuição desse efeito a corrente de fuga do dispositivo cai, 

melhorando assim o desempenho do dispositivo para aplicações digitais e analógicas.  



37 
 

3 Biossensores 

Neste capitulo são apresentados os principais conceitos e componentes a 

respeito do funcionamento dos biossensores. 

3.1 Definição 

3.1.1 Sensor 

Um sensor é definido como um dispositivo que detecta mudanças físicas 

quantitativas, como por exemplo, pressão, calor, humidade, força e eletricidade, onde 

converte em sinais que podem ser detectados e analisados (ENSAFI, 2019). Uma 

parte do sensor é o transdutor cujo o objetivo é transformar uma energia de uma forma 

para outra. Com o progresso da tecnologia os sensores atualmente estão presentes 

em quase todas as áreas, como no setor automobilístico, monitorização do meio 

ambiente, monitoramento da qualidade do setor alimentício, setor de segurança, 

espacial e na área da saúde. Como o sensor possui essas multi aplicações, logo 

possui muitas definições baseados no tipo de transdutor e da grandeza a ser 

monitorada, tais como os sensores ativos e passivos, de contato e sem contato, 

absolutos e relativos, digitais e analógicos (NARESH; LEE, 2021).  

Já a detecção do sinal dos sensores é dividida em sensores físicos, químicos, 

térmicos e biológicos. Os sensores físicos medem uma quantidade física e a 

convertem em um sinal, que pode ser identificado pelo usuário. Esses sensores 

podem detectar mudanças ambientais, como força, aceleração, taxa de fluxo, massa, 

volume, densidade e pressão. Os sensores físicos têm sido amplamente empregados 

no campo biomédico, particularmente com o avanço da tecnologia do sistema micro 

eletromecânico (MEMS) para o desenvolvimento de sensores mais precisos e 

compactos (FU et al., 2017). 

Os sensores químicos são definidos como um dispositivo que converte 

informações químicas em um sinal analiticamente útil, variando desde a concentração 

de um determinado componente da amostra até a análise da composição total. O 

sensor químico é empregado para monitorar a atividade ou concentração das 

respectivas espécies químicas na fase gasosa ou líquida. Eles também são usados 
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para monitoramento de poluição ambiental, análise de alimentos , medicamentos e 

monitoramento de ensaios de compostos organofosforados(NARESH; LEE, 2021). 

Os sensores térmicos são dispositivos usados para medir a temperatura de um 

ambiente e que transforma os dados de entrada em dados eletrônicos para registrar 

ou monitorar mudanças de temperatura.  

E por último, temos os sensores biológicos ou também chamados de 

biossensores que monitoram processos biomoleculares, como interações de 

anticorpo / antígeno, interações de DNA, interações enzimáticas ou processos de 

comunicação celular (NARESH; LEE, 2021).   

3.1.2 Biossensores 

Os biossensores são dispositivos usados para detecção qualitativa ou 

quantitativa, transmitindo informações sobre uma alteração fisiológica ou a presença 

de vários materiais químicos ou biológicos no ambiente. A definição desses 

dispositivos de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC) são “ dispositivos 

integráveis independentes que são capazes de fornecer informações analíticas 

quantitativas ou semiquantitativas específicas usando um elemento de 

reconhecimento biológico (bioreceptor) que é retido em contato direto com um 

elemento de transdução (transdutor)” (ALI et al., 2017). Na figura 16 é mostrada um 

desenho esquemático de um sistema de biossensoriamento. 

 

Figura 16 - Estrutura esquemática de um sistema de biossensoriamento. 

Os biossensores tem um mercado em constante crescimento, isso é devido a 

suas diversas aplicações no campo médico, monitoramento do meio ambiente, 
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monitoramento no setor alimentício, biossegurança e outras áreas (KUMAR; VIEW, 

2015). 

Nesse contexto, para a fabricação dos biossensores requer um projeto 

multidisciplinar em química, biologia e engenharia. Para conseguir biossensores mais 

eficientes e competitivos, os dispositivos necessitam serem de baixo custo, resposta 

rápida, fácil operação, miniaturização, alta sensibilidade e alta seletividade (KUMAR; 

VIEW, 2015; SYU; HSU; LIN, 2018). 

Então, para conseguir biossensores melhores, a utilização de dispositivos FET 

tem sido empregado para a fabricação e desenvolvimento de novos biossensores 

(Bio-FET)(MOON et al., 2016).  

3.2 Classificação dos biossensores 

A classificação de biossensores podem ser feitas com base nos bioreceptores 

e no tipo de transdutor empregados. Com base no bioreceptor, os biossensores são 

classificados como biossensores enzimáticos (classe de biossensores mais comuns), 

imunossensores (possuem alta especificidade, sensibilidade e são especificamente 

úteis no diagnóstico), aptâmeros ou biossensores baseados em ácido nucleico 

(possuem alta especificidade para cepas microbianas e ácido nucleico contendo 

analito) e biossensores microbianos ou de células inteiras (NARESH; LEE, 2021) . 

Com base no transdutor, os biossensores são categorizados como eletroquímicos 

(que é ainda agrupado como potenciométrico, amperométrico, impedância e 

condutométrico), eletrônico, térmico, óptico e baseado em massa (gravimétrico). Na 

figura 17 é mostrado a classificação dos biossensores baseados no tipo de transdutor 

utilizado.  
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Figura 17- Ramificação dos biossensores baseados no transdutor. Fonte: adaptado de (NARESH; 

LEE, 2021). 

Focando no biossensor eletrônico, o princípio de funcionamento depende de 

transistores de efeito de campo (FETs). Eles operam entre os terminais da fonte e do 

dreno em um semicondutor, cuja impedância muda através do terminal da porta 

(PRESNOVA et al., 2017; SARKAR; BANERJEE, 2012). Recentemente, os 

transdutores baseados em FET ganharam muita atenção devido à sua capacidade de 

transmitir diretamente as interações entre o analito e a superfície FET (NARESH; LEE, 

2021). Biossensores baseados em FET possuem vantagens em comparação com 

outros métodos de biossensor por causa de sua alta sensibilidade, tempo de resposta 

elevado e baixo custo (CHEN et al., 2017). Os tipos de transistores frequentemente 

usadas em aplicações biológicas são transistores de efeito de campo sensíveis a íons 

(ISFETs) (PASSERI et al., 2015), transistores de efeito de campo de metal, óxido e 

semicondutor (MOSFETs) (CHEN et al., 2017), FET de nano fio de silício (SiNW-FET) 

(CHEN; LI; CHEN, 2011), transistores de tunelamento (TFETs) (NARANG et al., 

2012a) e etc. O transistor de tunelamento (TFET) usado como biossensor (Bio-TFET) 

possui uma maior sensibilidade, menor tempo de reposta e capacidade de detecção 

de analitos de tamanhos menores (< 10 nm) comparado as outras tecnologias FETs 

convencionais (CHONG et al., 2021; SHARMA et al., 2017). Assim, o estudo de novas 

estruturas, otimização e simulações numéricas baseados neste tipo de tecnologia tem 

suma importância para o desenvolvimento dos biossensores FET.  

 

 

 



41 
 

3.3 Características dos biossensores  

Existem alguns atributos estáticos e dinâmicos que todos os biossensores 

possuem e a otimização desses atributos refletem na performance do dispositivo. Os 

atributos são listados a seguir: 

➢ Seletividade: É a capacidade do bioreceptor de detectar um analito alvo 

dentro de uma amostra contendo outras biomoléculas e contaminantes. 

Este é o parâmetro principal ao escolher o bioreceptor no dispositivo 

(BHALLA et al., 2016). 

➢ Reprodutibilidade: É a habilidade de gerar respostas idênticas para um 

mesmo arranjo de experimentos duplicados. No biossensor é 

caracterizada pela precisão do transdutor e da parte de processamento 

de sinal (eletrônica) (BRONZINO, 2012). 

➢ Estabilidade: É o grau de suscetibilidade do biossensor para 

perturbações no ambiente do sistema do biossensor, ou seja, é o grau 

de controle de mensuração de um biossensor sob condições adversas 

de operação como grandes variações de temperaturas, contaminações 

e uso indevido do dispositivo. Um biossensor com boa estabilidade 

possui um bom bioreceptor que garante a ligação do analito em 

condições de trabalho adversas e que não degrade muito ao passar do 

tempo (BHALLA et al., 2016). 

➢ Linearidade: É a mensuração do máximo desvio de qualquer leitura de 

calibração em linha reta, matematicamente representado por uma 

equação de reta, onde o coeficiente angular é a sensibilidade do 

biossensor y=m.c, onde c é a concentração do analito, y é o sinal de 

saída e m a sensibilidade do biossensor (D.D. REDDY, D.M. RAO, 

D.V.R.S. GOPAL, 2012). A linearidade de um biossensor pode ser 

associada com a resolução do mesmo.  

➢ Resolução: A resolução de um biossensor é definida como a menor 

mudança na concentração de um analito que é necessário para mudar 

a resposta de um biossensor. Dispositivos de alta resolução são 

necessários quando a concentração de um analito precisa ser medido 

em uma solução (BHALLA et al., 2016). 
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➢ Sensibilidade: É a quantidade mínima de um analito que pode ser 

detectado por um biossensor. Em aplicações médicas o biossensor 

precisa detectar um analito em concentrações tão baixas como ng/ml ou 

até fg/ml para confirmar a presença do alvo na amostra (BHALLA et al., 

2016). 

3.4 Elementos biológicos 

Em um sistema de biossensoriamento muitos componentes biológicos podem 

ser identificados ou usados como bioreceptores (enzimas, anticorpos, ácidos 

nucléicos, dentre outros). Cada um destes componentes biológicos possui dimensões 

e formatos diferentes como mostrado na figura 18.  

 

Figura 18- Dimensões e formas de biomoléculas e referências. Fonte: (APOLINÁRIO et al., 2020). 

Um exemplo de proteínas que são comumente usadas para calibração e 

monitoramento em biossensores é a interação da biotina com a estreptavidina, 

conhecida como vitamina B7, devido a sua ligação praticamente irreversível o que 

permite a formação de complexos particularmente estáveis, mostrada na figura 19.  
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Figura 19- Desenho esquemático da ligação biotina com estreptavidina. Fonte: (TERAMURA; 
KUROYAMA; TAKAI, 2016). 

Na figura 19 é possível observar a superfície do sensor de Micro balança de 

Cristal de Quartzo com monitoramento de Dissipação (QCM-D) sobre ouro (Au), para 

o biossensoriamento da interação biotina- estreptavidina. Na figura a biotina é ligada 

com fosfolipídio conjugado com poli (etileno glicol) ou polietilenoglicol (PEG) e com 

1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidiletanolamina (DPPE) na superfície de 

monocamada automontado (SAM) do grupo metilo (CH3). O composto Biotina-PEG-

DPPE funciona como bioreceptor do sistema, sendo a biotina a responsável pelo 

ligamento com a estreptavidina (TERAMURA; KUROYAMA; TAKAI, 2016).  

Para aumentar a sensibilidade de um biossensor é interessante que o 

dispositivo tenha dimensões similares ao alvo, assim, as tecnologias baseadas em 

transistores FET se encaixam perfeitamente como dispositivos com dimensões 

micrométrica e nanométricas para aplicações como biossensores com alta 

sensibilidade (LIND et al., 2006). Um exemplo de dimensão é da proteína biotina 

estreptavidina que possuem a dimensão em torno de 11 nm (NEISH et al., 2002), 

hemoglobina com 5 nm (ERICKSON, 2009), anticorpo da Ebola entre 3 a 10 nm 

(CHEN et al., 2017) e etc. 
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4 Simulações e otimização do Bio-TFET 

Neste capitulo serão apresentados os resultados obtidos por meio de 

simulações numéricas de diversos tipos de Bio-TFET. Análises e discussões serão 

realizadas sobre a influência da permissividade e das cargas no biomaterial alocado 

na região de subposição entre a porta e o dreno/fonte do Bio-TFET, buscando estudar 

e otimizar a sensibilidade do mesmo. 

4.1 Características do Bio-TFET  

Para se obter dispositivos biossensores com características cada vez melhores, 

a utilização de transistores FETs tem sido estudados por vários grupos de pesquisa 

(DWIVEDI; KRANTI, 2018b; SHARMA et al., 2017; SINGH et al., 2017). Entre elas 

uma estrutura em particular são os transistores TFET (MARTINO; MARTINO; 

AGOPIAN, 2016).  

Neste trabalho de doutorado o transistor de porta dupla (DG-Double Gate) 

nTFET é estudado para aplicações como biossensor (Bio-TFET), inicialmente por 

meio da mudança de permissividade do biomaterial (ligação do bioreceptor com o 

analito). O biomaterial é depositado na região de subposição e pode estar no lado do 

dreno (LUD) ou no lado da fonte (LUS), como mostra a figura 20. 

 

Figura 20 – Seção transversal do DG nTFET funcionando como dispositivo Bio -TFET. 

Na figura 20 o comprimento de canal é representado por LCh, o comprimento 

de porta é LG, a espessura de óxido de porta é tox, a espessura do biomaterial é tBio, e 

a espessura do canal de silício é tSi.  
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A estrutura 2D da figura 20 foi simulada utilizando o software Sentaurus da 

Synopsys (“Sentaurus Device User Guide”, 2019). Essa ferramenta é usada para o 

desenvolvimento de novas tecnologias por todas as companhias líderes de 

semicondutor (“TCAD”, [s.d.]), tornando as simulações mais precisas, realistas e 

confiáveis. 

4.2 Sensibilidade  

Biomoléculas e bioreceptores possuem permissividade dielétrica (ϵ) diferentes, 

consequentemente, possuem valores de constantes dielétricas diferentes (k), como, 

por exemplo: 3-aminopropiltrietoxisilano  (APTES) possui k = 3,57 (MAKARONA et al., 

2008), estreptavidina possui k = 2,1 e biotina com k = 2,63 (DWIVEDI; KRANTI, 2017). 

 Então, a interação do bioreceptor com a biomolécula pode mudar a constante 

dielétrica para um valor específico ou a concentração de analito também pode afetar 

o valor de k e isso pode ser usado para aplicações de biossensoriamento em 

dispositivos TFET (DWIVEDI; KRANTI, 2018b; NARANG et al., 2012b), uma vez que 

a corrente de dreno (ID) será afetada por essa mudança. 

Para analisar a eficiência do Bio-TFET com a mudança do valor de k do 

biomaterial a sensibilidade será estudada como a relação de correntes elétricas, 

mostrada na equação (11): 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝐼𝐷 𝑘=𝑛

𝐼𝐷 𝑘=1
   (

𝐴

𝐴
) (11) 

Onde: ID é a corrente de dreno, ID k = 1 é a corrente de dreno na ausência do 

biomaterial na região de subposição, ID k = n  é a corrente com a presença do biomaterial 

e n é o valor da constante dielétrica do biomaterial. É importante notar que a equação 

possui variações conforme os parâmetros a serem analisados.  

A sensibilidade vai ser importante para analisar o impacto dos parâmetros do 

Bio-TFET com relação a mudança de permissividade do biomaterial. 
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4.3 Estudo dos parâmetros 

Para analisar e comparar os parâmetros do Bio-TFET mostrado na figura 20, 

um dispositivo foi definido como referência, possuindo as seguintes características: 

espessura de silício de 10 nm, comprimento de canal de 50 nm, sem subposição do 

lado da fonte (LUS = 0 nm), comprimento de subposição de dreno de 15 nm (LUD = 15 

nm), comprimento de porta igual LG = LCh - LUD, comprimento de dreno e fonte de 100 

nm, espessura dos óxidos de porta de 1 nm e espessura do biomaterial de 10 nm. A 

estrutura de referência é mostrada na figura 21. 

 

 

Figura 21 - Estrutura de referência do Bio–TFET. 

A fonte e o dreno são altamente dopados com impurezas de boro (tipo P) e 

arsênio (tipo N), respectivamente, com concentração de 1020 átomos/cm3 em ambos. 

O canal é levemente dopado com boro (tipo P), com concentração 1015 átomos/cm3. 

Um perfil de dopagem abrupto foi adotado nas interfaces para a simulação. A função 

trabalho da porta foi 4,7 eV, correspondente ao nitreto de titânio. 

Os principais modelos usados nas simulações foram o tunelamento BTBT não 

local, recombinação SRH, tunelamento TAT não local e o modelo de estreitamento da 
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banda proibida (BGN). Maiores detalhes sobre a simulação do dispositivo e modelos 

usados são apresentados no Apêndice A. 

 

4.3.1 Influência da região de subposição de dreno no Bio-TFET 

Para estudar a influência da região de subposição (Underlap) de dreno na 

sensibilidade do dispositivo Bio-TFET, curvas de corrente de dreno (ID) em função da 

tensão de porta (VG) foram simuladas e o resultado é apresentado na figura 22. 
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                  Figura 22- Curva característica do DG-nTFET variando a região de subposição de 5 nm 
até 15 nm, com constante dielétrica do biomaterial igual a 4 (k=4). 

Como pode ser observado na figura 22, a corrente ambipolar do dispositivo 

diminui 4 ordens de grandeza para o LUD variando de 5 nm para o de 15 nm. Esta 

redução se deve a diminuição do principal mecanismo de tunelamento, BTBT, que 

acarreta uma diminuição expressiva na corrente de dreno (AGOPIAN et al., 2012). O 

efeito da redução da geração BTBT é devido ao aumento do comprimento de 

tunelamento (LT), obtido em uma determinado nível energético, nos dispositivos com 

maior comprimento de subposição, como pode ser visto na figura 23. 

Para estudar o DG nTFET como biossensor, foi depositado um material 

biológico sobre a região de subposição, assim para simular a interação de um bio 
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receptor com uma biomolécula de interesse, a permissividade do biomaterial irá mudar 

simulando a ligação de uma biomolécula com o bioreceptor. 
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Figura 23-Diagrama de bandas na região de canal e dreno, a 1 nm da interface óxido e silício, para 
diferentes comprimentos de LUD. 

Foi utilizada a maior região de subposição (LUD = 15 nm) para o estudo da 

permissividade, devido ao fato das dimensões das biomoléculas de interesse 

(proteínas, ácidos nucléicos, vírus e etc.) estarem nessa escala. Na figura 24 é 

mostrada a influência da mudança da constante dielétrica k (k = εmaterial / εvácuo). 
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Figura 24-Curva de transferência do Bio-TFET com LUD = 15 nm para diferentes valores de constante 
dielétrica k. 

A figura 24 mostra que com o aumento de k a corrente ambipolar do Bio-TFET 

aumenta ordens de grandesa enquanto que nenhuma influência é observada na 

região de estado ligado (VG > 0,5 V). Diante disto somente a região ambipolar do 

dispositivo (VG < 0,5 V) pode ser utilizada para biossensoriamento neste tipo de 

dispositivo com suposição no dreno. Esse aumento de corrente ambipolar com k pode 

ser explicado na figura 25, onde é possível observar que o comprimento de 

tunelamento (LT) do biomaterial para k = 20 (LT k=20 = 3,418 nm) é menor que para k = 

1 (LT k = 1 = 8,561 nm), o que causa um aumento do BTBT e consequentemente da 

corrente ambipolar com o aumento de k. 
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Figura 25- Diagrama de bandas na interface canal/dreno, variando a constante dielétrica (k) no lado 
do dreno, a 1 nm da interface óxido/silício. 

A sensibilidade do Bio-TFET variando a região de subposição é mostrada na 

figura 26, onde é possível observar que a sensibilidade aumenta tanto com a região 

de subposição de dreno, como também com o aumento da constante dielétrica (k). 

Então com o aumento do comprimento da região de subposição de dreno o Bio-

TFET fica mais sensível com a variação do k do biomaterial, tornando-o mais eficiente 

para biossensoriamento. Como as biomoléculas de interesse possuem dimensões 

maiores que 10 nm, isso o torna um dispositivo adequado para a detecção de 

biomoléculas.  
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Figura 26- Sensibilidade em função da constante dielétrica para diferentes comprimentos de LUD. 

 

4.3.2 Influência da espessura do canal do Bio-TFET 

Para o estudo da influência da espessura do canal (tSi) no Bio-TFET, a estrutura 

de referência (tox = 1 nm; tBio = 10 nm, LUD = 15 nm) é novamente utilizada, mas desta 

vez a sensibilidade do biossensor será analisada em função da espessura do canal 

de silício no intervalo de 5 a 40 nm de espessura. 

Inicialmente é avaliado o efeito da variação da espessura do canal na curva de 

transferência do DG nTFET sem a presença do biomaterial na região de subposição 

(k=1). A curva de transferência nesta condição é mostrada na figura 27. 

Na figura 27 é possível identificar que na região de estado ligado (VG > 0,5 V) 

a corrente de dreno para espessura mais fina de canal (tSi = 5 nm) é maior que as 

mais espessas (tSi = 10, 15, 20, 40 nm) até por volta de VG = 2,9V, a partir da qual fica 

menor. Esse efeito está relacionado com o tipo mecanismo predominante de 

condução e também devido a área de tunelamento (fonte/canal).  

Para um tSi mais espesso a queda de potencial ao longo da espessura em 

direção ao centro do canal do TFET é maior do que nos dispositivos mais finos. 

Portanto a banda de condução do canal fica mais distante da banda de valência ao 

longo da espessura em direção ao centro do canal. (BORDALLO et al., 2016). 
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Figura 27 - Curva de transferência do DG nTFET variando a espessura do canal. 

Essa queda de potencial gera uma transição do mecanismo predominante de 

condução ao longo da espessura do canal, sendo que perto da superfície 

(óxido/silício) o mecanismo predominante é o BTBT, se tornando TAT nas posições 

intermediárias e puramente SRH no centro do dispositivo (SIVIERI; AGOPIAN; 

MARTINO, 2015). 

 Na figura 28 é apresentada a densidade de corrente para diferentes 

espessuras de silício, mostrando o efeito supracitado. Analisando a figura 28 é 

possível notar que para o tSi mais fino (5 nm) a variação na densidade de corrente não 

muda significativamente em todas as polarizações estudadas. Isso mostra que o 

principal mecanismo de condução nesse caso é o BTBT ao longo de toda a espessura 

estudada, devido ao fato de que o dispositivo não tem área suficiente para promover 

um aumento na corrente de tunelamento. Por outro lado, o tSi mais espesso (40 nm) 

possui uma grande variação comparando o nível de corrente no centro do dispositivo 

com o nível da interface (óxido/ silício), nesse caso a área da junção não é um fator 

limitante. 
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Figura 28 - Densidade de corrente de dreno no meio do DG nTFET em função da espessura do canal 
de silício normalizado e em diferentes polarizações de porta. 

 

Na figura 29 a constante dielétrica do biomaterial é alterada para k = 20, para 

simular a presença de uma biomolécula no Bio-TFET. O comportamento na curva de 

transferência mostra um aumento da corrente na região ambipolar para todos os tSi 

simulados. Com o aumento da constante dielétrica do biomaterial a corrente ambipolar 

do dispositivo cresce ordens de grandeza comparando com a ausência do biomaterial 

(k = 1) observado na figura 27. Outra tendência observada na região ambipolar é que 

a corrente aumenta com a diminuição da espessura do canal devido ao melhor 

acoplamento eletrostático que promove o aumento do tunelamento no Bio-TFET 

devido a diminuição do comprimento de tunelamento, como pode ser visto na figura 

30. Considerando o mesmo nível de energia (0,48 eV) e analisando o comprimento 

de tunelamento entre as espessuras mais fina (tSi = 5 nm) e a mais grossa (tSi = 40 

nm), fica evidente como o comprimento de tunelamento diminui com a redução de tSi. 

O comprimento de tunelamento para tSi  = 40 nm é de LT = 5,16 nm e para tSi = 5 nm é 

de LT = 2,72 nm. 
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Figura 29 - Curva de transferência do Bio-TFET para diferentes espessuras do canal com um 
biomaterial de k = 20. 
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Figura 30 – Diagrama de bandas na região canal/dreno para diferentes espessuras de silício, 1 nm 

abaixo da interface óxido/silício. 

Comparando o efeito da espessura de silício com a mudança de permissividade 

do biomaterial, a constante dielétrica do biomaterial será variada de 1 a 20, sendo k = 

1 a ausência do biomaterial e será usado como referência. A figura 31 mostra o efeito 

da constante dielétrica do biomaterial na curva de transferência do Bio-TFET. 
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Figura 31 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para diferentes valores de constante 
dielétrica para (A) espessura de canal de 5 nm e (B) para espessura de canal de 40 nm. 

Na figura 31 é possível notar que a corrente ambipolar aumenta com o k nas 

duas espessuras estudadas, sendo que para um k = 4 a corrente ambipolar varia de 

10-11 A/cm2 a 10-9 A/cm2 para as espessuras de canal de tSi = 40 nm e tSi  = 5 nm, 

respectivamente, na condição de VG  = - 4 V. 

 Essa elevação na corrente é devido ao mecanismo predominante de 

tunelamento BTBT, presente na espessura mais fina, que aumenta a influência do 

biomaterial na região ambipolar. Entretanto em condução forte o dispositivo com 

espessura mais fina tem área insuficiente para promover um aumento na corrente de 

dreno, resultando na diminuição da corrente de estado ligado e na eficiência do Bio-

TFET (BORDALLO et al., 2016).  

O efeito da espessura do canal de silício junto com a variação da região de 

subposição na sensibilidade é mostrado na figura 32. A sensibilidade aumenta com o 

aumento de k, da região de subposição e com a diminuição de tSi. 

Comparando a sensibilidade do dispositivo de maior (tSi = 5 nm, LUD = 15 nm, 

tox = 1 nm) com o dispositivo de menor sensibilidade (tSi = 40 nm, LUD = 5 nm, tox = 1 

nm) o aumento foi mais de 3 ordens de grandeza. 
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Figura 32 - Sensibilidade em função de k para as espessuras tSi estudadas e para diferentes 
extensões de região de subposição. 

Portanto para otimizar o dispositivo Bio-TFET uma menor espessura de canal 

e um maior comprimento da região de subposição são necessários para melhorar o 

biossensoriamento. 

4.3.3 Influência da espessura do óxido de porta no Bio-TFET 

Analisando a espessura do óxido de porta (tox) com relação a estrutura de 

referência, foi observado que a corrente ambipolar aumentou com a diminuição de tox 

para k=1 devido ao aumento do potencial no canal que afeta a taxa de geração BTBT 

do dispositivo. Entretanto para dispositivos com a presença do biomaterial com 

constante dielétrica maiores (k=10 por exemplo) mostraram-se menos influenciados 

pelo valor de tox.  

Para explicar esse efeito, a taxa de geração BTBT na região do canal é mostrado na 

figura 33. Pode-se notar que para k = 1, a taxa de geração BTBT é maior para óxidos 

de porta menores (tox = 1 nm), aumentando-se assim a corrente ambipolar. Entretanto 

para k = 10 a espessura do tox mostrou-se não influenciar muito a taxa de geração 

BTBT. Com a soma desses dois efeitos é possível se obter uma sensibilidade maior 

para os dispositivos com tox mais espessos devido ao aumento da variação na corrente 

ambipolar, como é mostrado na figura 34. 
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Figura 33- Taxa de geração BTBT na região de interface canal/dreno para diferentes espessuras de 
óxido de porta para k 1 e 10. 
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Figura 34 - Sensibilidade em função de tox para o dispositivo de referência. 
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4.4 Subposição no lado da fonte no Bio-TFET 

Outra modificação que pode ser feita no Bio-TFET é mudar a localização da região de 
subposição para o lado da fonte (mantendo LUD = 0), ilustrado na figura 35. 

 

Figura 35 – Corte transversal da estrutura do Bio-TFET com subposição do lado da fonte. 

A curva de transferência do dispositivo com subposição no lado da fonte (com 

LUD = 0) e do lado do dreno (com LUS = 0) é mostrada na figura 36. Pode-se observar 

que para o dispositivo com LUD = 0 e o biomaterial no lado da fonte, a corrente de 

estado ligado é afetada pela mudança de permissividade no biomaterial. Por outro 

lado, os dispositivos com LUS=0 e o biomaterial ao lado do dreno, a corrente ambipolar 

é a que varia com a mudança de permissividade do biomaterial. 

O dispositivo Bio-TFET com subposição do lado da fonte mostrou ter a mesma 

tendência com relação a presença do biomaterial observada no lado do dreno. A 

região de subposição em lado da fonte diminui a corrente de estado ligado devido à 

perda de controle eletrostático na interface de tunelamento fonte/canal. Porém com o 

aumento da constante dielétrica a corrente aumenta como visto na região de 

subposição do lado no dreno.  

Também é importante notar que existe um deslocamento entre os pontos de 

mínima corrente dos dois dispositivos que deve ser considerado para extração da 

sensibilidade dos dispositivos.  
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Figura 36 - Curva de transferência do Bio-TFET variando k, para a subposição do lado fonte 
(vermelho com LUS = 15 nm) e do lado do dreno (azul com LUD = 15 nm). 

Então para se realizar o estudo comparativo dos dispositivos, numa condição 

de polarização equivalente e considerando os dois pontos de mínimo de corrente, um 

ΔV = 2,28 V foi adotado em ambos dispositivos. Assim foi possível montar o gráfico 

da figura 37, onde é possível observar uma diferença de 1 ordem de grandeza em 

sensibilidade para o dispositivo com LUS para o valor de k=20. 
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Figura 37 - Sensibilidade em função de k para os dispositivos LUD   e LUS. 

 

 



60 
 

4.5 Melhoria da sensibilidade do Bio-TFET 

Para melhorar a sensibilidade do Bio-TFET, um estudo comparativo das 

sensibilidades em função dos parâmetros será feito nesta seção. Na figura 38 a 

sensibilidade em função da região de subposição de dreno é mostrada onde é possível 

observar que a sensibilidade aumenta com LUD, como visto no item 4.1. Então para o 

dispositivo melhorado será adotado um LUD de 25 nm (maior valor simulado), onde se 

obteve a maior sensibilidade para um k =10. 
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Figura 38 - Sensibilidade em função da subposição do lado do dreno para a estrutura de referência. 

Na figura 39 são colocados dois parâmetros (tox e tsi) em um mesmo gráfico, 

com a finalidade de se observar qual parâmetro influência mais a sensibilidade do Bio-

TFET. É interessante notar que analisando os dois parâmetros, mas com a mesma 

escala de sensibilidade, que a espessura do canal de silício tem maior efeito na 

sensibilidade do que o óxido de porta, para as faixas de variação estudadas. 

Analisando a figura 39 os melhores valores de tSi e tox encontrados foram 5 nm e 3 nm, 

respectivamente.  
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Figura 39 - Comparação de sensibilidade de tox com tSi. 

Como foi mostrado no item 4.3 a região de subposição do lado na fonte é mais 

sensível em relação ao lado do dreno. Então para estudar o aprimoramento do 

dispositivo que é possível conseguir modificando os parâmetros do Bio-TFET, o 

dispositivo melhorado com subposição no lado da fonte com LUS = 25 nm, tSi = 5 nm 

e tox = 3 nm será comparado com o dispositivo de referência (LUS = 15 nm, tSi = 10 nm 

e tox = 1 nm), como é mostrado na figura 40. 
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Figura 40 - Sensitividade em função de k comparando os dispositivos melhorado e o de referência. 
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Na figura 40 é possível verificar que o Bio-TFET melhorado possui uma 

sensibilidade 3 ordens de grandeza maior que o dispositivo de referência, para k = 20, 

mostrando o potencial de otimização do dispositivo Bio-TFET proposto. 

A figura 41 mostra o diagrama de bandas do dispositivo melhorado e o de 

referência, onde se pode observar o menor comprimento de tunelamento na região 

fonte/canal. O comprimento de tunelamento (LT) diminui com o aumento de k em 

ambos dispositivos, mas a variação do comprimento de tunelamento ΔLT (ΔLT = LT k=1 

- LT k=10) é diferente. Para o dispositivo com estrutura de referência o valor de ΔLT é 

igual 1,1 nm, mas para o dispositivo melhorado o valor ΔLT é 2,0 nm, mostrando 

possuir uma maior variação com a mudança de k e, portanto, uma maior sensibilidade 

(3 ordens de grandeza maior).  
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Figura 41 - Diagrama de bandas n região fonte/canal para k = 1 e 10, para os dispositivos melhorado 
(vermelho) e o de referência (azul). 

4.6 Influência da dopagem do dreno e da espessura do biomaterial (tBio) 

O efeito ambipolar acontece entre o canal e o dreno. Logo, a dopagem do lado 

do dreno terá influência no funcionamento do biossensor. Na figura 42 é mostrada a 

curva de transferência do Bio-TFET com a dopagem de dreno variando. A região 

ambipolar é afetada com a mudança da concentração do dreno (MACAMBIRA; 

AGOPIAN; MARTINO, 2019c). Para baixa concentração a corrente ambipolar é 

suprimida. Por outro lado, ao aumentar a concentração a corrente ambipolar aumenta 
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até atingir um patamar de aproximadamente 1.10-15 A/µm para k = 1 e 1x10-12 A/µm 

para k = 8, ambos para VG = -2 V. 
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Figura 42 – Curva de transferência do Bio-TFET na presença (k =8) e na ausência (k = 1) de 
biomateriais e para diferentes valores de dopagem do dreno.  

O impacto da dopagem do dreno na corrente ambipolar pode ser observado na 

figura 43. Pode-se observar que o aumento da concentração do dreno diminui a 

distância de tunelamento do canal/dreno. Por exemplo, na figura 43 (A) houve uma 

diminuição de 24,22 nm para 13,3 nm ao aumentar a concentração de 1.1018 cm-3 para 

1.1021 cm-3. Essa diminuição é devido ao aumento da concentração de dopantes no 

dreno que leva a uma região de depleção menor na junção entre canal/dreno.  
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Figura 43 -Diagrama das bandas de energia para a ausência (A) de um biomaterial e para a presença 
(B) de um biomaterial na região sensível. Isso a 1 nm da interface entre silício/óxido do canal e para o 

Bio-TFET polarizado na região ambipolar (VG= -2 V). 

Na presença de biomoléculas, como observado na figura 43 (B), nota-se que a 

distância de tunelamento diminui ainda mais, para os mesmos valores de dopagem 

de dreno. Essa diminuição é devido ao campo de espraiamento da porta para a região 

de tunelamento que é enriquecido pela constante dielétrica do biomaterial presente. 

Então, para se aumentar a corrente ambipolar é necessário aumentar a dopagem de 

dreno, porém após uma dada concentração o aumento na corrente ambipolar é 

mínimo, no caso para dopagens > 1.1020 cm-3 observado na figura 42. Outro 

parâmetro que impacta na corrente ambipolar do biossensor é a espessura do 

biomaterial (tBio). Como muitas biomoléculas possuem tamanhos diferentes, por 

exemplo: 0,9 nm para APTES, 0,6 nm para biotina e 6,1 nm para estreptavidina (KIM 

et al., 2012). Consequentemente é de suma importância o estudo desse parâmetro 

para o desenvolvimento do biossensor. Na figura 44 é mostrado a curva de 
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transferência do Bio-nTFET na presença de um biomaterial e para diferentes 

espessuras de tBio. 
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Figura 44 - Curva de transferência do Bio-TFET para k = 8 (Anticorpos de Anti-Irís) e para diferentes 
valores de tBio e dopagem de dreno fixa em 1020 cm-3.  

Na Figura 44 nota-se que ao aumentar tBio a corrente ambipolar também 

aumenta. Todavia, esse aumento na corrente acontece até que tBio atinja 40 nm. Após 

esse valor de tBio o efeito na corrente ambipolar é desprezível. Esse fenômeno pode 

ser explicado observando-se o diagrama de bandas de energia do dispositivo na figura 

45. 
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Figura 45 - Diagrama de bandas de energia do Bio-TFET, na presença de k = 8 e para diferentes valores 
de tBio. Com o corte horizontal a 1 nm da interface entre silício/óxido na região do canal e para o 
dispositivo polarizado na região ambipolar (VG =- 2 V). 

Ao aumentar tBio é possível observar o deslocamento das bandas, que diminui 

a distância de tunelamento ambipolar. Contudo, depois de tBio = 40 nm não existe uma 
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diminuição significativa, mantendo-se a distância de tunelamento quase constante, 

como pode ser visto na figura 46.  
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Figura 46 – Impacto de tBio na distância de tunelamento ambipolar do Bio-nTFET, para uma energia 
fixa de -0,5 eV. 

 
Da figura 46 é possível observar que para tBio > 40nm o valor do comprimento 

de tunelamento fica na faixa 8,15 nm, mesmo com o aumento de tBio. A figura 47 

mostra a sensibilidade em função da concentração de dreno e para diferentes 

espessuras de tBio. 
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Figura 47 - Sensibilidade do biossensor em função da dopagem de dreno para diferentes valores de 
tBio e na região ambipolar (VG = -2 V). 

Para valores de concentração de dopagem até 1.1019 cm-3 a única sensibilidade 

que é menor do que as outras é para o tBio = 10 nm. Entretanto, para uma concentração 
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de 1.1020 cm-3 a sensibilidade do tBio = 20 nm também diminui em relação as outras. 

Agora, para tBio > 30 nm as sensibilidades possuem quase os mesmos valores. Para 

uma dopagem maior que 1.1020 cm-3, a sensibilidade tende a diminuir para todos os 

valores de tBio. Isso mostra que para o dispositivo simulado o valor otimizado para 

detecção é para uma dopagem de dreno de 1.1020 cm-3 e para uma espessura de tBio 

> 40 nm. 

4.7 Estudo do efeito de cargas no Bio-TFET 

Um dos parâmetros mais importantes para a biodetecção é a presença de 

cargas provenientes da biomolécula ou do biomaterial. Para os transistores MOSFET 

a presença de cargas fixas e móveis influenciam muitos parâmetros do transistor, 

como tensão de limiar (Vth), tensão de ruptura, corrente de estado desligado (IOFF) e 

outros (MISHRA et al., 2016). Para os transistores da tecnologia TFET não é diferente, 

eles são muito afetados pela presença de cargas na região de tunelamento. Na figura 

48 é possível observar a presença de cargas fixas positivas na interface do canal com 

o biomaterial. 

 

Figura 48 - Estrutura do transistor Bio-nTFET, com presença de cargas fixas positivas na interface 
canal/biomaterial. 

Na figura 49 é realizado uma simulação no biossensor com a presença de 

cargas fixas positivas (QBio) na faixa de 1010 - 1012 cm-2 na região do LUD como 

mostrado na figura 48. É possível observar que a presença de QBio afeta a curva de 

transferência da região ambipolar do dispositivo.  
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Figura 49 - Curva de transferência do Bio-TFET, com presença de cargas fixas positivas na interface 
do canal/biomaterial. 

A presença das cargas positivas diminui a corrente ambipolar do dispositivo, 

cerca de 8,4.10 -13 A/µm para 6,4.10 -14 A/µm,, de QBio = 0 para QBio = 1.1012 cm-2, 

respectivamente, para VG = -2 V. A presença de QBio afeta o campo elétrico da área 

de tunelamento ambipolar, devido a polaridade das cargas (MACAMBIRA; AGOPIAN; 

MARTINO, 2019a). Como muitas biomoléculas possuem polaridades diferentes 

(positivas e negativas) é importante observar este efeito no Bio-nTFET. A faixa de QBio 

simulada é a mesma do DNA (±1011  para ±1012 cm-2)(BUSSE et al., 2002a; VERMA 

et al., 2017; WANGKHEIRAKPAM; BHOWMICK; PUKHRAMBAM, 2020). Na figura 50 

observa-se o efeito das cargas no campo elétrico absoluto do dispositivo. 
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Figura 50 - Campo elétrico absoluto do dispositivo para tBio = 10 nm, na região de tunelamento entre o 
canal e o dreno e para VG = -2 V (região ambipolar). 

É possível observar na figura 50 que o pico do campo elétrico acontece na 

junção do canal com o dreno, para a polarização aplicada na porta de VG = -2 V. Ao 
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aumentar QBio, o pico do campo elétrico diminui. Como a presença de cargas afeta os 

parâmetros do Bio-TFET, logo a sensibilidade também será afetada com a presença 

de cargas QBio, como pode ser observado na figura 51. 
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Figura 51 – Sensibilidade do Bio-nTFET em função de QBio, para diferentes espessuras de tBio. 

Agora a sensibilidade é definida em função de QBio, isto é, sendo a diferença 

entre a corrente de dreno com e sem a presença de cargas fixas QBio, dividido pela 

corrente de dreno sem cargas e para k =1. A sensibilidade aumenta com o aumento 

da concentração de QBio para todos as espessuras tBio estudadas, sendo que a maior 

sensibilidade foi para tBio = 30 nm. Além disso, para tBio = 30 nm o aumento com 

relação a QBio também foi mais elevada, por exemplo, há um aumento de mais de 2 

ordens de magnitude do QBio = 1x1010 cm-2 para QBio = 1x1012 cm-2 , isso para  k = 10. 

 

4.7.1 Estudo do efeito de “rebatimento” (Rebound Effect) 

Até este momento, foi mostrado um estudo para uma faixa limitada de QBio. Mas 

ao adicionarmos mais cargas fixas na região de LUD, é possível observar um efeito de 

rebatimento na curva de transferência (Rebound Effect), isto é, há uma mudança de 

tendência, como pode ser observado na figura 52.  
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Figura 52 – Curva de transferência do Bio-TFET para diferentes densidades de cargas e para k = 2. 

Na figura 52 é mostrada a curva de transferência com a presença de um 

biomaterial com k = 2, equivalente a ligantes de tiol (DWIVEDI; KRANTI, 2018b). 

Porém, também é introduzido a presença de cargas positivas e negativas fixas na 

interface canal/biomaterial. 

 A tendência para a presença de cargas negativas é o aumento da corrente 

ambipolar do dispositivo, conforme a concentração QBio aumenta (de QBio = 0 para QBio 

= -1.1012 cm-2). Isso é esperado, tratando-se de um nTFET, a presença de cargas 

negativas amplifica o campo elétrico na área de tunelamento ambipolar do dispositivo. 

No caso das cargas positivas, de QBio = 0 até QBio = 1.1012 cm-2, a tendência é a mesma 

mostrada anteriormente na figura 49. Contudo, ao aumentar ainda mais QBio, acontece 

um “rebatimento” na curva, ou seja, há um aumento na corrente ambipolar de forma 

abrupta. Este efeito pode ser explicado observando a figura 53 e figura 54. 
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Figura 53 - Campo elétrico absoluto ao longo da distância longitudinal para cargas negativas fixas e 
para diferentes valores de k. 

 

Na figura 53 é possível observar que as cargas negativas aumentam o campo 

elétrico do dispositivo. Isso acontece principalmente na junção entre canal e dreno. 

Para um k maior o efeito é amplificado, aumentando ainda mais o pico do campo 

elétrico. Esse aumento do campo elétrico que faz a corrente do dispositivo aumentar, 

como mostrado na figura 52. Observando agora o efeito das cargas positivas nos 

dispositivos, temos a figura 54 mostrando o campo elétrico na junção entre 

canal/dreno. Há uma diminuição do pico do campo elétrico ao aumentar QBio, no 

entanto, ao aumentar ainda mais a concentração de cargas (QBio > 1.1012 cm-2) o pico 

se desloca da junção entre LUD/Dreno e passa para região Porta/LUD.   
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Figura 54 - Campo elétrico ao longo da distância longitudinal para cargas positivas fixas e para 
diferentes valores de k. 

Um fato interessante de notar na figura 54 é que para valores de k maiores (no 

caso k = 8) o efeito de rebatimento é diminuído. Em outras palavras, quanto maior o 

valor de k, maior terá que ser QBio para acontecer o efeito de rebatimento. Esse 

aumento repentino no campo elétrico afeta a área de tunelamento ambipolar, mais 

específico a distância de tunelamento, como pode ser observado na figura 55. As 

cargas positivas contribuem para reduzir distância de tunelamento entre o canal e o 

dreno, isso depois do efeito de rebatimento (QBio > 1.1012 cm-2). De QBio = 1.1012 cm-2 

para QBio = 1.1013 cm-2, houve uma diminuição de 7,91 nm da distância de 

tunelamento, para k = 2. Com essa queda brusca da distância de tunelamento a 

corrente ambipolar cresce abruptamente como mostrado na figura 52.  
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Figura 55 - Distância de tunelamento em função de QBio para diferentes valores de k. 

No caso para k = 8, temos que de QBio = 1.1012 cm-2 para QBio = 1.1013 cm-2, 

houve uma diminuição de 4,37 nm na distância de tunelamento. Isso mostra que para 

k maiores o efeito de rebatimento é menor, devido a maior influência do campo de 

espraiamento da porta para o dreno que suprimi o outro efeito. Na figura 56 é mostrada 

a sensibilidade em função das cargas QBio. Observando a região antes do rebatimento, 

a sensibilidade tende a aumentar com o aumento da concentração de cargas 

negativas QBio. Na região de rebatimento a sensibilidade também aumenta 

drasticamente.  
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Figura 56 - Sensibilidade em função de QBio para diferentes valores de k, na região ambipolar (VG = -2 
V). 
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4.8 Comparação dos biossensores de campo de espraiamento (FF) com 

os dieletricamente modulados (DM)  

4.8.1 Características dos dispositivos FF e DM Bio-nTFET 

Os TFET possuem alto potencial para se tornarem biossensores de alto 

desempenho como já reportado em (IM et al., 2007; NARANG et al., 2012b). Existem 

muitos tipos de estruturas diferentes que estão sendo estudados atualmente como 

biossensores. Duas estruturas que se destacam são os Bio-TFET baseados no campo 

elétrico de espraiamento (Fringing Field - FF Bio-TFET) e os dieletricamente 

modulados (DM Bio-TFET), mostrados na figura 57 (A) e (B) respectivamente. Nesta 

seção será feito um estudo comparativo entre essas duas estruturas, analisando 

diversos parâmetros. 

 

Figura 57 - Estruturas do DG-nTFET trabalhando como biossensores para dispositivos (A) FF Bio-
nTFET e (B) DM-nTFET. 

Pode-se observar que os DM Bio-TFET possuem a porta por cima do 

biomaterial e não somente a lateral, como no caso dos FF Bio-TFET. Ao fazer isso, 

cria-se uma nano cavidade (nanogap). Além disso, neste caso tem uma fina camada 

de óxido de silício sobre o canal que tem como objetivo de ajudar na imobilização das 

biomoléculas alvo (GOSWAMI; BHOWMICK, 2019; WANGKHEIRAKPAM; 

BHOWMICK; PUKHRAMBAM, 2020). 

Com o objetivo de comparar as duas estruturas, as dimensões das duas 

estruturas precisam serem similares para uma comparação adequada. Na Tabela 1, 

é mostrado as dimensões padrões usados para os dispositivos simulados. 
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Tabela 1 - Dimensões utilizadas para a simulação dos dois dispositivos biossensores. 

Especificações dos 

Dispositivos 

Dimensões 

Fonte/Dreno 100 nm 

Porta (LG) 40 nm 

Região de subposição (LUD) 25 nm 

Canal (LCh) 65 nm 

Espessura do canal (tSi) 10 nm 

Espessura do óxido em LUD 1 nm 

Espessura do biomaterial (tBio) 10 nm 

Óxido de porta (tox) 11 nm 

 

A fonte e dreno possuem concentração de dopantes de 1020 átomos/cm3 de 

arsênio e boro, respectivamente e para ambos dispositivos. O canal é do tipo p com 

dopagem intrínseca de 1015 átomos/cm3. A porta possui uma função trabalho de 4.7 

eV, correspondente a nitreto de titânio que possui alta biocompatibilidade (XU et al., 

2020).  

O biomaterial depositado na região do LUD possui constante dielétrica 

equivalente a 2,1 (Estreptavidina) (KANUNGO, 2018), 3,57 (3-aminopropyltriethoxysilane-

APTES) (MAHALAXMI; ACHARYA; MISHRA, 2020), 8 (Anticorpos de Antí-Iris) (DWIVEDI; 

KRANTI, 2018a) and 10 (Isoquinolina) (GOSWAMI; BHOWMICK, 2019).  

Os modelos usados na simulação são: o estreitamento da banda proibida (BGN), 

devido à alta dopagem do dreno/fonte; Recombinação Shockley Read Hall (SRH) para 

baixos valores de tensão de porta; o tunelamento entre bandas (BTBT).  

4.8.2 Estudos dos parâmetros 

Na figura 58 são mostradas as curvas de transferência do FF Bio-nTFET e do 

DM Bio-nTFET. Isto para a ausência (k = 1) e na presença (k > 1) de um biomaterial 

na região sensível dos biossensores. É possível observar que o DM Bio-nTFET 

também é sensível na região ambipolar, sendo possível fazer a comparação nesta 

área. 
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Figura 58 - Curvas de transferências dos biossensores de campo de espraiamento (FF) Bio-TFET (A), 
dieletricamente modulados (DM) Bio-TFET (B) e FF Bio-TFET com tox = 11 nm e o FF Bio-TFET para 
um tox = 1 nm (C). Todos os gráficos são para diferentes valores de constante dielétrica k. 

Ao aumentar k a corrente ambipolar aumenta como já visto no decorrer deste 

trabalho (MACAMBIRA; AGOPIAN; MARTINO, 2018a, 2018b, 2019a), por exemplo: 

há um aumento de 4 ordens de magnitude de k = 1 para k = 10 para o FF Bio-TFET 

com tox = 11 nm, figura 58 (A).  

Para entender esse aumento na corrente ambipolar, no caso do DM Bio-nTFET, 

é mostrado na figura 59 o diagrama de bandas do dispositivo.  
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Figura 59 -Diagrama de bandas do DM Bio-nTFET para diferentes valores de constante dielétricas, a 
1 nm abaixo da interface entre silício/óxido na região ambipolar (VG = -2 V).  

Conforme k aumenta é possível observar a diminuição da distância de 

tunelamento, por exemplo, de k = 1 para k = 10 a distância diminui cerca de 8,77 nm 

(13,79 – 5,02) obtido para um valor de energia fixo (E = 0 eV).  Essa diminuição afeta 

a corrente ambipolar do dispositivo devido ao fato que são inversamente proporcionais 

e explica o aumento da corrente ambipolar observado na figura 58 (B). Além disso, o 

aumento na corrente ambipolar é mais forte no DM Bio-nTFET, isso devido ao 

enriquecimento do campo elétrico pela porta sobreposta do biomaterial (KANNAN; 

KUMAR, 2013; NARANG et al., 2012b). Observando o impacto dos parâmetros na 

curva de transferência, a figura 58 (A) e (C), mostra a variação de tOX para o FF Bio-

nTFET. Ambas regiões de operação mudaram com tox, por exemplo, de tox = 11 nm 

para tox = 1 nm a corrente de estado ligado aumentou mais de 4 ordens de magnitude. 

Evidentemente, a sensibilidade do biossensor também sofrerá mudanças, como pode 

ser observado na figura 60. A sensibilidade aumenta para valores mais espessos de 

tox, como observado na seção 4.3.3 . Isso ocorre devido à baixa geração de BTBT 

para k = 1, que diminui a corrente ambipolar (ID(Ref)) (BORDALLO et al., 2016). Por 

outro lado, para k > 1 esse efeito é menos suscetível, deixando a corrente ambipolar 

(ID(Bio)) quase constante para todos os valores de tox (MACAMBIRA; AGOPIAN; 
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MARTINO, 2018a). Então, a relação de correntes da sensibilidade aumenta o mesmo 

até atingir a saturação para tox > 11 nm. 
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Figura 60 - Sensibilidade em função de k do FF Bio-nTFET para diferentes valores e tox. 

Na figura 61 é mostrado a taxa de geração BTBT para o FF Bio-nTFET. É 

possível observar que para espessuras mais finas de tox a taxa de geração é menor e 

conforme aumenta-se a espessura a taxa de geração aumenta e o pico de máxima é 

deslocado para a junção entre canal/dreno (MACAMBIRA; AGOPIAN; MARTINO, 

2018a).  

 

Figura 61 - Taxa de geração BTBT em corte longitudinal, para diferentes valores de tox e para                         
k = 10, a 1 nm abaixo da interface entre silício/óxido na região ambipolar (VG = -2 V). 

Na figura 61 o pico máximo de BTBT ocorre para tox = 11 nm, diminuindo para 

valores menores e maiores de tox. Isso explica o aumento da sensibilidade até no 
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máximo para tox = 11 nm, como visto na figura 60. Agora observando o efeito de tox no 

biossensor DM, temos a figura 62. 
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Figura 62 - Sensibilidade em função de tox para o DM Bio-nTFET, para um LUD  = 25 nm e k = 10.  

O pico da sensibilidade acontece para tox = 11 nm e diminui para espessuras 

maiores. Portanto para o estudo comparativo desses dois biossensores será utilizado 

tox = 11 nm para o FF Bio-nTFET e para o DM Bio-nTFET, como valor padrão.  

4.8.3 Comparação dos biossensores 

Figura 63 mostra a curva de transferência do FF e DM Bio-nTFET para 

diferentes valores de k para diferentes LUD.  
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Figura 63 - Curva de transferência do FF e do DM Bio-nTFET para diferentes valores de k. 

Em uma primeira análise o DM com k = 1 apresenta uma corrente ambipolar 

maior do que o FF, para ambos LUD (12,5 nm e 25 nm). Isso se deve a maior influência 
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da porta na região de tunelamento ambipolar no caso do DM Bio-nTFET. Para o LUD 

= 25 nm apresenta os menores valores de ID, devido ao fato de que ao diminuir o LUD 

a corrente ambipolar fica mais dependente das recombinações de TAT e SRH 

(AGOPIAN et al., 2012). No caso para k = 10, temos que ambos os dispositivos 

aumentaram a corrente ambipolar, por exemplo, de k= 1 para k = 10 houve um 

aumento de 4 ordens de magnitude em ID, para o DM Bio-nTFET. 

 A presença do biomaterial aumenta do campo elétrico na região de 

tunelamento ambipolar em ambos os dispositivos (AGGARWAL et al., 2019; ANAND 

et al., 2019; HRAZIIA et al., 2012; MACAMBIRA; AGOPIAN; MARTINO, 2019b). Para 

entender melhor o efeito do campo elétrico veja a figura 64. 

 

Figura 64 - Campo elétrico absoluto em 3D e para diferentes valores de k, com LUD = 25 nm. 

É possível observar que com o aumento de k o campo elétrico também 

aumenta, por exemplo de k = 1 para k = 10 o pico de campo elétrico aumenta 2,56 

vezes. O pico de máximo ocorre na junção entre o canal e o dreno, como pode ser 

também observado para o FF e DM Bio-nTFET na figura 65. 



81 
 

130 140 150 160 170 180
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

C
a
m

p
o
 E

lé
tr

ic
o
 A

b
s
o
lu

to
 (

M
V

.c
m

-1
)

Distância Longitudinal (nm)

 FF Bio-TFET

 DM Bio-TFET

Canal

LUD = 12,5 nm
LUD = 25 nm

Dreno

k = 1

k = 10

 

Figura 65 - Campo elétrico absoluto dos biossensores para tox = 11 nm na região de tunelamento 
ambipolar e na região ambipolar VG = -2 V. 

Para k = 1 a influência do campo elétrico é muito fraca para ambos os 

dispositivos. Porém, ao introduzir um biomaterial com k = 10 o campo elétrico aumenta 

para ambos dispositivos. Para o FF Bio-nTFET, o campo aumenta devido à 

amplificação do campo de espraiamento (MACAMBIRA; AGOPIAN; MARTINO, 

2019b; RAHI; GHOSH, 2015). No caso do DM Bio-nTFET, o acoplamento eletrostático 

é melhorado devido a presença do biomaterial (DWIVEDI; KRANTI, 2018a; NARANG 

et al., 2012b). Analisando o efeito do LUD, de 12,5 nm para 25 nm o campo elétrico 

aumentou no caso do FF. Contudo, para o DM não houve um aumento significativo.  

Na figura 66 é mostrado o impacto de LUD na sensibilidade dos biossensores. 

Em ambos os dispositivos o aumento de LUD resulta no aumento da sensibilidade dos 

dispositivos para os k > 4 simulados. Sendo que para valores baixos de k, no FF, o 

LUD = 12,5 nm apresenta valores de sensibilidade um pouco maiores do que LUD = 25 

nm.  
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Figura 66 - Sensibilidade dos biossensores FF e DM Bio-TFET em função de k para diferentes LUD. 

O biossensor DM apresentou uma maior sensibilidade para todos os 

parâmetros estudados. Sendo que para o LUD =12,5 nm a diferença de sensibilidade 

foi menor. Já para um LUD = 25 nm a diferença é aumentada, por exemplo, para k = 

10 o DM apresenta uma sensibilidade 10 vezes maior do que o FF. 

4.8.4 Efeito das cargas QBio 

O efeito das cargas fixas positivas (QBio), é estudada nesta seção. Como já foi 

feito no FF Bio-nTFET, agora será feito uma comparação com o DM Bio-nTFET. Para 

isso foi introduzido cargas fixas positivas na interface silício/óxido, representando as 

cargas provenientes do biomaterial. A curva de transferência pode ser observada na 

figura 67. A faixa de QBio  estudado é equivalente a do DNA (±1011  a ±1012 cm-2 ) 

(BUSSE et al., 2002a; VERMA et al., 2017; WANGKHEIRAKPAM; BHOWMICK; 

PUKHRAMBAM, 2020). 
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Figura 67 - Curva de transferência do DM Bio-nTFET para diferentes valores de QBio. 

Na figura 67 é possível observar que o DM Bio-nTFET é sensível para a 

presença de QBio, ou seja, ambos os dispositivos são afetados por QBio na região 

ambipolar. A presença de QBio diminui a corrente ambipolar, uma vez que ela diminui 

a influência da porta na região de tunelamento ambipolar. Então como ID ambipolar é 

afetado, a sensibilidade também será influenciada como pode ser visto na figura 68. 
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Figura 68 - Comparação das sensibilidades dos biossensores em função de QBio. 

O DM Bio-nTFET apresenta uma maior sensibilidade para todos os k e QBio 

estudados, chegando a ter uma diferença de 1 ordem de grandeza. Para ambos a 

presença de QBio aumenta a sensibilidade dos biossensores, mas para o DM o 
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aumento foi maior do que o FF. Essa diferença pode ser explicada observando-se o 

campo elétrico absoluto de ambos dispositivos na figura 69.  
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Figura 69 - Campo elétrico para os dois biossensores com tox = 11 nm na região de tunelamento 
ambipolar e para VG = -2 V. 

A diferença entre os máximos valores de campo elétrico (Δ) é maior ao 

aumentar QBio. Isso explica a maior diferença de sensibilidade para QBio = 1.1012 cm-2, 

comparando os dois biossensores. O DM Bio-nTFET apresenta uma maior 

sensibilidade comparado ao FF Bio-nTFET mas a custa de uma maior complexidade 

para fabricação, limitação de dimensão devido a nano cavidade e aumento do custo 

de fabricação devido a maiores números de etapas e processos.  

A tabela 2 mostra a comparação dos valores de sensibilidade, do FF e DM, 

para diferentes valores de k. O DM apresentou a maior sensibilidade para todos os 

valores de k estudados.  

Tabela 2 – Sensibilidade de cada transistor. 

Dispositivo k = 2,1 

(Estreptavidina) 

k = 2,63 

(Biotina) 

k = 3,57 

(APTES) 

k = 8 

(Keratina) 

k = 10 

(Isoquinolina) 

DM Bio-TFET 100 400 3,0𝑥103 1,1𝑥105 2,5𝑥105 

FF Bio-TFET 4 5 26 4,0𝑥103 1,5𝑥104 

 

A tabela 3 mostra uma comparação do DM Bio-TFET com outros dispositivos 

da literatura, a fim de comparar os resultados obtidos para um k = 2,1 (Estreptavidina). 
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Tabela 3 – Comparação de sensibilidade para diversos biossensores baseados na tecnologia TFET. 

Dispositivos 
k = 2,1 

(Estreptavidina) 

A dielectric modulated dual channel trench gate tunnel FET (DM-

DCTGTFET) (ANDERSEN et al., 2020) 
1 

Charge-plasma-based gate underlap dielectric modulated 

junctionless tunnel field effect transistor (DM-JLTFET) (SYU; HSU; 

LIN, 2018) 

50 

Silicon Germanium Doped Pocket TFET (SIG-DP TFET) (VU; 

CHEN, 2019) 
76 

Doped Pocket TFET (DP TFET) (VU; CHEN, 2019) 26 

Dual metal short-gate (DSG) TFET (SANTANA OLIVEIRA et al., 

2019) 
51 

Single metal short-gate (SG) TFET (SANTANA OLIVEIRA et al., 

2019) 
35 

Single metal full-gate (FG) TFET (SANTANA OLIVEIRA et al., 

2019) 
21 

Dual metal full-gate (DFG) TFET (SANTANA OLIVEIRA et al., 

2019) (BUSSE et al., 2002b) 
14 

Vertical Dielectrically Modulated (DM) TFET  40 

Dielectrically Modulated Bio-TFET (Esse Trabalho) 𝟏𝟎𝟎 

 

O valor de k =2,1 foi usado porque ele representa a constante dielétrica da 

Estreptavidina que é usado na ligação do sistema biotina- estreptavidina, muito usado 

para caracterização de biossensores. O DM Bio-TFET mostrou uma melhor 

performance comparando com outros dispositivos da tabela. Isso mostra que a 

detecção por meio da região bipolar é viável.  
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5 Estudo Experimental de Cargas QBio 

Este capítulo tem como objetivo estudar experimentalmente de forma preliminar 

o efeito das cargas (potássio) no biomaterial através de capacitores MOS como 

subsídio para o futuro estudo em TFETs. O Efeito de cargas QBio ocorre na região de 

subposição nos Bio-TFETs e nos capacitores MOS o efeito também ocorre nas 

regiões não protegidas pela porta, mais precisamente, na região do óxido lateral. 

 Devido a pandemia da Covid-19, essa parte experimental foi muito reduzida, 

já que os laboratórios da Universidade de São Paulo (USP) ficaram fechados por um 

longo período. 

5.1 Fabricação 

Os capacitores MOS foram fabricados na sala limpa do Laboratório de 

Sistemas Integráveis (LSI-USP), seguindo as etapas de processos mostradas 

esquematicamente na figura 70. 
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Figura 70 - Etapas e processos da fabricação do capacitor MOS. 

 

O leiaute final dos capacitores fabricados na lâmina pode ser visto na figura 71. 

Nela é possível observar 2 tipos de capacitores, um tipo grelha (D1 e D2) e outro de 

geometria quadrada (D3 e D4).  

 

Figura 71 - Estruturas dos capacitores fabricados com as suas respectivas dimensões. 

 

Cada tipo possui 2 variações para áreas diferentes como pode ser visto na 

Tabela 2. 
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Tabela 4 - Dimensões dos capacitores MOS utilizados. 

Capacitor Área (µm2) 

D1 1.051.430,00 

D2 112.048,00 

D3 960.400,00 

D4 90.000,00 

Além disso, foram feitas duas lâminas com espessura de óxido de portas 

diferentes as F (tox = 17 nm) e as B (tox = 35 nm).  

5.2 Princípio de funcionamento 

Para o estudo do efeito das cargas (Potássio) no capacitor MOS foi explorado 

o fenômeno de injeção lateral de elétrons. Este efeito ocorre normalmente nos 

capacitores MOS, quando ao aplicar uma polarização no dispositivo, portadores 

minoritários provenientes da lateral da região ativa do capacitor são atraídos afetando 

o valor de capacitância mínima (MARTINO; PAVANELLO; VERDONCK, 2003). Agora, 

ao depositar uma gota de cloreto de potássio (KCl) sobre o dispositivo, o alumínio da 

porta oferece uma blindagem para o capacitor MOS, mas o óxido das regiões laterais 

fica expostos a solução, como pode ser observado na figura 72. 
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Figura 72 - Funcionamento do capacitor MOS como biossensor de potássio. 

Assim, íons de potássio (K+) entram nesse óxido como cargas positivas, 

atraindo mais portadores (elétrons) aumentando a injeção lateral. Então, quanto maior 

a concentração de potássio, maior será a quantidade de íons, por sua vez, maior será 

a injeção lateral vista na curva do capacitor. 

 

 

5.3 Materiais e métodos 

Para a realização das medidas foram utilizados os seguintes materiais, 

disponível no Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da USP: 

• Amostras de capacitores MOS construídas no LSI/USP; 

• HP 4280A - Medidor CxV de alta frequência (1MHz); 

• Soluções de Cloreto de Potássio (KCl) diluído em água deionizada; 

• Béqueres; 

• Pipetas; 

• Pinças;  

• Microscópio; 

• Bomba de vácuo; 
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• Chapa quente (hot-plate). 

Além disso, foram utilizadas 2 soluções de KCl com concentrações diferentes, 

uma com 1 mol e outra com 0,1 mol. Ambas soluções foram diluídas em água 

deionizada (DI) para evitar contaminação de outros íons. As lâminas fabricadas 

totalizam 6 unidades, sendo divididas em B1, B2 e B3 para as lâminas com tox = 35 

nm e F1, F2 e F3 para as lâminas com tox = 17 nm. Uma ilustração de dimensão das 

lâminas pode ser observada na figura 73.  

 

Figura 73 - Dimensão da lâmina fabricada no LSI. 

A figura 74 (A), mostra o começo do procedimento de medição do biossensor 

de potássio. Para efetuar os experimentos, é necessário pingar uma gota da solução 

de KCl sobre o dispositivo em um certo Die (bloco dos dispositivos fabricados) 

completo a ser analisado, como pode ser visto na figura 74 (B).  
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Figura 74 - Deposição da gota de KCl sobre o dispositivo MOS. 

Após esta etapa, a lâmina é colocada na chapa quente, como visto na figura 

75, para facilitar a entrada de íons de potássio no dispositivo. A temperatura da chapa 

é previamente aquecida e varia entorno de 50º C a 150ºC.   

 

 

Figura 75 - Lâmina sobre a chapa quente previamente aquecida. 

A lâmina é deixada na chapa quente por volta de 5-10 minutos, após a retirada 

da lâmina é possível observar uma crosta de sal deixada pela solução de KCl. Logo é 

necessário fazer a lavagem desse sal, devido ao fato que o dispositivo perde contato 

elétrico na hora da medição elétrica. Para isso é utilizado água DI, como observado 

na figura 76. 
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Figura 76 - Limpeza em água DI do biossensor. 

Em seguida é feita a secagem da lâmina em nitrogênio, observado na figura 

77, para evitar gotículas de água no momento da medição no medidor de capacitância.  

 

 

Figura 77 - Secagem em nitrogênio após a lavagem da lâmina. 

Afim de observar se a lavagem com água DI afeta a curva de transferência do 

capacitor MOS, foram realizadas 2 medições em um dispositivo (B1-D1), como 

observado na figura 78. 
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Figura 78 - Curva CxV do capacitor MOS B1-D1, antes e depois da lavagem com água DI. 

 

É possível notar que as curvas antes e depois da lavagem não divergem, 

evidenciando que o efeito da lavagem é mínimo no dispositivo. Então, após essas 

etapas o dispositivo está pronto para ser medido no equipamento.  

5.4 Experimento variando concentração e temperatura 

O primeiro experimento feito nas lâminas foi o teste de concentrações 

diferentes de potássio no dispositivo. É realizado o procedimento de medição 2 vezes 

na mesma lâmina, com as concentrações de 0,1 molar e 1 molar, como mostrado na 

figura 79.  
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Figura 79 - Curva de transferência do capacitor para diferentes valores de concentração de potássio, 
para a lâmina F1-D2. 

Observando a figura 79 é possível observar a influência da concentração de 

potássio na curva de transferência do capacitor. A região de inversão, foi afetada pelas 

diferentes concentrações, sendo que para a maior concentração de KCl (1 mol) a 

injeção lateral teve maior efeito do que para a menor concentração (0,1 mol). Esse 

aumento é devido a maior quantidade de íons de potássio que entram no óxido de 

silício lateral. Esse experimento provou que o capacitor tem capacidade de detectar 

potássio na região de inversão e consegue diferenciar concentrações distintas de KCl.  
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Agora observando o efeito do tempo na análise dos dispositivos, temos a figura 

80 mostrando o F2-D2, onde o experimento de medição de 1 mol foi realizado em 

diferentes períodos de tempo. 

Figura 80 – Curva de transferência do capacitor MOS, para a concentração de 1 mol em diferentes 
períodos de tempos.  

No primeiro dia do experimento a tendência foi igual observada na figura 80, 

houve um aumento na capacitância do referencial para a presença da gota de 1 mol 

de KCl. No experimento 1 dia após, pode observar que o referencial muda de patamar 

comparando com o referencial anterior. O novo referencial fica maior, mostrando que 

a região do óxido lateral fica contaminado com íons de potássio mesmo após ter 

passado o período de 24 horas. Isso implica que o dispositivo perde uma faixa de 

detecção e perda de sensibilidade. Agora observando após o experimento com a gota 

de 1 mol, o patamar atingido é o mesmo do primeiro dia, cerca de 80 pF a 85 pF. Nada 

muda ao se passar 5 dias após o primeiro experimento.  

Para entender melhor o efeito das cargas QBio no capacitor, foram realizadas 

simulações 2D de um capacitor MOS, usando o simulador Sentaurus. Uma visão do 

dispositivo simulado é mostrada na figura 81. 
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Figura 81 - Estrutura 2D do capacitor MOS com a presença de cargas QBio no óxido lateral. 

Foram usados os mesmos parâmetros do dispositivo fabricado com relação a 

dopagem do substrato, material de porta, óxido de porta e etc. Usando o simulador 

Sentaurus foi possível simular o dispositivo com a presença de cargas nos óxidos 

laterais e a curva de transferência é mostrada na figura 82. 
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Figura 82 - Curva de transferência do capacitor MOS 2D simulado, para diferentes concentrações de 
QBio. 

É possível notar que com o aumento de QBio a capacitância da região de 

inversão aumenta devido ao aumento da injeção lateral de elétrons. A faixa de 

detecção para o dispositivo simulado está na faixa de 2,4.1011 cm-2 a 3,7.1011 cm-2.  

Para valores maiores de 3.1011 cm-2 o aumento da injeção lateral é diminuído, ou seja, 

não há um aumento do efeito na região de inversão do dispositivo. Isso ocorre devido 
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ao fato que o óxido fica totalmente ocupado com as cargas QBio, assim, mesmo 

aumentando mais QBio o impacto na injeção lateral será desprezível.  

A figura 83 mostra o efeito da temperatura. Nela é possível observar o 

dispositivo B2-D2 no experimento de concentração de 1 mol de KCl. Além disso, na 

etapa de difusão dos íons na chapa quente, foi mudado a temperatura da chapa 

quente em 3 níveis diferentes (50 ºC, 100 ºC e 150 ºC) para o mesmo tempo de espera 

de 10 minutos. É possível notar que com o aumento da temperatura a difusão de íons 

de potássio é maior no dispositivo, fazendo com que a injeção lateral cresça e 

aumentando a capacitância na região de inversão. 

 

Figura 83 - Curva de transferência do capacitor MOS, para diferentes valores de temperaturas da 
etapa da chapa quente. 

Muitos parâmetros e técnica precisam ser estudadas para a otimização do 

efeito das cargas no capacitor MOS para futuro uso em Bio-TFETs, mas será alvo de 

trabalhos futuros.  
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6 Conclusões  

Neste trabalho foram estudados os transistores DG nTFET para aplicação 

como biossensor (Bio-nTFET). O Bio -TFET mostrou responder bem a mudança de 

permissividade do biomaterial na faixa de k estudada, sendo possível identificar a 

interação do bioreceptor com o analito em diferentes casos. A medição do biossensor 

é baseada na mudança da corrente ambipolar devido a presença de um biomaterial 

na região sensível do biossensor. Com o aumento do k, a corrente ambipolar também 

aumenta devido ao maior acoplamento eletrostático na região de junção do canal com 

o dreno (região de tunelamento ambipolar). Outros dois parâmetros estudados que 

influenciam a sensibilidade foi a espessura do canal de silício e a espessura do óxido 

de porta. A sensibilidade mostrou aumentar com a diminuição do tSi, chegando a 

aumentar 5 vezes o valor da maior espessura (tSi = 20 nm) com a menor espessura 

(tSi = 5 nm), para k = 10 e VG = -2 V da estrutura de referência com subposição no 

lado do dreno. No caso de tox, a sensibilidade aumenta com o incremento de tox, a 

sensibilidade chegou a dobrar comparando a menor espessura (tox = 1 nm) com a 

maior espessura (tox = 3 nm), para a estrutura de referência com k =10, VG = - 2 V e 

subposição do lado do dreno. Analisando o efeito de tBio no Bio-nTFET, temos que a 

distância de tunelamento aumenta com tBio, assim como a sensibilidade. Porém, após 

tBio > 40 nm a sensibilidade não tem um crescimento significativo, ficando quase 

constante no valor de 4.104 A/A. O aumento da concentração de dopagem no dreno 

aumenta a sensibilidade tendo o valor otimizado em 1020 cm-3. As cargas fixas 

positivas e negativas na região sensível do Bio-nTFET influenciam diretamente na 

sensibilidade do biossensor. A sensibilidade pode variar muito com a presença de 

QBio, por exemplo, de QBio = 1.1010 cm-2 para QBio = 1.1012 cm-2 a sensibilidade aumenta 

60 vezes, para um valor fixo de tBio = 30 nm, LUD = 30 nm e k =10. Por outro lado, se 

aumentar muito a concentração de QBio (> 1.1012 cm-2) ocorre um efeito de rebatimento 

na curva de sensibilidade. Isso faz aumentar a sensibilidade devido ao deslocamento 

do pico do campo elétrico da região do dreno/canal para a porta/biomaterial, mas 

envolve um valor relativamente alto de QBio que não corresponde a uma faixa real de 

detecção.  

Comparando os dispositivos otimizados FF e o DM, temos que os dispositivos 

DM apresentaram maiores valores de sensibilidade comparando os diversos 

parâmetros. Para o LUD = 25 nm, o DM apresentou maior sensibilidade do que o FF 
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para todos os valores de k estudados, por exemplo, houve um aumento de mais de 2 

ordens de grandeza na sensibilidade para k =10. Por outro lado, para o LUD = 12,5 nm 

a diferença entre os 2 dispositivos é pequena. Então, para detecção de biomoléculas 

maiores o DM apresenta maior performance, mas para biomoléculas menores, como 

hemoglobina (diâmetro de 5 nm) (ERICKSON, 2009) o FF é mais indicado para a 

detecção. A presença de QBio afeta os dispositivos. Para valores baixos de QBio a 

sensibilidade é baixa em ambos dispositivos, e quando QBio aumenta a sensibilidade 

aumenta, por exemplo, a sensibilidade aumenta 2 ordens de magnitude de QBio = 0 

para QBio = = 1.1012 cm-2 para o biossensor DM e k = 10. Para valores baixos de k a 

diferença entre os dispositivos aumenta, para k = 2 e QBio = 1.1012 cm-2 
  a sensibilidade 

do DM é cerca de 45 vezes maior do que o FF biossensor. 

Foi observado o efeito de cargas de potássio em capacitores MOS, afim de 

utilizar os resultados experimentais nos Bio-TFETs. O dispositivo mostrou ser sensível 

com a variação da concentração de potássio, sendo que de 0,1 mol para 1 mol houve 

um aumento de 20 pF, isso para o dispositivo F1-D2 a 4 Volts. A variação da 

temperatura na medida afetou a curva de transferência, chegando a ter uma variação 

entre as temperaturas de 50ºC para 150ºC, de 48 pF para 64 pF (dispositivo B2-D2 a 

4 Volts). Além disso, foi observado nas simulações que o capacitor consegue ser 

sensível numa faixa de QBio de 2,4.1011 cm-3   para 3,7.1011 cm-3  para um tox de 40 nm 

e L de 1 µm. Foram abertas oportunidades de estudo para o aperfeiçoamento e 

refinamento das técnicas utilizadas para futuro uso nos  Bio-TFETs.  

Os dispositivos estudados apresentam grande potencial para o 

desenvolvimento de biossensores de alta qualidade. Com aparições de novos 

patógenos, mudanças climáticas e desenvolvimento da medicina personalizada (com 

base no DNA) é imprescindível investir recursos para o desenvolvimento dessas 

tecnologias, seja para economia como para a saúde. 
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APÊNDICE A 

Rotina em Sentaurus para simulação do dispositivo Bio-TFET. 

#### Programa Sentaurus Structure Editor- SDE #### 

 ### Rotina para definição da estrutura do Bio-nTFET ### 

(define lap (- 0.150 @underlap@)); Região do Dreno 

(define over (+ 0.150 @overlap@)); Região do Dreno  

(define tt (+ @tsi@ 0.001));  

;:set-contact-edges (list (car (find-edge-id (position 0.07 -0.015 0))) (car (find-

edge-id (position 0.07 0.035 0)))) "Contato_Porta") 

; Materiais HfO2 Oxynitride" 

(render:rebuild) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.0 0.0 0)  (position 0.100 @tsi@ 0) "Silicon" 

"Fonte" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.100 0.0 0)  (position 0.150 @tsi@ 0) 

"Silicon" "Canal" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.15 0.0 0)  (position 0.250 @tsi@ 0) 

"Silicon" "Dreno" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.100 @tsi@ 0)  (position 0.150 (+ @tsi@ 

0.001) 0) "Oxide" "Oxido1" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.100 0.0 0)  (position 0.150 -0.001 0) 

"Oxide" "Oxido2" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position lap @tsi@ 0)  (position over (+ @tsi@ 0.010) 

0) "Oxynitride" "SpacerD1" ) 



112 
 
(sdegeo:create-rectangle (position lap 0.0 0)  (position over -0.010 0) 

"Oxynitride" "SpacerD2" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.100 tt 0)  (position lap (+ tt 0.010) 0) 

"TiNitride" "Metal1" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position 0.100 -0.001 0)  (position lap -0.010 0) 

"TiNitride" "Metal2" ) 

### Definição da Dopagem do dispositivo ### 

(sdedr:define-constant-profile"ConstantProfileDefinition_Dreno" 

ArsenicActiveConcentration" 1E19) 

(sdedr:define-constant-profile-region"ConstantProfilePlacement_Dreno" 

"ConstantProfileDefinition_1" "Dreno") 

(sdedr:define-constant-profile"ConstantProfileDefinition_Fonte" 

"BoronActiveConcentration" 1E20) 

(sdedr:define-constant-profile-region"ConstantProfilePlacement_Fonte" 

"ConstantProfileDefinition_Fonte" "Fonte") 

(sdedr:define-constant-profile"ConstantProfileDefinition_Canal" 

"BoronActiveConcentration" 1E17) 

(sdedr:define-constant-profile-region"ConstantProfilePlacement_Canal" 

"ConstantProfileDefinition_Canal" "Canal") 

;;;;;;;;; Definição dos Contatos ;;;;;;;;;; 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_Fonte" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##" ) 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_Fonte") 

(sdegeo:set-contact-edges (list (car (find-edge-id (position 0 0.005 0)))) 

"Contato_Fonte") 

(render:rebuild) 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_Dreno" 4  (color:rgb 1 1 0 ) "##" ) 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_Dreno") 
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(sdegeo:set-contact-edges (list (car (find-edge-id (position 0.250 0.005 0)))) 

"Contato_Dreno") 

(render:rebuild) 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_Porta" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##") 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_Porta") 

"none" 

(sdegeo:set-contact-boundary-edges (list (car (find-body-id (position 0.125 (+ tt 

0.001) 0))) (car (find-body-id (position 0.125 -0.0055 0)))) "Contato_Porta") 

(render:rebuild) 

(sdegeo:delete-region (list (car (find-body-id (position 0.125 (+ tt 0.001) 0))))) 

(sdegeo:delete-region (list (car (find-body-id (position 0.125 -0.0055 0))))) 

;;;SAVE;;; 

(sdeio:save-tdr-bnd (get-body-list) "n@node@_bnd.tdr") 

---------------------------------------------- Sentaurus Device------------------------------------------- 

File{ 

 *input files: 

 Grid="@tdr@" 

 Plot="K=@Dieletric@_@plot@" 

 Current="IdVg_K=@Dieletric@_@plot@" 

 parameters="@parameter@" 

} 

Electrode{ 

 {Name="Contato_Fonte" Voltage= 0.000} 

 {Name="Contato_Dreno" Voltage=1 } 
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 {Name="Contato_Porta" Voltage=-2 Workfunction=4.7}  

  

} 

#-------------------------SRH Field Enhancement = TAT Local---------------------- 

  

*Physics{ 

  *Recombination( SRH(ElectricField ( 

    *Lifetime = Schenk 

    *DensityCorrection = Local ) 

    * ) 

    *) 

*} 

#####Não usar SRH Field Enhancement com TAT dynamical, pq dobra o 

TAT### 

#---------------------------------------------------------- 

# 

#----------------Simulação para BTBT nonlocal-------------- 

Physics{ 

  Recombination( 

     Band2Band(Model=NonlocalPath1   

     -InterfaceReflection 

     -FranzDispersion 

     ) 

  ) 
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#########------------Recombinação SRH-------#####  

 Mobility( 

  DopingDependence 

  HighFieldSaturation 

  Enormal) 

 EffectiveIntrinsicDensity (BandGapNarrowing(OldSlotboom)) 

     Recombination(SRH(Dopingdependence 

     TempDependence)) 

} 

#----------------------------------------------------------- 

#------------------- Simulação para TAT dynamical:-------------------- 

Physics{ Recombination(SRH(NonlocalPath( 

  Lifetime = Schenk  

  TwoBand 

  Fermi) 

  ) 

 ) 

} 

#----------------------------------------------------------- 

 

Plot{ 

   EffectiveBandgap 

   eDensity hDensity  
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   eCurrent hCurrent  

   TotalCurrent TotalCurrentDensity 

   SRHrecombination 

   eSRHrecombination hSRHrecombination tSRHrecombination 

   TotalRecombination 

   Potential  

   ElectricField/Vector 

   eBarrierTunneling hBarrierTunneling 

   eQuasiFermi hQuasiFermi  

   ConductionBand ValenceBand 

   eQuantumPotential 

} 

Math {  -eB2BGenWithinSelectedRegions 

 Extrapolate 

    RelErrControl 

    Currentweighting 

    Iterations=100 

    NotDamped=50 

    Digits=5 

        Number_Of_Threads=maximum 

 Extrapolate 

} 

Solve{ 
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 *- Solução inicial 

 Coupled  {Poisson eQuantumPotential} 

 Coupled {Hole Poisson} 

 Coupled {Poisson Electron Hole eQuantumPotential} 

 Quasistationary ( 

  Maxstep=1E-3 

  Minstep=1E-4 

         Goal{ Name="Contato_Porta" Voltage= 2 } 

  ) 

 { Coupled{Hole Electron Poisson eQuantumPotential}  

 Plot( FilePrefix="Vg=1.0-K=@Dieletric@_@plot@" 

 When( Contact="Contato_Porta" Voltage=1.0)) 

 Plot( FilePrefix="Vg=-1.0-K=@Dieletric@_@plot@" 

 When( Contact="Contato_Porta" Voltage=-1.0)) 

 Plot( FilePrefix="Vg=2-K=@Dieletric@_@plot@" 

 When( Contact="Contato_Porta" Voltage=2.0)) 

 Plot( FilePrefix="Vg=-2-K=@Dieletric@_@plot@" 

 When( Contact="Contato_Porta" Voltage=-2))} 

#manual do sdevice pagina 1320 tabela } 

          

} 


