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RESUMO 

 

 

YOJO, Leonardo Shimizu Yojo. Otimização de transistores BESOI MOSFET 

como plataforma para aplicação em biossensores. 2022. 162. Tese de doutorado 

– Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Define-se biossensores como aqueles dispositivos que são capazes de transformar 

reações químicas derivados de reações biológicas em sinais elétricos, são utilizados 

em diversas aplicações, como na área médica ou indústria alimentícia, para promover 

melhoria na qualidade de vida das pessoas. Dentre os múltiplos tipos de biossensores, 

os construídos baseados em transistores por efeito de campo (BioFET) são 

particularmente interessantes devido a todos os benefícios proporcionados pela 

evolução da micro e nanoeletrônica nas últimas décadas. O BESOI MOSFET (“Back-

Enhanced Silicon-On-Insulator Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor”) 

foi desenvolvido e fabricado no Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). Este transistor planar construído 

com tecnologia de silício sobre isolante se diferencia pela simplicidade de fabricação 

e flexibilidade de operação, ou seja, dependendo da polarização aplicada na segunda 

porta (porta de programação), um mesmo dispositivo pode funcionar como transistor 

de canal do tipo n ou do tipo p. Este trabalho propõe utilizar o BESOI MOSFET para a 

aplicação como biossensor, aproveitando as características de sua estrutura, em 

particular as regiões de subposição do canal (entre a porta e os contatos de 

fonte/dreno), para depositar um composto biossensível, criando assim um dispositivo 

sensível a diferentes materiais biológicos. Numa primeira etapa, simulações 

numéricas baseadas em transistores fabricados forneceram dados a respeito do 

comportamento elétrico deste tipo de dispositivo quando inserida uma amostra 

biológica, variando-se a permissividade (k) e as cargas (Qbio) no material biossensível. 

As simulações mostraram alterações nas correntes de dreno em função dos 

parâmetros analisados. A avaliação das dimensões físicas mostrou que o 

comprimento das regiões de subposição do canal tem maior influência na 

sensibilidade dos sensores. A otimização das dimensões resultou no aumento da 

sensibilidade (segundo definição adotada) do dispositivo baseado em permissividade 
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polarizado tipo n de 1,43 para 18,43 unidades, enquanto que para os dispositivos 

polarizados tipo p, o aumento foi de 1,62 para 13,82 unidades no melhor caso. Já a 

otimização dos sensores baseados nas cargas produzidas pela reação biológica 

permitiu o aumento da sensibilidade em duas vezes nos dispositivos do tipo n, indo 

de 0,79 para 1,78 unidades; e de 12,69 para 1812 unidades para dispositivos do tipo 

p no melhor caso. A partir das metas propostas e parâmetros analisados, em uma 

segunda etapa do trabalho foi fabricado um sensor propriamente dito, seguido de sua 

caracterização elétrica e análise de sua aplicação como dispositivo biossensor. A 

prova de conceito foi realizada por meio de um sensor baseado em cargas elétricas 

de glicose. Dentre os métodos de imobilização da enzima glicose oxidase adotados, 

o método por meio de ligação cruzada resultou em maior sensibilidade (1,8 

adimensional no melhor caso) do que o método por ligação covalente da enzima com 

a superfície do sensor (0,52 adimensional no melhor caso), porém o segundo método 

apresentou melhor uniformidade de deposição. Ambos os métodos resultaram no 

aumento da corrente de dreno em função da polarização de porta de forma 

proporcional à concentração de glicose na solução aplicada sobre os sensores. 

 

 

Palavras-chave: transistores, SOI, BESOI MOSFET, biossensor, sensor de glicose. 
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ABSTRACT 

 

 

Biosensors are defined as the devices that are capable of transforming chemical 

reactions from biological interactions into electrical signals. They have many 

applications, such as the medical area and food industry, and they provide a better life 

quality. Among the numerous types of biosensors, the ones based on the field effect 

transistors are particularly interesting due to the benefits brought by micro and 

nanoelectronics evolution over the last decades. The BESOI MOSFET (Back-Enhanced 

Silicon-On-Insulator Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor) was 

developed and fabricated in Laboratorio de Sistemas Integraveis (LSI) at Escola 

Politecnica da Universidade de São Paulo (EPUSP). This planar transistor built on a 

silicon on insulator technology stands for the simple fabrication process and for the 

operation flexibility, i.e., a single device can act as a n-channel transistor or a p-channel 

transistor, depending on the bias at the back gate (programming gate). This work 

proposes the use of the BESOI MOSFET as a biosensor, taking advantage of its 

structure, in particular the channel underlap regions (between the front gate electrode 

and the drain/source contacts), to create a device sensitive to different biological 

elements. In the first part, numerical simulations based on the fabricated transistors 

measurements will help with the understanding of its electrical behavior when a 

biological sample is inserted. The permittivity constant (k) and the charges (Qbio) of the 

biological material were analyzed. The simulations showed that the drain current varied 

as a function of the analyzed parameters. The evaluation of the physical parameters 

also showed that the gate underlap length is the main parameter that affects the 

sensitivity of the devices. The optimization of the dimensions resulted in a sensitivity 

(according to de definitions adopted in this work) increase in the permittivity-based 

sensors from 1.43 to 18.43 units for the n-type bias, and from 1.62 to 13.82 units for 

the p-type bias., in the best case. The charge-based sensors optimization provided a 

two times increase in the sensitivity for the n-type bias, from 0.79 to 1.78 units; and 

from 12.69 to 1812 units for the p-type bias, in the best case. From the proposed 

methods and adopted parameters, in the second part of the work, a BESOI MOSFET 

sensor was fabricated, followed by its electrical characterization and the analysis of 

the results. The proof of concept was performed by means of a glucose charge-based 
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biosensor. Among the glucose-oxidase enzyme immobilization methods that were 

used, the crosslinking process resulted in a higher sensitivity (1.8 in the best case) in 

comparison with the enzyme covalent bonding with the device surface method (0.52 

in the best case). However, the second method presented a more uniform deposition. 

Both methods resulted in a drain current increase as a function of the gate bias, that 

was proportional to the glucose concentration of the solutions on the sensors. 

 

 

Keywords: transistors, SOI, BESOI MOSFET, biosensors, glucose sensor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentado um breve histórico da evolução da 

microeletrônica, indo desde o primeiro circuito integrado até o transistor alvo deste 

estudo, o BESOI MOSFET. Também será apresentado os objetivos do trabalho e como 

o texto está organizado. 

 

1.1 Histórico 

 

O uso da microeletrônica se difundiu no cotidiano das pessoas em uma escala 

mundial e em uma velocidade impressionante nas últimas décadas. Muitos avanços 

tecnológicos em diversas áreas do conhecimento humano também se beneficiaram 

da constante evolução da microeletrônica. Desde a invenção do primeiro transistor, 

célula básica dos circuitos eletrônicos, e do primeiro circuito integrado, muito já foi 

feito para aprimorar a capacidade da microeletrônica. 

A primeira versão prática do transistor MOSFET (Metal-Óxido-Semicondutor 

“Field-Effect-Transistor”) surgiu em 1960 (KAHNG; ATALLA, 1960). Na mesma época 

foi submetida a primeira patente de um “Miniaturized Electronic Circuits” em 1959, 

posteriormente chamado de circuito integrado (Kilby, U.S. Patent 3.138.743). Esses 

eventos foram marcantes na história da microeletrônica devido à importância e ao 

impacto que essas tecnologias provocam desde os dias atuais. A tecnologia MOS 

(Metal-Óxido-Semicondutor) continua sendo a dominante em termos de circuitos 

analógicos e digitais (LAWS, 2018). 

A estrutura de porta de um MOSFET é composta por uma camada de metal 

(porta) sobre um isolante (óxido de silício, por exemplo), que por sua vez está sobre 

um semicondutor (tipicamente o silício). O seu funcionamento depende da polarização 

do eletrodo de porta para criar um campo elétrico que controla o fluxo de portadores 

entre fonte e dreno. Já a tecnologia do circuito integrado permitiu a criação de um 

circuito elétrico completo, com todos seus componentes na mesma fabricação. Como 

resultado obtemos a fabricação em grande escala com custo reduzido e menor 

variabilidade entre os dispositivos em um mesmo circuito integrado (CI) (RABAEY; 

CHANDRAKASAN; NIKOLIC, 2003). 
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Constantes melhorias nos processos de fabricação e o desenvolvimento de 

novas tecnologias possibilitaram a construção de transistores com desempenho 

elétrico melhores. No início, a simples diminuição das dimensões (escalamento) dos 

transistores promoveu o aumento da densidade de dispositivos nos circuitos 

integrados, menores consumos de potência por transistor e circuitos integrados mais 

rápidos (IEONG et al., 2006). 

Em 1965, Gordon Moore publicou seu trabalho sobre a evolução da tecnologia 

de fabricação de circuitos integrados, que posteriormente ficou conhecido como a “lei 

de Moore” (MOORE, 1965). Neste trabalho, Moore observou um ritmo exponencial de 

crescimento da quantidade de componentes (e de desempenho elétrico) em circuitos 

integrados, que se manteria por 5 décadas. De fato, a quantidade de transistores em 

um CI dobrou a cada 12 meses no início, em seguida esse ritmo caiu para cerca de 

18-24 meses e hoje em dia se discute o futuro da Lei de Moore (THEIS; WONG, 2017). 

Muitos avanços tecnológicos permitiram o aumento de desempenho dos 

transistores MOS, ou seja, maior velocidade de processamento dos circuitos e maior 

densidade de dispositivos num mesmo CI. A cada melhoria realizada, dispositivos 

cada vez menores foram desenvolvidos. Contudo, diversos efeitos secundários 

indesejados também surgiram com a diminuição das dimensões (efeitos de canal 

curto) dos transistores (TAUR et al., 1997). Sempre houve a necessidade de novos 

materiais ou novas estruturas para contornar tais efeitos parasitários. Nesse contexto 

começou-se a empregar a tecnologia de silício sobre isolante (SOI – Silicon-On-

Insulator) nas últimas décadas como forma de promover melhores desempenhos 

(CELLER; CRISTOLOVEANU, 2003). 

Na tecnologia SOI os transistores são construídos em uma lâmina composta 

por uma fina camada de silício sobre uma camada de óxido, que por sua vez está 

sobre um substrato de silício. A camada de óxido é chamada de óxido enterrado e ela 

promove o isolamento elétrico da região ativa do transistor do restante da lâmina, 

evitando efeitos indesejados provenientes do substrato. Alguns benefícios obtidos 

através dessa abordagem é a supressão do efeito de tiristor parasitário que ocorre em 

tecnologia CMOS (Complementary MOS) convencional, menores correntes de fuga, 

menores variações da tensão de limiar com temperatura, menores capacitâncias 

parasitárias, maior resistência à radiação de dose única, etc (COLINGE, 2004). 
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As técnicas de fabricação das lâminas SOI iniciais produziam peças com 

qualidade inferior do que as obtidas com os processos atuais, principalmente nas 

interfaces entre o silício e o óxido. Portanto era necessário caracterizar essas lâminas 

para determinar se estavam adequadas para a fabricação dos circuitos integrados. 

Uma técnica não destrutiva desenvolvida para esta finalidade foi a chamada Ψ-

MOSFET (CRISTOLOVEANU; WILLIAMS, 1992). Nela, são utilizadas duas pontas de 

medida para fazerem o papel da fonte e do dreno. A polarização do substrato funciona 

como a porta e dessa forma é possível se obter curvas de corrente análogas a um 

transistor MOS. Através dos resultados é possível extrair informações a respeito da 

lâmina SOI. A Figura 1-1 mostra o esquema utilizado para esta técnica. Dependendo 

da tensão de substrato (VGB), a camada superior de silício pode estar acumulada ou 

invertida. 

 

 

Figura 1-1 - Técnica de caracterização de lâminas SOI ΨMOSFET. 

 

A tecnologia SOI planar foi aprimorada com a redução das espessuras dos 

materiais. A estrutura chamada de UTBB (“Ultra Thin Body and Buried Oxide”) possui 

as espessuras das camadas de silício e de óxido enterrado muito finas (dezenas de 

nanômetros). Como características principais da tecnologia UTBB podemos destacar 

o maior acoplamento da porta e do substrato (também chamado de segunda porta) 

com o canal, melhor controle da tensão de limiar pelo substrato, menor resistência 

térmica dos dispositivos e operação em menores níveis de tensão (TSUCHIYA et al., 

2004). 

Um dos problemas que surgiram com a diminuição das dimensões dos 

transistores, inclusive nas espessuras dos semicondutores que atingiram a casa dos 
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nanômetros, foi a formação de junções ultra rasas. Uma das preocupações que se 

deve observar durante a fabricação dos dispositivos é a difusão de dopantes, que em 

escala nanométrica se torna problemática. Além disso, o volume de semicondutor que 

forma a fonte e o dreno dos transistores se tornou tão ínfima que a variação de átomos 

dopantes encontradas em diferentes dispositivos também se tornou um problema 

(ASENOV, 1998). Esse problema é conhecido como flutuação aleatória de dopantes. 

 

 

Figura 1-2 - Perfil esquemático “Gated-Resistor” (“JunctionLess Transistor”) canal n e canal 
p. 

 

Novos dispositivos surgiram para contornar tais problemas, como o “gated-

resistor” (COLINGE et al., 2009), construído sobre lâmina SOI, posteriormente 

chamado de “JunctionLess Transistor” (JLess). A Erro! Fonte de referência não e

ncontrada. mostra o perfil esquemático deste dispositivo com canal n e com canal p. 

Não há junções de fonte e dreno, o canal possui uma única concentração de dopantes 

que determina o tipo de transistor. Seu funcionamento é semelhante a transistores 

SOI operando no regime de acumulação (COLINGE, 2004), na qual o campo elétrico 

de porta é responsável por depletar ou não o canal abaixo do eletrodo, e assim permitir 

ou não a condução de corrente de dreno pelo dispositivo. Como vantagem, esse 
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transistor permite a implementação de lógica CMOS sem que haja a necessidade de 

criar junções de fonte e dreno, dessa forma evitando problemas devido a etapas 

térmicas durante a fabricação. 

Além do “gated-resistor”, ideias inovadoras surgiram como os transistores 

reconfiguráveis. A Figura 1-3 mostra um exemplo desse tipo de transistor, construído 

com canal nanofio (HEINZIG et al., 2012). É possível observar a presença de duas 

portas, sendo uma responsável por ajustar o comportamento do transistor (porta de 

programação), que pode atuar como tipo n ou tipo p dependendo apenas da 

polarização, e por isso chamado de transistor reconfigurável. A outra porta (porta de 

controle) atua no controle da corrente de dreno, como em um SOI MOSFET 

convencional. Assim como no “gated-resistor”, não há junções de fonte e dreno, porém 

além disso, não há dopagem intencional em todo o canal do dispositivo. Desta forma, 

o problema de flutuação aleatória de dopantes é evitado. Como exemplo de aplicação 

para esta tecnologia é possível destacar a ampliação das funcionalidades dos circuitos 

integrados lógicos em nível de transistor. Diferentes lógicas podem ser implementadas 

utilizando um mesmo circuito físico, através do controle dos tipos dos transistores 

presentes neste circuito (WEBER et al., 2014). 

 

 

Figura 1-3 – Transistor MOS em nanofio reconfigurável. 

Fonte: Adaptado de (WEBER et al., 2014). 

 

A técnica de caracterização Ψ-MOSFET permite se obter curvas de corrente 

típicas de um transistor MOS (com a porta sendo o substrato) a partir de uma lâmina 

SOI, sem nenhum processamento prévio. O “gated-resistor” apresentou a ideia de se 

construir um dispositivo com uma dopagem única (tipicamente um valor alto de 
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concentração de dopantes), sem junções de fonte e dreno. Já os transistores nanofio 

reconfiguráveis, que permitem a mudança do tipo de transistor pela polarização, 

utilizam uma porta adicional para o a programação do tipo (tipo p ou n). Com bases 

nesses conceitos, surgiu a proposta e a fabricação do BESOI MOSFET – “Back-

Enhanced” SOI MOSFET (MARTINO; RANGEL, 2015).  

O transistor alvo do estudo é um dispositivo planar reconfigurável construído 

sobre uma lâmina SOI. Portanto, ao contrário de dispositivos similares, como os 

transistores nanofio reconfiguráveis (HEINZIG et al., 2012; WESSELY; KRAUSS; 

SCHWALKE, 2013), ele possui um processo de fabricação simplificado, já que não 

são necessários processos sofisticados de fotolitografia para a definição dos nanofios. 

Assim como o “gated-resistor”, o canal do transistor possui uma única dopagem e não 

há junções de fonte e dreno, além do que neste caso a concentração de dopantes é 

tipicamente baixo (na lâmina SOI comercial utilizada, 1015/cm3 tipo p). No caso do 

BESOI não é necessária nenhuma etapa de dopagem do silício. Essas características 

tornam o processo de fabricação do BESOI MOSFET simples, entretanto as 

espessuras do canal de silício e do óxido de porta devem ser finas o suficiente para a 

correta operação do dispositivo como transistor reconfigurável. A Figura 1-4 mostra o 

perfil esquemático deste dispositivo. 

 

 

Figura 1-4 – Perfil da seção transversal do BESOI MOSFET. 

 

A versatilidade do BESOI MOSFET permite também explorar o seu conceito de 

operação para diferentes finalidades. Um exemplo que foi analisado é a utilização do 
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BESOI MOSFET para o sensoriamento de radiação luminosa (PADOVESE et al., 

2018a, 2018b), na qual as características deste dispositivo foram exploradas para se 

obter uma resposta na corrente de dreno em função da luz incidente sobre o 

dispositivo. 

Uma outra aplicação possível para o BESOI MOSFET é sua utilização como 

biossensor. Um biossensor é um sensor químico que é composto principalmente por 

duas partes: um receptor responsável pelo reconhecimento um sistema biológico; e 

um transdutor responsável por converter o sinal bioquímico em um sinal elétrico 

(THÉVENOT et al., 2001). O receptor biológico consiste num agente imobilizado 

capaz de detectar um alvo específico (enzima, molécula, DNA, etc.) e o transdutor 

produz um sinal que pode ser diretamente ou inversamente proporcional a 

concentração do analito (MALHOTRA; PANDEY, 2017). 

Há diversas maneiras de se implementar um biossensor. A utilização de 

transistores como biossensores teve início com o ISFET (“Ion-Sensitive Field-Effect-

Transistor”) (BERGVELD, 1970). Essa categoria de biossensores se aprimorou ao 

longo do tempo, podendo ser classificados dependendo da substância alvo, por 

exemplo íons, enzimas, DNA e demais proteínas (NEHRA; SINGH, 2015). Como 

principais vantagens de se utilizar transistores para esta finalidade, podemos citar a 

elevada sensibilidade e velocidade dos dispositivos devido à miniaturização dos 

transistores, e a redução dos custos devido ao processo de fabricação em larga escala 

dos transistores (SINGH; KONDEKAR; JAISWAL, 2015). Dentre as principais áreas 

de aplicação desta tecnologia estão a indústria alimentícia e a área de saúde 

(MEHROTRA, 2016). 

Dado as diversas vantagens da utilização dos transistores para fins de 

sensores biológicos, surgiu a ideia de unir a estrutura do BESOI MOSFET com uma 

aplicação em biossensores. A proposta é utilizar a região entre a porta e os contatos 

de fonte/dreno para receber o material biológico. Através da exploração das 

características peculiares (presença de regiões de subposição do eletrodo de canal) 

deste transistor, será possível construir sensores sensíveis a diferentes analitos, 

dependendo da seletividade do filme a ser depositado. Os elementos alvos irão causar 

diferentes intensidades de efeitos nas características elétricas do BESOI MOSFET, e 

com isso será possível detectar uma variedade de substâncias. 
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1.2 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo elaborar os estudos iniciais da viabilidade da 

aplicação do BESOI MOSFET como biossensor. Por meio de simulações numéricas 

baseadas nos dados experimentais dos transistores previamente fabricados, será 

proposta uma análise do seu comportamento como biossensor. O composto biológico 

a ser depositado sobre o dispositivo terá sua permissividade elétrica e densidade de 

cargas variadas em simulações numéricas, para se analisar o efeito causado por 

essas duas características (representado materiais biológicos diferentes) na 

condução de corrente pelo canal do BESOI MOSFET. Serão exploradas as 

características elétricas do BESOI MOSFET para a melhor compreensão dos 

fenômenos que afetam sua sensibilidade ao composto biológico. Além disso, por se 

tratar de um dispositivo reconfigurável, será analisada a influência da seleção do tipo 

de transistor (seja do tipo n ou do tipo p) na sua aplicação como biossensor. Uma 

análise experimental será implementada como prova de conceito através da 

fabricação de novos dispositivos BESOI MOSFET voltados para sensoriamento de 

glicose. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos: 

 

Capítulo 1 – Introdução: esse capítulo descreve brevemente o histórico e 

evolução da microeletrônica, além do conceito de biossensores e sua importância. 

Esses conceitos são utilizados para remeter à criação do BESOI MOSFET e seu uso 

na área de sensoriamento biológico. 

 

Capítulo 2 – Conceitos Gerais: os principais conceitos abordados ao longo do 

trabalho são descritos nesse capítulo. Entre os temas mencionados estão a tecnologia 

SOI e os biossensores. Também é descrito o transistor BESOI, suas principais 

características e seu princípio de funcionamento. 
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Capítulo 3 – Materiais e Métodos: este capítulo apresenta os transistores 

utilizados para o estudo. Além disso, os métodos adotados para realizar as simulações 

e para realizar as medidas elétricas são apresentados. 

 

Capítulo 4 – Fabricação: esse capítulo descreve todas as etapas de fabricação 

do biossensor BESOI MOSFET, assim como os protocolos adotados para imobilização 

do material biológico. 

 

Capítulo 5 – Simulação do Biossensor BESOI MOSFET: os resultados das 

simulações numéricas realizadas são mostrados nesse capítulo, nas duas 

abordagens adotadas (sensor baseado na permissividade e sensor baseado na carga 

elétrica do material biológico de interesse). Também estão inclusas algumas 

discussões a respeito dos resultados e comportamentos elétricos observados. 

 

Capítulo 6 – Caracterização elétrica do Biossensor BESOI MOSFET: nesse 

capítulo serão apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos a partir 

dos sensores fabricados. 

 

Capítulo 7 – Conclusões: as conclusões realizadas a partir dos estudos dos 

capítulos anteriores são elencadas neste capítulo. Também estão incluídos possíveis 

tópicos que podem ser abordados como sequência do trabalho. 
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2 CONCEITOS GERAIS 

A seguir estão descritos os principais conceitos abordados neste trabalho. 

 

2.1 Tecnologia SOI 

 

A tecnologia de fabricação de MOSFETs em lâminas de silício sobre isolante 

(Silicon-On-Insulator - SOI) veio como uma evolução dos transistores MOSFET 

convencionais, normalmente fabricados em lâminas de silício. Diferente das lâminas 

de silício tradicionais, que são compostas por somente uma estrutura monocristalina 

do semicondutor, a lâmina SOI possui uma camada de óxido em seu interior (óxido 

enterrado) que separa a região ativa do substrato, conforme representado pela Figura 

2-1. 

 

 

Figura 2-1 - Lâmina do tipo silício sobre isolante (SOI). 

 

Os dispositivos e circuitos integrados são fabricados na camada de silício 

superior e ficam eletricamente isolados do substrato. Os Transistores são fabricados 

apenas na superfície das lâminas, e os dispositivos construídos sem a tecnologia SOI 

sofrem de diversos fenômenos parasitários ocasionados devido ao espesso substrato. 

Portando a tecnologia SOI proporcionou uma possibilidade para reduzir ou evitar 

efeitos parasitários que começaram a degradar o desempenho dos transistores, 

principalmente com a diminuição das dimensões. 

Um exemplo de melhora proporcionado pela tecnologia SOI em comparação 

aos transistores convencionais é a capacitância das junções de fonte e dreno com o 

substrato. Em transistores convencionais essa capacitância aumenta com a dopagem 

do substrato, enquanto que em transistores SOI essa capacitância é bastante 

reduzida devido a presença do óxido enterrado, possibilitando dispositivos mais 

rápidos. Há a introdução da capacitância devido ao óxido enterrado, porém esta é 
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pequena devido à maior espessura da camada de óxido e devido à menor 

permissividade elétrica do óxido de silício (εox=3,9ε0) em comparação com a do silício 

(εSi=11,7ε0), onde ε0 é a permissividade elétrica do vácuo. Outro problema resolvido 

pela tecnologia SOI é o disparo do tiristor parasitário inerente em circuitos CMOS 

convencionais. Essa estrutura é formada por uma junção PNPN, que pode ser 

disparada dependendo da condição de polarização, aumentando a corrente de fuga e 

possivelmente comprometendo o funcionamento do circuito. Este problema não 

ocorre quando se utiliza a tecnologia SOI. A Figura 2-2 mostra um exemplo de circuito 

inversor construído em uma lâmina SOI, neste caso os drenos dos transistores de 

canal n e p estão curtos-circuitadas. 

 

 

Figura 2-2 - Exemplo de um circuito inversor construído por meio da tecnologia SOI MOSFET. 

 

Além dessas vantagens em comparação com transistores convencionais, 

também é possível citar os seguintes benefícios da tecnologia SOI: maior facilidade 

de fabricação de junções rasas, sem que haja perfuração das junções pelos metais 

dos contatos, já que o óxido enterrado age como barreira para a difusão; maior 

robustez a radiação de dose única e em temperaturas elevadas; maior 

transcondutância; e melhor inclinação de sublimiar devido ao efeito de corpo 

(COLINGE, 2004). 
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2.1.1 Classificação 

 

As características e propriedades dos SOI MOSFETs dependem da espessura 

e da concentração de dopantes da camada de silício. Há dois tipos de transistores 

SOI: parcialmente depletado (PD – “Partially Depleted” SOI) e totalmente depletado 

(FD – “Fully Depleted” SOI). No primeiro caso a camada de silício (canal do transistor) 

nunca fica depletada por inteira, enquanto que no segundo caso isso pode ocorrer 

dependendo das condições de polarização do dispositivo. Portanto os transistores PD 

SOI possuem a camada de silício do canal maior que o dobro da região máxima de 

depleção, enquanto os transistores FD SOI possuem uma camada de silício menor 

que a região máxima de depleção, conforme mostrado na Figura 2-3. 

O valor máximo da largura de depleção (xdmáx) é dado pela expressão (2-1) 

(COLINGE, 2004): 

 

xdmáx = √
4εSiϕF
qNa

 (2-1) 

Onde εSi é a permissividade do silício, q a carga elementar do elétron, Na é a 

concentração de dopantes e ϕF é o potencial de Fermi. 

O potencial de Fermi por sua vez é dado por (2 2): 

 
ϕF =

κT

q
ln (
Na
ni
) (2-2) 

Onde κ é a constante de Boltzmann, T a temperatura em Kelvin e ni a concentração 

intrínseca de dopantes do semicondutor. 

Portanto é possível notar a dependência da dopagem do semicondutor no 

potencial de Fermi, e consequentemente na largura máxima de depleção. Apenas 

para exemplificar, para o silício com concentração de dopantes Na=1x1015cm-3, em 

temperatura ambiente, temos que ϕF≈0,29V e xdmáx≈0,85μm. 

Portanto um transistor SOI parcialmente depletado é aquele em que a 

espessura da camada de silício (tSi) é pelo menos duas vezes maior que a largura 

máxima de depleção, ou seja, tSi>2xdmáx, a uma dada temperatura. Desta maneira 

nunca ocorrerá interação entre as regiões de depleção oriundas da primeira interface 

(óxido de porta/silício) e da segunda interface (silício/óxido enterrado), e, portanto, 

haverá sempre uma região neutra no interior da camada de silício. Nesta condição as 
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interfaces superior e inferior do silício estão desacopladas e não há interação entre as 

polarizações do eletrodo de porta e do substrato (COLINGE, 2004). 

 

 

Figura 2-3 Comparação entre os transistores SOI parcialmente depletados (PD SOI) e os 
totalmente depletados (FD SOI). 

 

A Figura 2-4 mostra um exemplo do diagrama de bandas de um transistor PD 

SOI. A interface do silício com o óxido de porta, polarizada com uma tensão VGF, está 

no limiar da condução, enquanto que a interface do silício com o óxido enterrado, 

polarizada com uma tensão VGB, está em inversão fraca. As áreas sombreadas 

representam as regiões de depleção, que neste caso nunca de tocariam, mesmo 

quando as duas regiões de depleção atingirem xdmáx. 

Já um transistor SOI totalmente depletado é aquele em que a espessura da 

camada de silício é menor que a largura máxima de depleção, ou seja, tSi<xdmáx. Desta 

forma o silício estará sempre totalmente depletado quando a tensão na porta atingir a 

tensão de limiar, independentemente da condição de polarização do substrato. A 

Figura 2-4 mostra o diagrama de bandas de um transistor PD SOI, no qual ambas 
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polarizações VGF e VGB interferem mutualmente o potencial dentro da camada de 

silício (COLINGE, 2004). 

Como nos transistores FD SOI há interação entre as regiões de depleção 

provenientes da primeira e segunda interfaces e a tensão de porta irá causar efeitos 

em ambas as interfaces, assim como a polarização de substrato. O modelo Lim & 

Fossum (LIM; FOSSUM, 1983) descreve o acoplamento das cargas nessas interfaces, 

conforme as equações (2-3) e (2-4). 

 

VGF = ΦMS1 −
Qox1
Cox1

+ (1 +
CSi
Cox1

)ϕS1 −
CSi
Cox1

ϕS2 −

1
2Qdepl

+ Qinv1

Cox1
 

(2-3) 

 

VGB = ΦMS2 −
Qox2
CBOX

+ (1 +
CSi
CBOX

)ϕS2 −
CSi
CBOX

ϕS1 −

1
2Qdepl

+ QS2

CBOX
 

(2-4) 

 

onde CSi é a capacitância por unidade de área do silício, ϕS1 é o potencial de superfície 

na primeira interface, ϕS2 é o potencial de superfície na segunda interface, Qdepl é a 

carga de depleção do silício por unidade de área, Qinv1 é a carga de inversão na 

primeira interface por unidade de área, ΦMS1 é a diferença de função trabalho entre o 

metal de porta e a camada de silício, ΦMS2 é a diferença de função trabalho entre o 

substrato e a camada de silício, Qox1 é a densidade efetiva de cargas no óxido de porta 

por unidade de área, Qox2 é a densidade efetiva de cargas no óxido enterrado por 

unidade de área, Cox1 é a capacitância por unidade de área do óxido de porta, CBOX é 

a capacitância por unidade de área do óxido enterrado e QS2 é carga na segunda 

interface por unidade de área 

Dentre os transistores SOI, os totalmente depletados são os que apresentam 

as características mais vantajosas, tais como campos elétricos menos intensos, maior 

transcondutância, menor efeito de canal curto e melhor inclinação de sublimiar 

(COLINGE, 2004). 
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Figura 2-4 - Diagrama de bandas de energia de um transistor SOI MOSFET parcialmente 
depletado (à esquerda) e totalmente depletado (à direita), representadas no limiar da 
condução (na interface com o óxido de porta) e em inversão fraca (na interface com o óxido 
enterrado). As áreas sombreadas representam a região de depleção. 

Fonte: Adaptado de (COLINGE, 2004). 

 

A tensão de limiar (VT) corresponde à tensão aplicado no eletrodo de porta VGF 

a partir do qual o transistor passa do corte para a condução. Em transistores PD SOI 

em modo enriquecimento, essa condição é atingida quando a primeira interface atinge 

a inversão, ou seja, quando ϕS1 = 2ϕF. Nesse caso, a tensão de limiar é dada pela 

expressão (2-10) (COLINGE, 2004): 

 
VT = ΦMS1 −

Qox1
Cox1

+ 2ϕF +
qNaxdmáx
Cox1

 (2-5) 

Já para os transistores FD SOI em modo enriquecimento, a tensão de limiar irá 

depender da condição da segunda interface. Caso a segunda interface esteja em 

acumulação, a tensão de limiar (VT,ac2) pode ser encontrada por meio das equações 

(2-3) e (2-4), considerando ϕS2 = 0, Qinv1 = 0 e ϕS1 = 2ϕF. O resultado é expresso 

por (2-11) (COLINGE, 2004). 

 
VT,ac2 = ΦMS1 −

Qox1
Cox1

+ (1 +
CSi
Cox1

)2ϕF −
Qdepl

2Cox1
 (2-6) 

Caso o transistor FD SOI tenha a segunda interface invertida, é possível utilizar 

a aproximação ϕS2 = 2ϕF, Qinv1 = 0 e ϕS1 = 2ϕF para encontrar a expressão da 

tensão de limiar (VT,inv2) por meio das equações (2-3) e (2-4). Porém neste caso, a 
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segunda interface invertida faz com que haja condução de corrente pelo canal 

independentemente da tensão de porta VGF. A tensão de limiar é dada pela expressão 

(2-7) (COLINGE, 2004):  

 
VT,inv2 = ΦMS1 −

Qox1
Cox1

+ 2ϕF −
Qdepl

2Cox1
 (2-7) 

Caso o transistor FD SOI tenha a segunda interface depletada, o potencial de 

superfície da segunda interface estará no intervalo 0 < ϕS2 < 2ϕF. A tensão de limiar 

(VT,depl2) é dada pela expressão (2-8) substituindo ϕS1 = 2ϕF, Qinv1 = QS2 = 0 nas 

equações (2-3) e (2-4) (COLINGE, 2004). 

 
VT,depl2 = VT,ac2 −

CSiCBOX
Cox1(CSi + CBOX)

(VGB − VGB,ac2) (2-8) 

onde VGB,ac2 é dada pela expressão (2-9) considerando ϕS1 = 2ϕF, ϕS2 = 0 e QS2 = 0. 

 
VGB,ac2 = ΦMS2 −

Qox2
CBOX

−
CSi
CBOX

2ϕF −
Qdepl

2CBOX
 (2-9) 

 

2.2 Biossensores FET 

 

Os biossensores surgiram como forma de determinar quantitativamente ou 

qualitativamente diversos analitos (compostos biológicos que se deseja mensurar) 

para aplicações como na área de saúde, produção alimentícia, ambiental, agrícola, 

etc. (MALHOTRA; PANDEY, 2017). Trata-se de sensores químicos formado por um 

receptor voltado para detecção de compostos biológicos e um transdutor para medir 

a sensibilidade e a especificidade de uma reação bioquímica (THEVENOT et al., 

1999). Os receptores são formados por componentes imobilizados capazes de reagir 

com um determinado alvo, podendo ser enzimas, DNA, antígenos, etc. O transdutor 

que converte o sinal bioquímico em um sinal elétrico pode ser do tipo eletroquímico, 

óptico, piezoelétrico ou baseados na temperatura (MALHOTRA; PANDEY, 2017). 

Dentre os sensores eletroquímicos, o uso de transistores de efeitos de campo (FET) 

vem se destacando devido ao potencial para miniaturização, rápido tempo de resposta 

e possibilidade de adaptação com processos de fabricação de circuitos integrados 

(KAISTI, 2017), além das quantidades diminutas de analito necessárias para detecção 

(GRIESHABER et al., 2008). 
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Figura 2-5 - Exemplo de um transistor de efeito de campo utilizado como sensor. 

 

Um transistor por efeito de campo pode ser utilizado como sensor substituindo 

a porta metálica por uma membrana sensível a determinada substância, por exemplo 

(TURNER; KARUBE; WILSON, 1990). Na Figura 2-5, um eletrodo é usado para 

polarizar o analito, que atua como a porta do transistor. Os compostos imobilizados 

na superfície da região de porta são seletivos a apenas alguns componentes 

biológicos (o que garante a alta seletividade), e a sua presença afeta a resposta 

elétrica do dispositivo. 

 

2.2.1 Biossensores FET baseados na permissividade elétrica 

 

A permissividade elétrica do material analisado pode influenciar nas 

características elétricas do biossensor FET. Geralmente esses dispositivos contam 

com uma abertura no metal de porta ou no isolante de porta. A superfície nessas 

regiões de abertura é então funcionalizada com um bio-receptor compatível com a 

amostra que se deseja detectar. A ligação do analito alvo, presente na amostra 

analisada, com essa superfície altera a permissividade elétrica efetiva nas regiões de 

abertura. A polarização de porta irá induzir campos elétricos diferentes nessas áreas 

nos casos em que há ou não a presença do analito alvo. Portanto, essas diferenças 

podem ser detectadas a partir das curvas de transferência dos transistores 

(KANUNGO, 2018). A Tabela 2-1 mostra alguns exemplos de substâncias e suas 

respectivas constantes de permissividade elétrica, onde k é a permissividade elétrica 

relativa do composto em relação à permissividade elétrica do vácuo (k=ε/ε0). 
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Tabela 2-1 - Exemplos de substâncias e suas respectivas constantes de permissividade 
elétrica. 

Substância k Referência 

uricase 1,54 (PALIWAL; TOMAR; GUPTA, 2014) 

biotina 2,63 (PALIWAL; TOMAR; GUPTA, 2014) 

APTES 3,57 (MAKARONA et al., 2008) 

proteína 5,8 
(AMIN; LUBNA GAJAL; ANAND, 2018; 

IONESCU-ZANETTI et al., 2006) 

 

A Figura 2-6 mostra um exemplo de biossensor baseado na permissividade 

elétrica do material biológico (IM; HUANG; CHOI, 2007). Nesta estrutura, cavidades 

são corroídas na porta do transistor. A constante dielétrica da porta diminui, já que 

apenas ar ocupa o espaço. Quando são formadas as ligações do material biológico 

nessas cavidades, a capacitância de porta aumenta. Essa alteração pode ser 

analisada através da mudança da tensão de limiar deste dispositivo. 

 

 

Figura 2-6 - Exemplo de um sensor MOSFET baseado na permissividade elétrica do material 
biológico. 

Fonte: Adaptado de (IM; HUANG; CHOI, 2007). 

 

2.2.2 Biossensores FET baseados em carga elétrica 

 

Este tipo de biossensor utiliza o potencial dos transistores para detectar 

variações de cargas dos materiais biológicos. A introdução dessas cargas induzirá, 

devido ao acoplamento capacitivo da porta, uma alteração da corrente no canal do 
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transistor (DEMELAS et al., 2013). Como exemplo é possível citar o ISFET (Ion-

Sensitive Field-Effect-Transistor) utilizado, por exemplo, para medir o pH de soluções. 

A Figura 2-7 mostra um exemplo de um ISFET (POGHOSSIAN et al., 2001). A 

porta foi substituída por um material sensível a concentração de íons H+. O potencial 

elétrico de porta gerado na interface do óxido irá alterar a condutividade do canal. O 

pH da solução pode ser determinado através da medida da corrente de dreno deste 

dispositivo. 

 

 

Figura 2-7 - Exemplo de uma estrutura de um ISFET. 

Fonte: Adaptado de (POGHOSSIAN et al., 2001). 

 

2.2.3 Biossensores FET enzimáticos 

 

Dentre as diversas possibilidades de biossensores construídos a partir de 

transistores por efeito de campo, destaca-se os sensores enzimáticos (PEREIRA et 

al., 2018). 

Enzimas são proteínas constituídas por cadeias de aminoácidos e servem 

como catalisadores de reações biológicas, tornando os processos mais rápidos e 

eficientes (CHOI; HAN; KIM, 2015). A afinidade química das enzimas com o substrato 

em que serão depositadas pode ser modificada, tornando-as assim boas candidatas 

para integração com demais materiais e construção de biossensores FET. Alguns 

aspectos, entretanto, devem ser observados, tais como a dependência da resposta 
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dos sensores às características da amostra (força iônica, pH, temperatura etc.); tempo 

de resposta relativamente longo; dependência das condições de armazenamento 

(como luz e umidade) podem afetar a estabilidade dos sensores; dependência do 

método de imobilização adotado para fixar as enzimas ao dispositivo; e 

incompatibilidade dos processos de deposição das enzimas com a tecnologia de 

fabricação de circuitos integrados (SCHÖNING; POGHOSSIAN, 2002). 

Geralmente os biossensores FET enzimáticos se baseiam na detecção do 

consumo, ou na detecção da geração de um produto a partir da reação catalisada pela 

enzima, cuja concentração será medida através do transistor. Como possibilidades de 

substâncias alvos que podem ser detectadas com sensores enzimáticos podemos 

citar glicose, ureia, penicilina, etanol, lactose, entre outros (SCHÖNING; 

POGHOSSIAN, 2002). 

Para que seja possível construir um biossensor FET enzimático, é necessário 

realizar a chamada imobilização das enzimas na superfície do transistor onde será 

feito o sensoriamento. Isso significa prender a enzima específica para o analito alvo 

em uma região determinada no dispositivo, mantendo sua atividade catalítica 

(PEREIRA et al., 2018). Com isso é possível obter melhor controle das reações e 

melhor estabilidade das enzimas, além de permitir uma separação mais fácil do analito 

e dos produtos gerados (KLIBANOV, 1979). Entretanto vale ressaltar que a 

imobilização de enzimas geralmente reduz seu rendimento, uma vez que áreas ativas 

das enzimas ficam reservadas para estabelecer sua ligação com a superfície. Entre 

os métodos mais comuns para imobilização de enzimas é possível citar: adsorção, 

ligação cruzada e ligação covalente, entre outros (LUZ et al., 2014). 

O método de imobilização por adsorção se baseia em interações físicas entre 

a enzima e a superfície de suporte. A região onde se deseja realizar a deposição fica 

em contato com uma solução preparada da enzima específica, sendo que a parcela 

que não é adsorvida geralmente é removida com enxágue em solução tampão. Trata-

se do método mais fácil e normalmente esse método não prejudica o rendimento das 

enzimas no sentido de reduzir sua área ativa. Entretanto as enzimas ficam fracamente 

presas à superfície do sensor e tendem a diminuir de concentração com o passar do 

tempo, prejudicando a performance dos sensores. 

Outro método de imobilização é através da ligação cruzada da enzima com 

uma proteína inerte, como a albumina sérica bovina (BSA). Para isso geralmente se 
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usa uma molécula bifuncional capaz de se ligar com as proteínas. O glutaraldeído é 

um exemplo, suas duas terminações aldeído se ligam com os radicais amino 

presentes nas proteínas e formam uma ligação forte entre as biomoléculas 

(HERMANSON, 2013). Entretanto, como desvantagens deste método podemos citar 

a perda da atividade enzimática, baixa reprodutibilidade e baixa estabilidade mecânica 

(HOUSE; ANDERSON; WARD, 2007; PEREIRA et al., 2018). 

O método de imobilização por ligação covalente é capaz de resultar em uma 

interação mais forte entre as enzimas e o suporte, comparado com os métodos 

anteriores. Os grupos funcionais presentes tanto na superfície a ser depositada, 

quanto nas enzimas são utilizadas para criar ligações covalente entre as duas partes. 

Com isso a perda de enzimas é reduzida e esse método também tende a resultar em 

maior estabilidade. Como desvantagem podemos citar a irreversibilidade da ligação 

das enzimas com o sensor, não sendo possível seu reaproveitamento (PEREIRA et 

al., 2018). 

 

2.2.3.1 Sensor de glicose 

 

Um dos exemplos mais comum de biossensor que se baseia no uso de enzimas 

é o sensor de glicose. Diversas soluções já foram apresentadas, inclusive utilizando-

se transistores (SEO et al., 1997; ZHANG et al., 2015). Suas principais aplicações vão 

de monitoramento do nível de glicose no sangue, suor ou saliva para controle da 

diabetes (BRUEN et al., 2017), a célula de combustível a glicose (HELLER; 

FELDMAN, 2008). A alternativa mais abordada para construção desse tipo de sensor 

se baseia na utilização da enzima glicose oxidase (GO), capaz de catalisar a reação 

de oxidação da β-D-glicose, gerando como produtos finais ácido glicônico e peróxido 

de hidrogênio, conforme representado nas reações químicas (2-10) e (2-11) (WANG, 

2008). 

 𝛽-D-Glicose + 𝑂2
Glicose Oxidase
→          Ácido Glicônico + 𝐻2𝑂2 

(2-10) 

 
𝐻2𝑂2 →𝑂2 + 2𝐻

+ + 2𝑒− (2-11) 

 

Uma forma de se obter alta seletividade à glicose é utilizar a glicose oxidase, 

e, em seguida realizar a medida de concentração de peróxido de hidrogênio 

produzido. Uma alternativa para isso é através da medida amperométrica utilizando 
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um eletrodo de platina sob potencial elétrico (cerca de 0,65V em relação a um eletrodo 

de referência Ag/AgCl (SEO et al., 1997)). Como resultado obtém-se uma corrente 

elétrica que pode ser associada à concentração de glicose do analito(KIM et al., 2012; 

YOO; LEE, 2010). 

 

2.3 BESOI MOSFET 

 

O “Back Enhanced Silicon-on-Insulator (BESOI) Metal-Oxide-Semiconductor 

Field-Effect Transistor” (MOSFET) foi desenvolvido e fabricado no Laboratório de 

Sistemas Integráveis (LSI) do grupo SOI CMOS, na Universidade de São Paulo (USP) 

(RANGEL; MARTINO, 2015), com patente submetida junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) (MARTINO; RANGEL, 2015). 

Trata-se de um dispositivo planar, construído sobre uma lâmina do tipo Silício 

sobre Isolante (“Silicon-on-Insulator” SOI), cujo princípio de funcionamento se baseia 

no campo elétrico originado do potencial elétrico aplicado na segunda porta 

(substrato). Sua principal característica, e que o diferencia dos transistores MOSFET 

convencionais, é sua flexibilidade de operação, o que significa que um mesmo 

dispositivo BESOI MOSFET pode funcionar tanto como um transistor do tipo n quanto 

como um transistor do tipo p. Essa característica se deve ao fato dele depender da 

polarização da segunda porta (substrato), que funcionaria como porta de 

programação, induzindo cargas positivas (VGB<<0 – pMOS) ou negativas (VGB>>0 – 

nMOS) no canal para sua operação (YOJO et al., 2017a). 

Outra característica marcante é o fato de não ser utilizado nenhum processo 

de dopagem durante sua fabricação, etapa comumente utilizada para ajuste de tensão 

de limiar e criação de junções de fonte e dreno em transistores convencionais. 

Portanto o canal do BESOI MOSFET, que é formado pelo filme de silício sobre isolante, 

possui apenas a concentração de dopantes intrínseca da lâmina SOI comercial, no 

caso 1015 cm-3 do tipo doador. Isto torna sua fabricação mais simples do que 

transistores MOSFET convencionais (MARTINO; RANGEL, 2015). 

A Figura 2-8 mostra uma comparação entre o perfil esquemático do SOI 

MOSFET convencional e do BESOI MOSFET para mostrar as suas diferenças. Como 

é possível observar, no BESOI MOSFET não há junções como no SOI MOSFET 

convencional, há apenas os contatos de metal de fonte e dreno. Como não são 
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formadas as regiões dopadas, o BESOI MOSFET fica com duas regiões de subposição 

da porta, ou seja, duas regiões no canal de silício no qual não há o metal de porta por 

cima, uma entre o eletrodo de fonte e a porta e outra entre a porta e o eletrodo de 

dreno. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2-8 - Perfis das seções transversais de um SOI MOSFET do tipo n convencional (a) e 
de um BESOI MOSFET (b). 

 

2.3.1 Princípio de operação 

 

O fato de o silício não possuir concentração de dopantes relevante também 

torna o princípio de operação do BESOI MOSFET diferente de transistores MOSFET 

convencionais modo enriquecimento. A seguir será descrito seu princípio de 

operação. 

A Figura 2-9 mostra o perfil esquemático do BESOI MOSFET com seus contatos 

elétricos. Este transistor pode ser visto como um dispositivo de porta dupla: a primeira 

porta na parte superior (porta normal de controle), e uma segunda porta (porta de 

programação), representada pelo substrato que cobre toda a extensão da camada de 

silício. Uma tensão VGF é aplicada na porta de controle (superior) e uma tensão VGB 

na porta de programação (inferior). Nas laterais do filme de silício estão representados 

os metais ou ligas metálicas por onde são realizados os contatos de fonte e dreno e 

por onde se aplica um potencial VDS. O metal depositado para formação dos contatos 

de fonte e dreno se difundem até a interface com o óxido enterrado devido a espessura 

ser fina (dezenas de nanômetros). Também está destacado na figura as denominadas 

primeira interface (região do canal de silício na interface com o óxido de porta) e a 

segunda interface (região do canal de silício na interface com o óxido enterrado). 
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O funcionamento do BESOI MOSFET depende da interação entre os campos 

elétricos verticais gerados a partir dos potenciais aplicados nas duas portas. O contato 

de substrato (porta de programação) tem a função de induzir o tipo de portador 

responsável pela condução da corrente entre fonte e dreno, efeito este responsável 

pela flexibilidade do BESOI MOSFET quanto ao seu modo de operação (RANGEL; 

MARTINO, 2015). 

 

 

Figura 2-9 - Contatos elétricos do BESOI MOSFET. 

 

2.3.1.1 BESOI MOSFET do tipo n 

 

Para a utilização do BESOI MOSFET como transistor do tipo n, é necessário que 

a tensão de substrato VGB (porta de programação) seja suficientemente positiva para 

induzir uma camada de elétrons livres na segunda interface do canal de silício, que, 

inicialmente possuía poucos portadores por não ser intencionalmente dopado. O valor 

necessário de VGB para causar este efeito será dependente principalmente da 

espessura do óxido enterrado tBOX. Quanto mais espesso for essa camada de óxido, 

maior deverá ser a tensão aplicada ao substrato para induzir uma determinada 

concentração de elétrons. 
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(a) (b) 

Figura 2-10 - Funcionamento do BESOI MOSFET quando polarizado como transistor do tipo n 
– com condução de corrente de dreno. Diagrama de bandas de energia (a) e seu perfil 
esquemático (b). 

Fonte: Adaptado de (RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

A passagem de corrente de dreno pelo canal do dispositivo é controlada pela 

porta (porta de controle). A Figura 2-10 representa a situação do BESOI MOSFET 

polarizado como transistor do tipo n na região de condução (com corrente de dreno). 

Neste caso, a tensão de porta (VGF) é superior a tensão de limiar do transistor 

polarizado tipo n (VTn). Os elétrons livres na segunda interface ocorrem desde o 

contato de fonte até o contato de dreno, e, portanto, há um caminho para a condução 

de corrente de dreno (ID). A Figura 2-10a mostra como seria o diagrama de bandas do 

canal de fonte a dreno nesta condição. Devido as condições de polarização VGF e VGB 

apresentadas, praticamente nenhuma elevação das bandas de condução (EC) e 

valência (EV) ocorre, principalmente na região abaixo do eletrodo de porta. Portanto 

com a aplicação de uma tensão entre fonte e dreno VDS, é possível a condução de 

corrente de dreno por deriva. 

Como mostrado na Figura 2-10b, além da camada de elétrons livres na 

segunda interface induzidas pela ação do potencial de substrato (porta de 

programação), também pode ocorrer a indução de elétrons livres na primeira interface, 

porém apenas na região do canal diretamente abaixo do eletrodo de porta, 

dependendo do valor de VGF. A indução de portadores da primeira interface ocorre 

pela ação do campo elétrico vertical originado da porta de controle. Para valores 

suficientemente elevados de VGF, a densidade de portadores na primeira interface 
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abaixo do eletrodo de porta pode superar a da segunda interface, quando o campo 

elétrico vertical da porta exerce maior influência sobre o canal do que o campo elétrico 

do substrato (YOJO et al., 2017a). Nesta condição, a corrente de dreno que no início 

da condução ocorre apenas na segunda interface, pode se dividir entre a primeira e 

segunda interfaces (YOJO et al., 2019a). 

 

 

(a) (b) 

Figura 2-11 - Funcionamento do BESOI MOSFET quando polarizado como transistor do tipo n 
– sem condução de corrente de dreno. Diagrama de bandas de energia (a) e seu perfil 
esquemático (b). 

Fonte: Adaptado de (RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

Já a condição de corte do BESOI MOSFET polarizado como transistor do tipo n 

está representada na Figura 2-11. Neste caso, a tensão de porta VGF é menor que a 

tensão de limiar VTn e a corrente de dreno é cessada. Como é possível observar na 

Figura 2-11a, o diagrama de bandas do canal agora possui uma barreira de potencial 

gerado pela ação do eletrodo de porta. A tensão VGF é tal que causa uma elevação 

dos níveis de condução e de valência na região do canal abaixo do eletrodo de porta, 

que impede a circulação dos elétrons livres. Esta situação é representada pelo perfil 

esquemático da Figura 2-11b, na qual a camada de elétrons na segunda interface, 

que antes ligava a fonte ao dreno, agora está interrompida. 
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2.3.1.2 BESOI MOSFET do tipo p 

 

O princípio de operação do BESOI MOSFET polarizado tipo p é análogo ao 

BESOI MOSFET com polarização do tipo n apresentado anteriormente. Porém, desta 

vez é necessária uma polarização de substrato VGB suficientemente negativa para 

induzir uma camada de lacunas livres na segunda interface, ao invés de elétrons como 

no caso anterior. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2-12 - Funcionamento do BESOI MOSFET quando polarizado como transistor do tipo p 
– com condução de corrente de dreno. Diagrama de bandas de energia (a) e seu perfil 
esquemático (b). 

Fonte: Adaptado de (RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

A condição de condução do transistor polarizado tipo p é mostrada na Figura 

2-12. Caso a tensão de porta VGF seja menor que a tensão de limiar do BESOI MOSFET 

tipo p (VTp), então as lacunas livres induzidas pelo substrato que conectam fonte ao 

dreno permitem a passagem de corrente de dreno ID. Portanto o diagrama de bandas 

ao longo do canal apresenta praticamente nenhuma barreira de potencial para a 

condução de lacunas, como mostrado na Figura 2-12a. Se aplicada uma diferença de 

potencial entre os eletrodos de fonte e dreno, surgirá uma corrente de deriva no 

dispositivo. 

Assim como no BESOI MOSFET com polarização do tipo n, pode haver uma 

divisão do caminho percorrido pela corrente no canal, dependendo do valor da 

polarização VGF aplicada. Para valores cada vez menores de VGF, ocorrerá indução 
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de lacunas livres também na primeira interface abaixo do eletrodo de porta. A corrente 

de dreno que se dá inicialmente apenas pela segunda interface no lado da fonte, sobe 

para a primeira interface na região abaixo do eletrodo de porta e retorna para a 

segunda interface ao atingir a região de subposição do lado do dreno. Essa situação 

é mostrada na Figura 2-12b. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2-13 - Funcionamento do BESOI MOSFET quando polarizado como transistor do tipo p 
– sem condução de corrente de dreno. Diagrama de bandas de energia (a) e seu perfil 
esquemático (b). 

Fonte: Adaptado de (RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

Caso a polarização de porta VGF seja maior que a tensão de limiar VTp, o 

transistor estará cortado, ou seja, sem condução de corrente de dreno. O valor de VGF 

é tal que as bandas de condução e valência sofrem um abaixamento na região do 

canal abaixo do eletrodo de porta, como mostrado na Figura 2-13a. Essa barreira de 

potencial para as lacunas não permite a passagem dos portadores, e, portanto, a 

corrente é cessada. A camada de lacunas livres na segunda interface, que antes 

conectava os eletrodos de fonte e dreno, agora está interrompida, como indicado na 

Figura 2-13b. 

A partir do entendimento do princípio de funcionamento do BESOI MOSFET, 

tanto para o caso do dispositivo polarizado tipo n quanto o polarizado tipo p, é possível 

se levantar as seguintes observações: 
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• A polarização de substrato VGB (porta de programação) é fundamental para o 

funcionamento do BESOI MOSFET. Além dela definir o tipo de transistor 

formado, o seu valor determinará a densidade de portadores induzidos na 

segunda interface. Portanto o valor da corrente de dreno será diretamente 

proporcional a este parâmetro. Além disso, a tensão de limiar também será 

dependente de VGB, já que uma maior ou menor densidade de cargas na 

segunda interface exigirá uma maior ou menor polarização de porta VGF para 

interromper a camada de portadores (RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

• As espessuras das camadas de óxido de porta (tox) e de óxido enterrado (tBOX) 

são determinantes na operação do BESOI MOSFET. A condução ou não de 

corrente de dreno pelo dispositivo é regida pela competição dos campos 

elétricos verticais originados dos eletrodos de porta e do substrato. Portanto 

camadas de óxido mais ou menos espessas levarão a intensidades de campos 

elétricos menores ou maiores no canal. Isto faz com que os valores necessários 

de VGF e VGB, para que o BESOI MOSFET se comporte como descrito acima, 

sejam diretamente proporcionais às espessuras do óxido de porta e do óxido 

enterrado, respectivamente (YOJO et al., 2018a). 

 

• A espessura do canal de silício (tSi) também deve ser adequada. O BESOI 

MOSFET é um dispositivo SOI do tipo totalmente depletado, ou seja, a 

espessura do canal de silício deve ser menor que a máxima largura de 

depleção (COLINGE, 2004). Caso a espessura do canal de silício seja maior 

que duas vezes a largura de depleção máxima, a primeira e a segunda 

interfaces estarão sempre desacopladas, de modo que a ação de uma não 

interferirá a outra e o princípio de funcionamento descrito acima não será mais 

válido. Mesmo sendo possível aplicar uma polarização de substrato para 

induzir uma camada de portadores na segunda interface (elétrons ou lacunas 

livres), não seria possível interromper esta camada de portadores pela 

polarização de porta. 
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2.3.2 BESOI MOSFET fabricados 

 

Desde a criação do BESOI MOSFET, três gerações já foram fabricadas, cada 

uma com uma novidade tecnológica em relação à anterior. Para as três versões 

apresentadas a seguir, o mesmo conjunto de máscaras foi utilizado para suas 

respectivas fabricações. A seguir serão descritas as principais características e 

diferenças dessas diferentes versões. 

 

2.3.2.1 1ª versão do BESOI MOSFET 

 

As principais diferenças entre as versões fabricadas do BESOI MOSFET estão 

nas espessuras dos materiais que compõem o dispositivo e no tipo de metal utilizado 

como eletrodo de fonte/dreno. A primeira versão possui as seguintes dimensões: 

óxido de porta tox=15nm, silício tSi=23nm e óxido enterrado tBOX=200nm (RANGEL; 

MARTINO, 2015). Além disso, um aspecto importante para sua caracterização elétrica 

é o fato de os contatos de fonte e dreno serem feitos de alumínio. Mais adiante foi 

descoberto que a natureza do metal escolhido para os contatos tem grande relevância 

no funcionamento do BESOI MOSFET (YOJO et al., 2018b). A Figura 2-14 mostra a 

foto de um conjunto de transistores da primeira versão fabricados. Há um eletrodo de 

fonte e porta comum para todos os transistores, e seis eletrodos de dreno, um para 

cada comprimento diferente de canal. O contato de substrato foi realizado pela parte 

inferior da lâmina. 
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Figura 2-14 - Foto de transistores com diferentes comprimentos de canal da primeira versão 
do BESOI MOSFET fabricada (à esquerda) e detalhe (à direita). 

Fonte: Adaptado de (RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

A Figura 2-15 mostra as curvas características de corrente de dreno em função 

da tensão de porta VGF para o transistor polarizado do tipo p (VGB de -15V a -35V). É 

possível observar o aumento da corrente de dreno e da tensão de limiar quanto maior 

a polarização do substrato, devido ao princípio de funcionamento do BESOI MOSFET 

(RANGEL; MARTINO, 2015). 
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Figura 2-15 - Curvas de transferência |ID|xVGF medidas experimentalmente para diferentes 
valores de VGB. 

Fonte: Adaptado de (RANGEL; MARTINO, 2015). 
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Também foi realizada a polarização do transistor do tipo n, ou seja, com valores 

positivos de VGB, porém não se obteve característica de transistor nas medidas de 

corrente de dreno. 

O motivo para o fato de a primeira versão do BESOI MOSFET ter apresentado 

resultados apenas quando polarizado tipo p está relacionado principalmente com o 

metal utilizado nos contatos de fonte e dreno. Dependendo das propriedades deste 

metal, quando em contato com o silício do canal, haverá formação de uma barreira de 

potencial para elétrons e lacunas. O contato entre metal e semicondutor pode ser 

classificado em função do valor da barreira de potencial, podendo ser um contato 

Ôhmico (quando não apresenta característica retificadora) ou Schottky (quando 

apresenta característica retificadora) (SZE; KWOK K. NG, 2006). O valor da barreira 

de potencial para os elétrons tende a ser inversamente proporcional ao valor da 

barreira de potencial para as lacunas. Neste caso, o metal utilizado para os contatos 

de fonte e dreno é alumínio (RANGEL; MARTINO, 2015), que tende a formar uma 

barreira elevada para a passagem de elétrons (formação de um contato Schottky), 

enquanto para as lacunas o mesmo não ocorre (formação de um contato Ôhmico). 

Portanto, a elevada barreira de potencial para os elétrons, para o BESOI MOSFET 

polarizado tipo n, dificulta a passagem dos portadores e aumenta a resistência dos 

contatos elétricos. O resultado é a corrente de dreno em nível desprezível. 

Em transistores MOS convencionais, este problema não costuma ocorrer 

devido a dopagem de fonte e dreno. Caso a dopagem do semicondutor seja elevada, 

o contato com o metal forma uma barreira de potencial estreita o suficiente para que 

os portadores a atravessem por tunelamento, ou seja, o contato possui característica 

Ôhmica. Porém, um dos aspectos do BESOI MOSFET é a ausência de dopagem 

intencional em todas as suas regiões, e, portanto, observamos a preferência pela 

passagem de um dos portadores em relação ao outro. 

 

2.3.2.2 2ª versão do BESOI MOSFET 

 

A segunda versão do BESOI MOSFET possui as seguintes espessuras para as 

camadas que compõe o dispositivo: óxido de porta tox=10nm, silício tSi=10nm e óxido 

enterrado tBOX=200nm (YOJO et al., 2017a). A Figura 2-16 mostra uma foto de um 
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transistor da segunda versão fabricada. Novamente o contato de substrato foi 

realizado pela parte inferior da lâmina. 

 

 

Figura 2-16 - Foto de um transistor da segunda versão do BESOI MOSFET fabricada. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2017b). 

 

Esta versão do BESOI MOSFET foi construída de modo a contornar o problema 

observado na primeira versão, e assim obter um transistor com operação flexível. A 

mudança mais relevante em relação a versão anterior é a mudança do metal de 

contato de fonte e dreno, foi utilizado neste caso o níquel (YOJO et al., 2018b). 

Nas regiões dos contatos de fonte e dreno há a formação de siliceto de níquel 

na etapa final da fabricação do dispositivo. Este material possui características que 

resultam em barreiras de potencial para elétrons e lacunas mais próximas entre si, 

quando comparadas às barreiras de potencial formadas com o alumínio (WESSELY; 

KRAUSS; SCHWALKE, 2013). Como resultado foi possível obter curvas de corrente 

de dreno para o transistor em ambas polarizações, porém o transistor do tipo p 

apresenta agora um comportamento degradado em comparação com a versão 

anterior, devido a elevada resistência série (composta pelo canal não 

intencionalmente dopado e as resistências de contato devido às barreiras de 

potencial). 

A Figura 2-17 mostra as curvas de corrente de dreno em função da tensão de 

porta para diferentes polarizações negativas de substrato. É possível observar o 

aumento da corrente de dreno e da tensão de limiar em função de VGB, como na 

primeira versão. A alta resistência série deste dispositivo provoca a diminuição da 

transcondutância conforme aumentamos |VGF|, resultando na estabilização da 

corrente de dreno observada. 
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Figura 2-17 - Curvas de transferência |ID|xVGF medidas experimentalmente para diferentes 
valores de VGB negativos (BESOI MOSFET com polarização do tipo p). 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2017b). 

 

A Figura 2-18 mostra o resultado experimental das curvas de corrente de dreno 

medidas para valores positivos de VGB. Novamente foi observado o resultado 

esperado análogo a polarização do BESOI MOSFET tipo p: a corrente de dreno 

aumenta e a tensão de limiar diminui em função de VGB. O efeito da elevada 

resistência série é mais acentuado para a polarização do tipo n e os valores de 

corrente são significativamente menores aos do transistor polarizado tipo p. Isso 

mostra que as barreiras de potenciais para elétrons e lacunas continuam desiguais, 

sendo o transporte de lacunas ainda favorecido, porém mais equilibradas do que na 

primeira versão. 
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Figura 2-18 - Curvas de transferência |ID|xVGF medidas experimentalmente para diferentes 
valores de VGB positivos (BESOI MOSFET com polarização do tipo n). 

Fonte: Adaptado de(YOJO et al., 2017b). 

 

Simulações numéricas da segunda versão do BESOI MOSFET possibilitaram 

observar as cargas induzidas pelas polarizações de porta e substrato. A Figura 2-19 

mostra a densidade de cargas no canal do transistor em um corte vertical na região 

onde ocorre a atuação do eletrodo de porta. A posição no eixo horizontal de 0nm 

representa a primeira interface, após o óxido de porta, e a posição de 10nm representa 

a segunda interface, antes do óxido enterrado. Estão mostradas três condições de 

polarização de porta, não importando os valores de VGF em si, mas sim as situações 

em que o transistor se encontra: A - representado a situação em que o transistor está 

cortado; B - representando uma situação intermediária entre A e C; e C - 

representando a situação de condução do transistor para uma tensão de porta 

elevada. A Figura 2-19a refere-se ao BESOI MOSFET com polarização do tipo p, 

enquanto a Figura 2-19b mostra o resultado para a polarização do tipo n. 

 



53 
 

 

                      (a)                  (b) 

Figura 2-19 - Densidade de cargas no corte vertical do canal do BESOI MOSFET. (a) 
Densidade de lacunas do transistor com polarização do tipo p. (b) Densidade de elétrons do 
transistor com polarização do tipo n. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2017a). 

 

Por meio da Figura 2-19 é possível concluir que a densidade de cargas 

realmente é maior na segunda interface nas condições A e B, mesmo que em A o 

transistor esteja cortado. Conforme descrito no princípio de operação, a partir da 

situação de corte, a polarização de porta é responsável por diminuir a região de 

depleção até a situação de condução (B e C), e portanto, observa-se o aumento das 

densidades de cargas tanto para elétrons como para lacunas da situação A para a B 

e C. Ocorre que na situação C, a maior tensão de porta para a polarização do tipo n, 

ou menor tensão de porta para a polarização do tipo p, provoca o aumento da 

densidade de cargas mais acentuada na primeira interface (YOJO et al., 2017a). Ou 

seja, a partir de certo ponto a tensão de porta VGF passa a induzir portadores também 

na primeira interface. Essa acumulação na primeira interface acontece apenas para a 

região do canal abaixo do eletrodo de porta, e não nas regiões de subposição da porta. 

 

2.3.2.3 3ª versão do BESOI MOSFET 

 

Esta versão possui as seguintes dimensões de espessuras: óxido de porta 

tox=10nm, silício tSi=9nm e óxido enterrado tBOX=25nm (SASAKI et al., 2019a). A Figura 

2-20 mostra a foto de um transistor da terceira versão fabricada. 
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Figura 2-20 - Foto de um transistor da terceira versão do BESOI MOSFET fabricada. 

Fonte: Adaptado de (SASAKI et al., 2019a). 

 

Nas versões anteriores do BESOI MOSFET, a grande espessura da camada de 

óxido enterrada faz com que seja necessária também uma grande polarização de 

substrato para induzir os portadores na segunda interface. A fim de diminuir os valores 

de VGB necessários para o funcionamento do transistor, a terceira versão do BESOI 

MOSFET foi fabricada na tecnologia UTBB (Ultra-Thin Body and Buried Oxide), ou 

seja, com a camada de óxido enterrado também fina. Outra vantagem de se utilizar 

esta tecnologia é a possibilidade de se realizar o contato elétrico do substrato pela 

parte superior da lâmina. Com a adição de algumas etapas de fabricação para 

corrosão do óxido enterrado fino, seria possível ter acesso a todos os contatos em um 

mesmo lado. 
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Figura 2-21 - Curvas de transferência |ID|xVGF medidas experimentalmente para diferentes 
valores de VGB. 

Fonte: Adaptado de (SASAKI et al., 2019a). 

 

A Figura 2-21 mostra as curvas de corrente de dreno em função da polarização 

de porta para diferentes valores de VGB. É possível observar que os valores de 

polarização de substrato utilizados para obter níveis de corrente semelhantes neste 

dispositivo são menores do que nas versões anteriores (SASAKI et al., 2019a). 

Esta versão do BESOI MOSFET também foi fabricada utilizando alumínio como 

metal de contato de fonte e dreno, portanto, assim como na primeira versão, a 

polarização do transistor do tipo n não demonstrou resultados. 

 

 

 

 

  



  56 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir serão apresentados os materiais utilizados neste projeto assim como 

uma descrição dos métodos adotados. 

 

3.1 Transistores BESOI MOSFET 

 

O alvo de estudo deste projeto é o BESOI MOSFET. Dispositivos previamente 

fabricados da segunda versão do BESOI MOSFET, como descrito na seção 2.4.2.2 

foram utilizados inicialmente. Esse transistor foi produzido utilizando níquel como 

metal de contato nos eletrodos de fonte e dreno, pois esse metal favorece mais 

igualmente a condução de elétrons (para os transistores polarizados tipo n) e de 

lacunas (para os transistores polarizados tipo p). Com isso foi possível analisar o 

comportamento deste dispositivo nas duas polarizações possíveis, através de 

medidas elétricas e através de simulações baseadas nos resultados experimentais. 

Numa etapa posterior do projeto foram utilizados os dispositivos fabricados 

especificamente para a aplicação como biossensor, explorando as regiões de 

subposição do canal como área sensível a um material biológico de interesse. A 

descrição das etapas de fabricação será abordada no capítulo seguinte. Foram 

utilizados transistores projetados com diferentes características, para se analisar a 

influência desses parâmetros nos resultados experimentais. Transistores com 

diferentes comprimentos de canal, diferentes larguras de canal e diferentes 

espessuras de canal foram utilizados. Além disso, dois processos de fabricação foram 

avaliados: em um dos casos foi feito a proteção da camada de óxido de porta após 

seu crescimento, e em outro foi deixada a camada de óxido de porta exposta após 

seu crescimento. Outra diferença entre os transistores fabricados e a segunda versão 

do BESOI é a presença de uma camada de resiste para isolar os contatos de fonte, 

dreno e porta, evitando assim curtos-circuitos após aplicação do material biológico. 

 

3.2 Simulações numéricas 

 

Uma ferramenta importante utilizada para o melhor entendimento do 

funcionamento dos dispositivos estudados é um programa de simulação numérica de 
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componentes eletrônicos. Além de simular os dispositivos que já foram fabricados, 

também é possível simular dispositivos semelhantes, porém com um parâmetro físico 

alterado. Desta forma obtemos uma previsão de seu comportamento, sem 

necessariamente precisar fabricar um novo dispositivo. Esta ferramenta também 

auxilia na análise dos fenômenos que ocorrem e ajuda na busca de explicações dos 

resultados, sejam eles esperados ou não. 

O programa utilizado neste estudo foi o Synopsys TCAD (“Technology 

Computer-Aided Design”). Esta ferramenta resolve equações que modelam os 

fenômenos físicos para obter o comportamento elétrico de dispositivos 

semicondutores, sendo possível obter uma predição acurada para uma vasta gama 

de tecnologias. 

Dentre as diversas sub-ferramentas disponíveis pelo Synopsys TCAD, as 

principais utilizadas para simular o BESOI MOSFET foram o Sentaurus Structure Editor 

(SYNOPSYS INC., 2018a) e o Sentaurus Device (SYNOPSYS INC., 2018b). A 

primeira possibilita construir e editar estruturas em duas ou três dimensões. Também 

são definidos os contatos elétricos e os perfis de dopagem. A grade de pontos 

simulados é gerada nesta etapa. Os dispositivos são representados por uma grade de 

pontos com propriedades distintas, dependendo do material indicado pelo usuário. As 

soluções são geradas para cada ponto da grade, e nas regiões intermediárias o 

programa interpola os resultados entre os pontos adjacentes. Portanto a elaboração 

de uma grade de pontos adequada é fundamental para a simulação. Poucos pontos 

para representar a estrutura desejada podem gerar resultados imprecisos, além de 

dificultar a convergência dos cálculos. Por outro lado, muitos pontos podem 

representar a estrutura de forma exagerada, tornando a simulação excessivamente 

lenta. Deve-se criar uma grade mais densas de pontos nas regiões de interesse tais 

como regiões com alta densidade de corrente, altos campos elétricos ou alta geração 

de cargas. O apêndice A mostra um arquivo de simulação com o código utilizado para 

gerar a estrutura do BESOI MOSFET. A Figura 3-1 mostra um exemplo de estrutura 

SOI gerada a partir do código do apêndice A, na qual é possível observar maior 

densidade de pontos no canal de silício e à esquerda na região do contato elétrico. 
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Figura 3-1 - Exemplo de grade gerada com o simulador. 

 

Já o Sentaurus Device foi utilizado para simular as características elétricas dos 

dispositivos em resposta a estímulos externos. Como entrada para este aplicativo, é 

fornecida a estrutura gerada anteriormente. É possível simular diversas tecnologias 

tais como transistores nanofio, SOI ou MOSFET convencional, incluindo diversos 

materiais ou compósitos, além de ser possível simular dispositivos optoeletrônicos, de 

potência, memórias, etc. Deve-se incluir os modelos para os efeitos físicos que se 

deseja simular, ou seja, os principais fenômenos que ocorrem no dispositivo de 

interesse para que o resultado seja compatível com a realidade. O apêndice B mostra 

o arquivo de simulação com o código utilizado para obter uma curva de transferência 

do BESOI MOSFET. As simulações do BESOI MOSFET foram realizadas em duas 

dimensões devido a simetria deste dispositivo, e, por padrão, todas as simulações 

possuem largura de canal de 1µm quando não informado o contrário. 

 

3.3 Medidas experimentais 

 

Para as medidas experimentais das amostras que foram fabricadas, o 

Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP possui dois 

sistemas de caracterização elétrica de dispositivos semicondutores. Foram utilizados 

os equipamentos Agilent HP4156C e B1500, que permitem medidas precisas tanto de 

correntes como de tensões elétricas. 

Para as medidas elétricas do biossensor BESOI MOSFET fabricados foi adotado 

o protocolo descrito a seguir. O objetivo é avaliar as alterações causadas na corrente 

de dreno devido a aplicação de solução contendo glicose. A eletrólise do peróxido de 
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hidrogênio gerado como produto da reação de oxidação da glicose irá produzir as 

cargas positivas, que penetrarão o óxido de porta dos transistores, alterando a 

condutividade do canal. Foram utilizados fios de platina para essa finalidade (CHEN 

et al., 2012; SEO et al., 1997). 

• Aplicação de 5µl de solução contendo glicose em cima do transistor; 

• Polarização da gota de solução de glicose através de fios de platina (5 

minutos, 0,7V) e polarização do substrato para atrair as cargas positivas 

(5 minutos, -25V). 

• Enxágue em água deionizada e secagem com jato de nitrogênio; 

• Tomada da corrente de dreno em função da polarização de controle. 

Por meio do protocolo acima foi possível obter medidas elétricas nos 

dispositivos fabricados, sem que a gota aplicada sobre os dispositivos causasse 

curtos-circuitos nas amostras. 
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4 FABRICAÇÃO 

 

Transistores com a tecnologia SOI possuem fabricação mais simples do que 

transistores MOS convencionais pois devido o processo se iniciar a partir de uma 

lâmina SOI, não há a necessidade de, por exemplo, criar poços com diferentes 

concentrações de dopantes para cada tipo de transistor. Já o BESOI MOSFET, como 

destacado acima, possui uma fabricação ainda mais simplificada, pois não é 

necessária nenhuma etapa de dopagem durante seu processo. Além disso, por se 

tratar de um dispositivo planar, não são necessários processos sofisticados para 

definição das geometrias dos transistores como no caso dos dispositivos nanofio 

reconfiguráveis (HEINZIG et al., 2012). Com três etapas de fotolitografia é possível 

construir o BESOI MOSFET. 

A sequência de fabricação se baseou na segunda geração do BESOI MOSFET, 

que havia sido feita usando lâmina SOI convencionais (MARTINO; RANGEL, 2015; 

RANGEL; MARTINO, 2015). 

 

4.1 Máscaras  

 

Para este projeto foi elaborado um novo conjunto de máscaras usadas nos 

processos de fotolitografia. A fabricação de máscaras convencionais exige 

ferramentas especializadas e costuma ser bastante custosa. A fim de se utilizar uma 

solução mais barata e rápida, foi adotado o uso de máscaras impressas à laser em 

fotolito (RAMOS, 2020). Esse método se mostrou viável, apesar de que a resolução 

mínima deste método se torna dependente da qualidade da impressão. O fotolito 

adotado apresentou resolução mínima de cerca de 30µm, o que para transistores 

estado da arte é um valor impraticável. Porém para a aplicação buscada, demostrar a 

prova de conceito de um biossensor BESOI MOSFET, não é necessário construir 

dispositivos nanométricos. Simulações numéricas apresentadas no próximo capítulo 

mostraram que o biossensor BESOI MOSFET baseado em cargas se beneficia de um 

comprimento das regiões de interesse na ordem de micrometros. Vale ressaltar que a 

adoção de dimensões reduzidas, entretanto, pode resultar em dispositivos mais 

sensíveis (JANG; CHO, 2014). 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 4-1 – Desenho das máscaras do biossensor BESOI MOSFET. (a) Máscara para 
definição da região ativa. (b) Máscara de abertura de contatos. (c) Máscara para definição da 
porta de controle e contatos de fonte e dreno. (d) Sobreposição das máscaras. 

Fonte: Adaptado de (RAMOS, 2020). 

 

A Figura 4-1 mostra o desenho das máscaras do biossensor BESOI MOSFET 

que foram projetadas. Assim como mencionado anteriormente, esse dispositivo possui 

sua fabricação simplificada, sendo necessário no mínimo três máscaras (Figura 

4-1a,b,c). Estão representadas as seguintes máscaras em ordem: máscara para 

definição da região ativa (onde se definem comprimento e largura do transistor); 

máscara de abertura dos contatos de fonte e dreno; e máscara para definição do metal 

de porta e contatos elétricos de fonte e dreno. A Figura 4-1d mostra a sobreposição 

das máscaras anteriores, formando o BESOI MOSFET. 

A fim de se otimizar o espaço da lâmina pensando no funcionamento do 

biossensor, foi adotado o desenho para as máscaras apresentado na Figura 4-2. Esse 

desenho consiste no agrupamento de16 transistores arranjados ao redor de uma 

piscina de formato quadrado com dimensão de 4mmx4mm. As máscaras da Figura 

4-2a,b,d correspondem às máscaras da Figura 4-1. Foram incluídas mais duas 

máscaras ao conjunto do projeto. A máscara da Figura 4-2c serve para abertura de 

contatos de alumínio, com o objetivo de futuramente se avaliar também o biossensor 

fabricado conforme a primeira geração do BESOI MOSFET, na qual os contatos de 

fonte e dreno são de alumínio. A máscara da Figura 4-2e serve para criar as paredes 

da piscina central usando resiste SU-8, cuja função é criar um espaço para conter o 

analito e evitar curto-circuitar os contatos elétricos (ELFSTRÖM; KARLSTRÖM; 

LINNROS, 2008). Dos 16 transistores, 8 não possuem o eletrodo de porta para futura 

avaliação de uma variante do biossensor BESOI MOSFET no qual o analito depositado 

atua como uma porta líquida. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Figura 4-2 – Desenho das máscaras de um conjunto de biossensores BESOI MOSFET. (a) 
Máscara para definição da região ativa. (b) Máscara de abertura de contatos de níquel. (c) 
Máscara de abertura de contatos de alumínio. (d) Máscara para definição da porta de controle 
e contatos de fonte e dreno. (e) Máscara para definição das piscinas. (f) Sobreposição das 
máscaras. 

Fonte: Adaptado de (RAMOS, 2020). 

 

Tabela 4-1 – Comprimento e larguras dos transistores de um conjunto. 

 Transistor 

(µm) a b c d e f g h i j k l m n o p 

W 260 260 260 260 320 260 260 260 260 260 260 320 260 260 260 260 

L 200 140 80 200 460 340 400 460 200 140 80 200 460 340 400 460 

LUD 130 130 130 130 - - - - 130 130 130 130 - - - - 

 

A Tabela 4-1 resume as larguras (W) e comprimentos (L) do eletrodo de porta 

e comprimento das regiões de subposição do canal (LUD) para os transistores a-p, 

conforme indicados na Figura 4-2f. Nos transistores sem porta, L equivale à distância 

entre os eletrodos de fonte e dreno. 
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4.2 Sequência de fabricação 

 

A seguir serão descritos as etapas realizadas para a fabricação dos transistores 

BESOI MOSFET (RANGEL, 2014; RANGEL et al., 2020) voltados para aplicação como 

bioFET. 

Seis lâminas SOI foram utilizadas (denominadas de Y1 à Y6), com espessuras 

iniciais de óxido enterrado de 200nm e silício de 100nm. Para se obter melhor chance 

de sucesso no final do processo, decidiu-se mirar diferentes espessuras e métodos 

de fabricação. As lâminas foram separadas em dois grupos (grupo 1: lâminas Y1, Y2 

e Y3; grupo 2: lâminas Y4, Y5 e Y6), sendo que cada grupo teria espessura de óxido 

de porta (tox) e silício (tSi) diferentes. Além disso, duas lâminas de cada grupo seguiram 

uma sequência diferente de fabricação, que será descrito mais à frente. 

 

A Figura 4-3 mostra as estruturas produzidas ao final de cada etapa, o perfil 

esquemático do corte transversal do transistor e algumas fotos dos dispositivos reais. 

A sequência de fabricação seguiu os seguintes passos: 

 

1. Limpeza química inicial em todas as lâminas (Figura 4-3a): 

• Enxágue em água deionizada (5minutos, temperatura ambiente 

(TA)); 

• Imersão em solução 8H2O:2H2O2:1NH4OH (10 minutos, 80ºC) 

para remoção de contaminantes orgânicos ou metais na 

superfície; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Imersão em solução 4H2O:1HCl (10 minutos, 80ºC) para remoção 

de metais na superfície; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Imersão em solução 100H2O:1HF (80 segundos, 80ºC) para 

remoção de óxido na superfície; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

 

2. Oxidação térmica seca para o ajuste (afinamento) da camada de silício 

para a espessura inicial desejada (Figura 4-3b). Uma camada mais fina 
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do silício permite melhor acoplamento eletrostático dos eletrodos de 

porta. Esta etapa é realizada através do crescimento térmico de óxido 

de silício sobre a lâmina, processo que consome parte do silício da 

lâmina. A oxidação térmica seca foi realizada aos poucos para se obter 

melhor controle das espessuras. A cada etapa foi realizada medida das 

espessuras por elipsometria e cada etapa foi adotado tempo de 

introdução e remoção das lâminas do forno de oxidação de 5 minutos, 

para evitar estresse mecânico excessivo nas amostras devido à variação 

de temperatura: 

• 1ª oxidação térmica seca em todas as lâminas (56 minutos, 

1150ºC, fluxo 2 litros/minutos de O2). Espessuras obtidas: Si 

36,5nm e SiO2 144nm; 

• Limpeza química em todas as lâminas (descrita na etapa 1). A 

camada crescida de óxido na 1ª oxidação foi removida; 

• 2ª oxidação térmica seca em todas as lâminas (10,5 minutos, 

1000ºC, fluxo 2 litros/minutos de O2). Espessuras obtidas: Si 

29,7nm e SiO2 9,5nm; 

• 3ª oxidação térmica seca no grupo 2 de lâminas (32 minutos, 

1000ºC, fluxo 2 litros/minutos de O2). Espessuras obtidas: Si 

17,7nm e SiO2 32,4nm; 

 

3. Primeira litografia para definição das larguras e comprimentos dos 

transistores usando a máscara da Figura 4-2a em todas as lâminas: 

• Deposição por “spin-coating” do promotor de aderência HMDS 

(40 segundos, 3500rpm); 

• Deposição por “spin-coating” do resiste AZ1518 (40 segundos, 

3500rpm); 

• Pré-cura do resiste (50 segundos, 100ºC); 

• Exposição UV (25 segundos); 

• Revelação usando solução reveladora MIF300:1água deionizada 

(50 segundos); 

• Pós-cura do resiste (2 minutos, 115ºC). 

 



65 
 

4. Corrosão do óxido em BOE (“Buffered Oxide Etch”): 

• Lâminas do grupo 1: 16 segundos de corresão; 

• Lâminas do grupo 2: 30 segundos de corrosão. 

 

5. Corrosão do silício por plasma usando SF6 (hexafluoreto de enxofre) 

com fluxo de 25sccm, pressão de 68mTorr e potência de 100W: 

• Lâminas do grupo 1: 19 segundos de corrosão; 

• Lâminas do grupo 2: 17 segundos de corrosão. 

 

6. Remoção do resiste em todas as lâminas (Figura 4-3c): 

• Imersão em acetona aquecida (15 minutos); 

• Imersão em álcool isopropílico aquecido (15 minutos). 

 

7. Remoção do óxido sobre o silício: 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Lâminas do grupo 1: 15 segundos de corrosão; 

• Lâminas do grupo 2: 29 segundos de corrosão; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA). 

 

8. Limpeza química em todas as lâminas conforme o passo 1. 

 

9. Oxidação térmica seca em todas as lâminas para ajuste final da 

espessura do silício e crescimento do óxido de porta (19,5 minutos; 

1000ºC, fluxo 2 litros/minutos de O2). A medida por elipsometria indicou 

espessura final do óxido de porta de aproximadamente 25nm (Figura 

4-3d1). 

 

10. Deposição de alumínio por evaporação nas lâminas Y1e Y2 do grupo 1 

e Y4 e Y5 do grupo 2 (200mg de Al; pressão 2x10-5mbar; corrente 30A). 

A ideia é depositar o metal de porta e deixar o óxido de porta protegido, 

evitando que fique exposto durante as etapas seguintes (Figura 4-3d2). 
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11. Segunda litografia para abertura dos contatos de níquel usando a 

máscara Figura 4-2b em todas as lâminas. Como a deposição do níquel 

é feita através do método de “lift-off”, é necessário inverter o perfil da 

máscara e usar um resiste adequado (RANGEL, 2014): 

• Imersão em álcool isopropílico aquecido (15 minutos); 

• Deposição por “spin-coating” do resiste AZ5214E (40 segundos, 

3500rpm); 

• Pré-cura do resiste (50 segundos, 110ºC); 

• Primeira exposição UV (5 segundos nas lâminas cobertas por 

alumínio e 5,5 segundos nas demais); 

• Cura de inversão do resiste (2 minutos, 110ºC); 

• Segunda exposição UV sem máscara (16 segundos); 

• Revelação usando solução reveladora MIF300:1água deionizada 

(1,5 minutos); 

• Pós-cura do resiste (2 minutos, 110ºC). 

 

12. Corrosão do alumínio para abertura dos contatos nas lâminas Y1, Y2, 

Y4 e Y5 (Figura 4-3e2): 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Imersão em solução 175H3PO4:70H2O:15HNO3 (4 minutos, 40ºC) 

para corrosão do alumínio; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA). 

 

13. Corrosão do óxido em BOE para abertura dos contatos em todas as 

lâminas (23 segundos), seguido de enxague em água deionizada (5 

minutos, TA) (Figura 4-3e1). 

 

14. Deposição de níquel por evaporação por feixe de elétrons em todas as 

lâminas (20 segundos; pressão 2x10-5Torr; corrente 120mA). 

 

15. Remoção do resiste e “lift-off” do níquel em todas as lâminas (Figura 

4-3f1,f2): 

• Imersão em acetona aquecida (15 minutos); 



67 
 

• Imersão em álcool isopropílico aquecido (15 minutos). 

 

16. Sinterização do níquel para formação de siliceto de níquel em todas as 

lâminas (1 minuto, 450ºC, ambiente de nitrogênio) (MANGELINCK, 

2019). Adotou-se o tempo de introdução e remoção das lâminas no forno 

de 1 minuto, para evitar estresse mecânico nas amostras. 

 

17. Terceira litografia para abertura dos contatos de alumínio usando a 

máscara Figura 4-2c em todas as lâminas. 

• Deposição por “spin-coating” do promotor de aderência HMDS 

(40 segundos, 3500rpm), menos nas lâminas com alumínio; 

• Deposição por “spin-coating” do resiste AZ1518 (40 segundos, 

3500rpm); 

• Pré-cura do resiste (50 segundos, 100ºC); 

• Exposição UV (25 segundos); 

• Revelação usando solução reveladora MIF300:1água deionizada 

(65 segundos); 

• Pós-cura do resiste (1,5 minutos, 110ºC). 

 

18. Corrosão do alumínio para abertura dos contatos nas lâminas Y1, Y2, 

Y4 e Y5: 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Imersão em solução 175H3PO4:70H2O:15HNO3 (4,5 minutos, 

40ºC) para corrosão do alumínio; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA). 

 

19. Corrosão do óxido em BOE para abertura dos contatos em todas as 

lâminas (28 segundos), seguido de enxague em água deionizada (5 

minutos, TA). 

 

20. Remoção do resiste em todas as lâminas: 

• Imersão em acetona aquecida (15 minutos); 

• Imersão em álcool isopropílico aquecido (15 minutos). 
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21. Deposição de alumínio por evaporação em todas as lâminas (200mg de 

Al; pressão 2x10-5mbar; corrente 30A). 

 

22. Quarta litografia para definição do eletrodo de porta e contatos de fonte 

e dreno usando a máscara Figura 4-2d em todas as lâminas. 

• Deposição por “spin-coating” do resiste AZ1518 (40 segundos, 

3500rpm); 

• Pré-cura do resiste (50 segundos, 100ºC); 

• Exposição UV (25 segundos); 

• Revelação usando solução reveladora MIF300:1água deionizada 

(50 segundos); 

• Pós-cura do resiste (1,5 minutos, 110ºC). 

 

23. Corrosão do alumínio em todas as lâminas: 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Imersão em solução 175H3PO4:70H2O:15HNO3 (4,5 minutos, 

40ºC) para corrosão do alumínio; 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA). 

 

24. Remoção do resiste em todas as lâminas (Figura 4-3g): 

• Imersão em acetona aquecida (15 minutos); 

• Imersão em álcool isopropílico aquecido (15 minutos); 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA). 

 

25. Corrosão do óxido no verso em BOE para permitir realizar o contato do 

substrato em todas as lâminas, seguido de enxague em água deionizada 

(5 minutos, TA). 

 

26. Deposição de alumínio por evaporação no verso de todas as lâminas 

(200mg de Al; pressão 2x10-5mbar; corrente 30A). 

 

27. Sinterização da lâmina Y4 (1 minuto; 420ºC). 



69 
 

 

28. Quinta litografia para criação da piscina em SU-8 usando a máscara 

Figura 4-2e em todas as lâminas (Figura 4-3h). Essa sequência 

obedeceu às instruções segundo fabricante (MICROCHEM). 

• Imersão em álcool isopropílico aquecido (10 minutos); 

• Deposição por “spin-coating” do resiste SU-8 100 (40 segundos, 

2000rpm); 

• Primeira pré-cura do resiste (18 minutos, 65ºC); 

• Primeira pré-cura do resiste (45 minutos, 95ºC); 

• Exposição UV (27 segundos); 

• Primeira pós-cura do resiste (1 minuto a 65ºC, seguido do 

incremento até 95ºC); 

• Segunda pós-cura do resiste (11 minutos, 95ºC); 

• Resfriamento até 65ºC; 

• Revelação em revelador específico (12 minutos); 

• Enxágue em álcool isopropílico. 
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(d2) (e1) (e2) (f1) 
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(f2) (g) (h) (i) 

  
  

  
  

   

 

Figura 4-3 – Representação das etapas de fabricação do biossensor BESOI MOSFET, perfil esquemático e fotos dos dispositivos fabricados. 
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Durante a fabricação foram constatados defeitos nas etapas de litografia. 

Algumas estruturas ficaram com bolhas nas laterais após a revelação do fotorresiste, 

provavelmente devido a uma má aderência deste na superfície da lâmina. Entretanto, 

o tamanho das bolhas não passou a dimensão mínima adotada (Figura 4-4a). 

Outro problema encontrado foi transferência de pequenos pontos durante a 

litografia devido a irregularidades do papel fotolito. Para contornar esse problema 

foram adotados tempo de exposição UV maiores (Figura 4-4b). 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4-4 – Alguns problemas durante a fabricação. (a) Baixa adesão do resiste. (b) 
Transferência de irregularidades do fotolito. (c) Baixa adesão do alumínio. 

 

A Figura 4-5 mostra o resultado obtido após a etapa 28. 

 

 

Figura 4-5 – Foto de uma das lâminas fabricadas até a etapa de deposição do SU-8. 

 

O problema mais grave percebido ocorreu nas lâminas em que se depositou 

alumínio após o crescimento do óxido de porta. Observou-se baixa adesão do 
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alumínio à superfície das lâminas, provavelmente pela primeira camada de alumínio 

depositada ter sido submetida às demais etapas do processo, ficando exposta aos 

banhos em soluções de corrosão seguintes. Como resultado alguns transistores 

tiveram suas trilhas de alumínio quebradas, inviabilizando total ou parcialmente o seu 

funcionamento (Figura 4-4c). 

 

4.3 Imobilização da enzima glicose-oxidase 

 

A funcionalização da região responsável pelo sensoriamento do transistor é 

uma etapa importante da fabricação do biossensor. Por meio do preparo da superfície, 

é possível criar uma camada com grupos funcionais que fazem a ligação entre as 

partes orgânica e inorgânica. A escolha da substância adequada a ser imobilizada na 

superfície do sensor garante sua especificidade. No caso do biossensor de glicose, a 

estratégia adotada foi a fabricação de um sensor enzimático utilizando glicose oxidase 

como agente imobilizado na superfície. Essa enzima catalisa a oxidação da β-D-

Glicose em ácido glucônico e peróxido de hidrogênio e a avaliação da concentração 

de glicose em uma amostra poderá ser realizada pela quebra das moléculas de 

peróxido de hidrogênio produzidas na reação de oxidação da glicose. Como resultado 

teremos a geração de cargas livres, que por sua vez, impactarão a condução de 

corrente do transistor. Por meio de medidas elétricas da corrente de dreno do 

dispositivo será possível avaliar a concentração do analito. 

Foram adotados 3 métodos para se medir a concentração de glicose de uma 

amostra: aplicação da enzima GO diretamente com a solução de glicose; através da 

ligação cruzada da enzima GO com proteína BSA; e através de ligação covalente 

(FURLANI et al., 2020). 

 

4.3.1 Deposição direta da enzima 

 

Esse é o método mais simples possível que consistiu em apenas aplicar a 

enzima diretamente na solução de glicose antes de realizar as medidas elétricas. As 

soluções foram dissolvidas em solução tampão de fosfato (PBS): 

• Aplicação de 5µl de solução de glicose dissolvida em PBS 0,1M de pH 

6,5 na piscina de SU-8; 
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• Aplicação 1µl de solução de enzima GO 5mg/ml dissolvida em PBS 0,1M 

de pH 6,5. 

 

4.3.2 Deposição por ligação cruzada 

 

A deposição da enzima por ligação cruzada foi realizada ligando o GO com 

proteína BSA utilizando glutaraldeído. O glutaraldeído é uma molécula 

homobifuncional que age como ligação entre grupos aminos presentes nas proteínas 

(MIGNEAULT et al., 2004). Também foi adicionada glicerina como agente plastificante 

à mistura de proteínas (DIALLO et al., 2013). O protocolo adotado seguiu as seguintes 

etapas: 

• Aplicação de 1µl de solução de enzima GO 10mg/ml, BSA 10mg/ml, 10% 

glicerina dissolvidas em PBS 0,1M de pH 6,5 na piscina de SU-8. 

• Aplicação de 2µl de solução 5% de glutaraldeído. 

• Esperar pelo menos 2 horas para melhorar a viscosidade do líquido 

antes de realizar as medidas elétricas. 

 

A Figura 4-6 mostra a aplicação da enzima GO através deste método em duas 

piscinas de SU-8 de uma mesma lâmina. 

 

 

Figura 4-6 – Aplicação da enzima GO por ligação cruzada. 

 

4.3.3 Deposição por ligação covalente 

 

A deposição da enzima GO através de ligação covalente permite obter uma 

camada enzimática estável, capaz de produzir resultados consistentes ao longo de 

um período. O método proposto constitui-se em 4 etapas: preparação da superfície; 



  76 
 

silanização por 3-aminopropil trietoxisilano (APTES), utilização do glutaraldeído como 

agente reticulante; e finalmente a ligação da enzima glicose oxidase (LIBERTINO et 

al., 2008a). 

A primeira fase da funcionalização é responsável pela criação de terminações 

hidroxila (-OH) na superfície do dispositivo. Esses radicais servem de ligação para o 

agente silano da próxima etapa (NIKONOV et al., 2020). Uma maneira possível de se 

aumentar a densidade desses radicais na superfície é através do tratamento dos 

transistores por plasma de oxigênio: 

• Enxágue em água deionizada (5 minutos, TA); 

• Limpeza das lâminas em plasma de oxigênio (75 segundos; fluxo de O2 

55sccm; pressão 100mTorr; potência 30W; tensão DC -265V). 

 

A etapa seguinte consiste na silanização utilizando o APTES. Os métodos mais 

comuns para deposição desta molécula são por meio de fase vapor ou por meio de 

solução (geralmente usando tolueno como solvente, entretanto também é possível 

usar soluções aquosas ou a base de álcool (GELEST; INC, 2014)). Diferentes 

configurações de deposição são obtidas dependendo do método escolhido (ZHU; 

LERUM; CHEN, 2011), mas vale ressaltar que o objetivo é maximizar a quantidade 

de ligações com a enzima(HOWARTER; YOUNGBLOOD, 2006; VANDENBERG et 

al., 1991). A maneira adotada foi utilizando de solução de APTES em etanol 

(MIRANDA; MARTÍNEZ; DE BEULE, 2020). Por um lado, essa substância possui 

terminações O-etil, que se hidrolisam e reagem com a superfície a ser sensibilizada; 

e pelo outro lado, ela possui radical amino (ACRES et al., 2012). Uma vantagem da 

proposta apresentada é a versatilidade promovida pela escolha do APTES, uma vez 

que o grupo funcional amino deixado nesta etapa pode servir de base para a ligação 

de outras substâncias (proteínas, ácido nucléicos, demais enzimas, etc.), 

possibilitando a fabricação de uma extensa gama de biossensores (SUDHOLTER et 

al., 2011): 

• Preparação da solução 1% de APTES e 5% de água dissolvidos em 

etanol; 

• Repousar a solução de APTES por 20 minutos; 

• Filtrar a solução de APTES usando filtro de seringa 0,22µm para 

remover aglomerados maiores (PATOLSKY; ZHENG; LIEBER, 2006). 
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• Imersão das lâminas na solução de APTES (30 minutos); 

• Enxágue das lâminas em etanol; 

• Aquecimento das lâminas sobre placa aquecedora (10 minutos, 110ºC). 

O glutaraldeído age como ligação entre grupos aminos (deixados na superfície 

após a etapa do APTES e presentes na enzima) (GUNDA et al., 2014). Essa etapa 

pode ser realizada em uma solução tampão de fosfato contendo 

glutaraldeído(LIBERTINO et al., 2008b): 

• Preparação da solução 2,5% de glutaraldeído dissolvido em PBS 0,1M 

de pH 6,5; 

• Imersão das lâminas na solução de glutaraldeído (2 horas); 

• Enxágue das lâminas em PBS 0,1M de pH 6,5; 

 

Finalmente, a última fase do processo é a ligação com a glicose oxidase 

realizada também em solução tampão de fosfato contendo a enzima (DU et al., 2016; 

SUBRAMANIAN et al., 1999). Dessa forma, será possível obter uma região sensível 

nos transistores capaz de reagir com a glicose. 

• Preparação da solução 5mg/ml de GO dissolvido em PBS 0,1M de pH 

6,5; 

• Imersão das lâminas na solução de GO (pelo menos 12 horas); 

• Enxágue em água deionizada. 

 

Após essa sequência de processo as lâminas estão prontas para as medidas 

elétricas. Quando não utilizadas, o armazenamento foi feito em imersão de PBS 0,1M 

de pH 6,5 à 4°C. 
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5 SIMULAÇÃO DO BIOSSENSOR BESOI MOSFET 

Neste capítulo serão apresentados os resultados parciais obtidos para o uso 

do BESOI MOSFET como base para uma aplicação em biossensores. Como 

mencionado no capítulo 2, diversos tipos de sensores dedicados a utilização em meios 

biológicos existem (AHMAD et al., 2018; KAISTI, 2017; NEHRA; SINGH, 2015), 

porém, devido a estrutura e o princípio de operação particulares do BESOI MOSFET, 

a viabilidade de dois tipos de biossensores foram analisados através de simulações 

numéricas. Os resultados obtidos nesta seção foram fundamentais para a fabricação 

dos biossensores BESOI MOSFET. A partir dos dados simulados foram realizadas 

análises que permitiram a compreensão de como o material biológico afeta as 

características elétricas do dispositivo, possibilitando realizar a parte experimental, 

descrita no capítulo seguinte. 

As simulações foram realizadas utilizando como base a segunda versão do 

BESOI MOSFET, por esta versão ter sido mais estudada e por ela ter apresentado a 

característica de flexibilidade quanto ao tipo de transistor. 

 

 

Figura 5-1 - perfil esquemático do BESOI MOSFET como biossensor. 

 

A Figura 5-1 mostra o perfil esquemático do transistor simulado para atuar 

como um biossensor. Nela, o eletrodo de fonte se encontra aterrado, o dreno 

polarizado em VDS, a porta em VGF e o substrato em VGB. Além das dimensões das 

espessuras das camadas de óxido de porta (tox), canal de silício (tSi) e de óxido 

enterrado (tBOX), estão destacados o comprimento do eletrodo de porta (L) e o 
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comprimento de cada região de subposição (LUD) à esquerda e à direita da porta. 

Todas as simulações realizadas foram em duas dimensões, e neste caso o programa 

utilizado considera largura constante de 1µm. Além disso a concentração de dopantes 

no canal foi considerada de 1015 cm-2 de aceitadores, valor da dopagem natural da 

lâmina SOI utilizada na fabricação do dispositivo físico. 

A estrutura do BESOI MOSFET é peculiar pois não há regiões de fonte e dreno 

bem definidas por uma concentração de dopantes distinta do canal, como ocorre em 

transistores SOI convencionais. Entretanto há duas regiões de subposição do eletrodo 

de porta onde o canal não sofre forte influência da polarização VGF. Caso essas 

regiões de subposição de porta fossem preenchidas com um material biológico de 

interesse, o canal de silício e a condução de corrente de dreno poderiam ser 

influenciadas pela presença deste material, dependendo de suas propriedades. 

Portanto a ideia da utilização do BESOI MOSFET como base para uma aplicação 

biossensora ocorre pela exploração das regiões de subposição para detecção de 

alterações nas características elétricas do transistor em função do material biológico 

de interesse depositados nessas regiões. Vale observar que a estrutura apresentada 

na Figura 5-1 foi utilizada para as simulações, porém um biossensor real necessitaria 

de uma estrutura adicional para conter e isolar o material biológico dos contatos 

elétricos, a fim de se evitar curtos-circuitos. 

 

5.1 Biossensor sensível à permissividade elétrica do material biológico 

 

Nesta abordagem, a influência da permissividade elétrica do material biológico 

de interesse foi explorada como meio de sensoriamento. Por meio de simulações 

numéricas baseadas nas medidas experimentais de dispositivos semelhantes 

disponíveis, procurou-se entender como este parâmetro do material estudado afeta o 

comportamento elétrico do BESOI MOSFET (YOJO et al., 2018a). 

Nos arquivos de simulação foram acrescentadas as descrições das regiões 

representando um material biológico sobre o canal de silício, nas áreas de subposição 

da porta. O valor da permissividade elétrica relativa (k=ε/ε0) deste material foi variado. 

Em uma primeira análise, três valores foram simulados: 1 – representando a 

permissividade elétrica do vácuo, ou seja, caso não haja nenhum material nas regiões 

de subposição; 10; e 30. Esses valores foram escolhidos para poder se observar a 
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variação causada pela modificação deste parâmetro nas curvas de corrente do 

transistor. Tanto o transistor polarizado como tipo n como o polarizado tipo p foram 

analisados: a tensão de substrato foi de 25V e -25V, e a tensão entre fonte e dreno foi 

de 100mV e -100mV respectivamente. Os comprimentos do eletrodo de porta e região 

de subposição de porta foram de L=1µm e LUD=100nm, para manter a 

proporcionalidade com o dispositivo real, na qual as simulações de basearam. 
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Figura 5-2 - Corrente de dreno em função da tensão de porta para diferentes permissividades 
do material biológico – BESOI nMOSFET. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018a). 

 

A Figura 5-2 mostra o resultado obtido para a simulação do transistor com 

polarização do tipo n e a Figura 5-3 para o transistor com polarização do tipo p. É 

possível observar que o fato de mudar a permissividade do material afeta a corrente 

de dreno. Em ambas as figuras se observa a tendência de aumento de |ID| na região 

de condução para valores de k mais elevados. Os casos em que não há material sobre 

as regiões de subposição (para k=1 nas simulações do transistor do tipo n e do tipo 

p), a corrente de dreno tende a estabilização devido elevada resistência série. Porém 

nas curvas para valores de k maiores, a transcondutância nessas regiões da curva 

aumenta em função de k. Também é possível observar que as curvas em função da 

permissividade elétrica do material biológico se cruzam aproximadamente num 

mesmo valor de polarização VGF. Esse fenômeno será discutido mais a frente. 
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Figura 5-3 - Corrente de dreno em função da tensão de porta para diferentes permissividades 
do material biológico – BESOI pMOSFET. 

Fonte: adaptado de (YOJO et al., 2018a). 

 

Também é possível observar a dependência da tensão de limiar com a 

permissividade do material biológico. Na Figura 5-2 é mais nítida essa diferença entre 

as curvas. A Tabela 5-1 mostra os valores de tensão de limiar (VT) extraídos das 

curvas das Figura 5-2 e Figura 5-3, através do método da segunda derivada (WONG 

et al., 1987), e a variação da tensão de limiar (ΔVT) em relação à curva de k=1. No 

caso do BESOI MOSFET com polarização do tipo n, há uma variação considerável de 

tensão de limiar, enquanto que no caso do transistor com polarização do tipo p, essa 

variação é desprezível. 

Tabela 5-1 – Tensão de limiar extraídas das simulações com materiais de diferentes 
permissividades. 

Tensão de 
limiar [V] 

BESOI nMOSFET BESOI pMOSFET 

VT ΔVT (k=1) VT ΔVT (k=1) 

k=1 2,71 - 0,33 - 

k=10 2,31 0,4 0,33 0 

k=30 1,42 1,29 0,31 0,02 

 

O comportamento da tensão de limiar observado anteriormente ocorre devido 

o princípio de operação do BESOI MOSFET e a inclusão do material com alta 

permissividade elétrica nas regiões de subposição da porta. A Figura 5-4 mostra um 

modelo para a estrutura do biossensor com o BESOI MOSFET na qual o dispositivo 



  82 
 

pode ser representado por três transistores de porta dupla assimétricas (o eletrodo de 

porta e o eletrodo de substrato), conectados em série. O transistor central faz o papel 

do efeito do eletrodo de porta sobre a porção do canal diretamente abaixo, enquanto 

os dois transistores laterais representam a influência do campo elétrico de 

espraiamento de porta sobre as porções do canal nas regiões de subposição da porta. 

 

 

Figura 5-4 - Modelo equivalente de três transistores em série do BESOI MOSFET como 
biossensor. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018a). 

 

Os dois transistores laterais são semelhantes entre si, porém o transistor 

central difere dos demais pois o material do dielétrico de porta, o formato e a forma 

com que o campo elétrico de porta atua sobre o canal é diferente. Portanto a tensão 

de limiar do transistor central será diferente da tensão de limiar dos transistores 

laterais. Na estrutura completa, o início da condução de corrente de dreno ficará 

condicionado ao transistor com maior tensão de limiar dentre os três do modelo, pois 

este será o limitante. 

Caso o transistor central seja o limitante, considerando que cada um atue de 

modo independente do outro, então não importa qual valor da permissividade relativa 

do material biológico, o início da condução da corrente de dreno será a mesma para 

todos os casos. Caso os transistores laterais sejam os limitantes, então a tensão de 

limiar da estrutura completa do biossensor BESOI MOSFET dependerá da tensão de 

limiar desses transistores laterais. 

A Figura 5-5 ajuda a mostrar esse comportamento da variação da tensão de 

limiar em função do k. São mostrados os diagramas de bandas referentes à Figura 
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5-2, para o transistor com polarização do tipo n, em diferentes condições e em um 

corte próximo à interface do silício com o óxido enterrado. Com tensão de porta VGF=-

4V, pela figura Figura 5-2 é possível observar que tanto a simulação com valor da 

permissividade relativa k=1, quanto a simulação com k=30 estão em corte, ou seja, 

não há condução de corrente de dreno. A coluna da esquerda da Figura 5-5 mostra 

que nesta condição há uma elevada barreira de potencial ao longo do canal, que 

impede a passagem de corrente. Entretanto, para k=1, a barreira surge devido ao 

campo elétrico de porta, enquanto para k=30 o campo elétrico de espraiamento de 

porta já causa a barreira de potencial nas regiões de subposição do canal. 

 

 

Figura 5-5 - Diagramas de bandas de energia extraídas das curvas do biossensor BESOI 
nMOSFET para k=1 e k=30 em três diferentes polarizações de porta. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018a). 

 

Já para a condição de polarização de porta VGF=-2V, a simulação com k=1 já 

está em condução, apesar da elevada resistência série deste dispositivo que degrada 

a curva de transferência. A simulação com k=30 ainda está em corte pois como é 

possível observar pela coluna central da Figura 5-5, as barreiras de potencial 



  84 
 

continuam elevadas apenas nas regiões de subposição do canal, devido a elevada 

constante de permissividade utilizada. 

Se aumentarmos ainda mais a tensão de porta para VGF=0V, ambas as 

simulações estarão em condução, conforme indicado pelo diagrama de bandas na 

coluna da direita da Figura 5-5. Nesta situação o campo elétrico de porta é suficiente 

para abaixar os níveis de condução e valência tanto abaixo do eletrodo de porta 

quanto nas regiões de subposição do canal. 

As curvas de corrente de dreno do transistor com polarização do tipo p (Figura 

5-3) apresentaram variação da tensão de limiar desprezível em função de k. Isto 

ocorre pois neste caso a condução de corrente não é limitada pela tensão de limiar 

dos transistores que representam as regiões de subposição do canal. A presença de 

cargas positivas fixas no óxido de porta faz com que a tensão de limiar do transistor 

central no modelo do BESOI MOSFET tenha uma tensão de limiar menor do que a dos 

transistores laterais (no caso do dispositivo com polarização do tipo p). Portanto, quem 

limita a tensão de limiar geral é o transistor formado pelo eletrodo de porta, e devido 

este não variar a permissividade, a tensão de limiar não varia em função da 

permissividade do material biológico. 

A corrente de dreno do biossensor simulado sem material biológico depositado 

(k=1) apresenta uma tendência de estabilização a partir de determinado valor de VGF. 

Neste caso o valor da corrente é limitado pela alta resistência série e pelo valor de 

polarização de substrato utilizada, similar a resultados obtidos para o BESOI MOSFET 

não voltado a aplicação em biossensores(YOJO et al., 2017a, 2017c). O aumento do 

valor de k aumenta a inclinação das curvas de corrente para os valores de tensão de 

porta na qual a corrente se estabilizava quando utilizado k=1. As Figura 5-2 e Figura 

5-3 mostram que quanto maior o valor de k, maior é esta inclinação. A fim de se 

investigar este comportamento, foi analisado a simulação do transistor com 

polarização do tipo n. 
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Figura 5-6 - Densidade de corrente no canal para o biossensor BESOI nMOSFET (VGB=25V, 
VGF=2V e VDS=100mV). a) permissividade relativa do material biológico k=1. As setas indicam 
o vetor corrente de dreno. b) permissividade relativa do material biológico k=30. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018a). 

 

A Figura 5-6 mostra a densidade de corrente no canal de silício do biossensor 

BESOI nMOSFET, ao topo para a simulação com k=1 e abaixo para a simulação com 

k=30. Este corte foi tomado para tensão de porta VGF=2V, ou seja, com o transistor na 

condução. No primeiro caso, a densidade de corrente está concentrada em toda a 

segunda interface (principalmente abaixo das regiões de subposição do canal) e na 

primeira interface apenas na porção do canal logo abaixo do eletrodo de porta. Para 

tensão de porta suficientemente elevada, elétrons também são atraídos para a 

primeira interface, criando uma região de menor resistividade do silício, conforme 

explicado no capítulo 3. A corrente de elétrons percorre um caminho da segunda 
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interface para a primeira, e novamente para a segunda interface devido a espessura 

do silício ser de apenas 10nm. 

Já para o caso em que a permissividade do material biológico é de k=30, um 

comportamento distinto pode ser observado. A Figura 5-6 mostra um aumento da 

densidade de corrente principalmente em toda a primeira interface, em comparação 

ao caso anterior. Devido ao elevado valor de k, o campo elétrico de espraiamento 

oriundo do eletrodo de porta é capaz de induzir elétrons também nas regiões de 

subposição de canal. Portanto a corrente de dreno passa a ter duas componentes, 

uma na primeira e outra na segunda interface, praticamente sem a transição 

observado no caso k=1. A corrente de dreno aumenta em função da tensão VGF, o 

que corresponde ao comportamento das curvas da Figura 5-2 para k elevado. 

As simulações do biossensor BESOI MOSFET foram incrementadas com novos 

valores de permissividade do material biológico depositado, conforme mostrado na 

Figura 5-7 para o transistor do tipo n e na Figura 5-8 para o transistor do tipo p. Além 

de k=1 e k=30, foram feitas simulações com valores intermediários. 
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Figura 5-7 - Corrente de dreno em função da tensão de porta do biossensor BESOI nMOSFET 
para diferentes valores de constante de permissividade do material biológico. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018a). 
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Figura 5-8 - Corrente de dreno em função da tensão de porta do biossensor BESOI pMOSFET 
para diferentes valores de constante de permissividade do material biológico. 

 

A partir da Figura 5-7, extraindo o valor da corrente de dreno para tensão de 

porta VGF=2V e VGF=3V é possível observar a variação do nível de corrente de dreno 

em função da permissividade. O resultado mostra uma variação linear dentro da faixa 

analisada e está apresentado na Figura 5-9. Uma inclinação de 18,4nA por unidade 

de k foi obtida para tensão de porta VGF=2V e de 32,4nA/k para VGF=3V. 

A mesma análise foi realizada para o transistor do tipo p. O resultado pode ser 

visto na Figura 5-10, porém com valores espelhados de tensão de porta, ou seja, para 

VGF=-2V e VGF=-3V. Os valores para as variações de corrente de dreno por unidade 

de k obtidos pelo ajuste linear foram de 7,4nA/k e 17,5nA/k respectivamente. 
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Figura 5-9 - Corrente de dreno do BESOI nMOSFET em função de k, para VGF=2V e VGF=3V. 
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Figura 5-10 - Corrente de dreno do BESOI pMOSFET em função de k, para VGF=-2V e VGF=-
3V. 

 

As Figura 5-9 e Figura 5-10 mostram que a variação da corrente de dreno 

devido a presença do material biológico depende da polarização de porta, quanto 

maior |VGF| maior a inclinação do ajuste linear obtido. Foram escolhidos valores de 

|VGF| maiores que os pontos de cruzamento das curvas das Figura 5-7 e Figura 5-8 

para que fosse possível fazer tal análise. Para as condições analisadas, o transistor 

com polarização do tipo n apresentou variações com valores maiores do que o 

transistor com polarização do tipo p. Porém foram escolhidos valores espelhados de 
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tensão de porta (VGF=±2,±3) e os resultados mostram que as curvas de corrente do 

transistor com polarização do tipo n e tipo p não são simétricos em relação a tensão 

de porta. Vale ressaltar que as simulações foram baseadas nos dispositivos 

fabricados e o ponto em que os transistores começam a conduzir não foram 

otimizados para serem simétricos. A carga efetiva do óxido de porta e do óxido 

enterrado afetam a tensão de limiar e em MOSFET convencionais costuma-se aplicar 

dopagem do canal para ajuste da tensão de limiar, entretanto no BESOI MOSFET 

nenhuma etapa de dopagem foi realizada durante sua fabricação. 

 

5.1.1 Influência das dimensões físicas 

 

Uma vez verificado o comportamento da corrente de dreno do biosensor BESOI 

MOSFET baseado na permissividade do material biológico, foi realizado um estudo 

da influência dos parâmetros físicos na sensibilidade do dispositivo (YOJO et al., 

2018c). Novas simulações numéricas foram realizadas alterando os parâmetros: 

espessura do silício (tSi); espessura do óxido de porta (tox); espessura do óxido 

enterrado (tBOX); comprimento do eletrodo de porta (L); e comprimento das regiões de 

subposição do canal (Lud), uma de cada vez. Foram tomadas como dimensões de 

referência valores baseados nos dispositivos fabricados (tSi=10nm; tox=10nm; 

tBOX=200nm; L=1μm e Lud=100nm) para cada parâmetro variado. 

A Figura 5-11 mostra o resultado da corrente de dreno em função da tensão de 

porta para diferentes valores de espessura do silício, tanto do BESOI MOSFET com 

polarização do tipo n, quanto com polarização do tipo p. As demais dimensões foram 

mantidas. Para ambas as polarizações é possível observar que a corrente é 

inversamente proporcional à espessura tSi, para a condição de nenhum material 

depositado sobre as regiões de subposição do canal (k=1). Conforme visto 

anteriormente, para materiais com k=1 ou com baixa constante de permissividade, a 

corrente de dreno percorre um caminho da segunda interface para a primeira, e em 

seguida para a segunda interface novamente, caso |VGF| seja elevada o suficiente. 

Portanto, quanto maior a espessura maior será a resistência do canal e menor será a 

corrente pela primeira interface. Na situação inversa, ou seja, para um valor pequeno 

de espessura do silício, a resistência do canal abaixo do eletrodo de porta se torna 

menor devido ao menor caminho percorrido pela corrente de dreno e o resultado é a 
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maior corrente de dreno, assim como observado na Figura 5-11. Além disso também 

é possível notar o deslocamento da tensão de limiar em função da espessura do 

silício, conforme esperado pelo equacionamento dos potenciais do canal mostradas 

no capítulo 2 (LIM; FOSSUM, 1983). 
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Figura 5-11 - Corrente de dreno em função da tensão de porta para diferentes espessuras tSi. 
Transistor polarizado tipo n à esquerda e transistor polarizado tipo p à direita. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018c). 

 

O valor da corrente de dreno foi extraído para tensão de porta VGF=2V no caso 

do transistor com polarização do tipo n, e com tensão de porta VGF=-2V no caso com 

polarização do tipo p. A Figura 5-12 mostra o resultado obtido para ambas as 

polarizações e para diferentes valores de espessura do silício. Como a inclinação de 

cada curva representa o quanto a corrente de dreno varia em função da constante de 

permissividade, é possível observar uma maior inclinação nos dispositivos com 

menores espessuras. 
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Figura 5-12 - Corrente de dreno em função de k para diferentes espessuras do silício tSi. À 
esquerda para o transistor com polarização tipo n e VGF=2V. À direita para o transistor com 
polarização tipo p e VGF=-2V. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018c). 

 

Este estudo foi realizado para as demais dimensões. A Figura 5-13 mostra a 

corrente de dreno em função de k para espessuras do óxido enterrado entre 100nm e 

250nm, mantendo as demais dimensões, assim como no caso anterior. Já a Figura 

5-14 mostra a influência da espessura do óxido de porta (tox de 5nm à 20nm) na 

variação da corrente de dreno. Na Figura 5-15 o comprimento do eletrodo de porta (L) 

foi variado de 100nm à 1μm e finalmente a Figura 5-16 mostra a variação de corrente 

para diferentes comprimentos das regiões de subposição do canal (Lud de 100nm à 

1μm). 
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Figura 5-13 - Corrente de dreno em função de k para diferentes espessuras do óxido enterrado 
tBOX. À esquerda para o transistor com polarização tipo n e VGF=2V. À direita para o transistor 
com polarização tipo p e VGF=-2V. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018c). 
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Figura 5-14 - Corrente de dreno em função de k para diferentes espessuras do óxido de porta 
tox. À esquerda para o transistor com polarização tipo n e VGF=2V. À direita para o transistor 
com polarização tipo p e VGF=-2V. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018c). 
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Figura 5-15 - Corrente de dreno em função de k para diferentes comprimentos do eletrodo de 
porta L. À esquerda para o transistor com polarização tipo n e VGF=2V. À direita para o 
transistor com polarização tipo p e VGF=-2V. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018c). 
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Figura 5-16 - Corrente de dreno em função de k para diferentes comprimentos das regiões de 
subposição Lud. À esquerda para o transistor com polarização tipo n e VGF=2V. À direita para 
o transistor com polarização tipo p e VGF=-2V. 

Fonte: Adaptado de (YOJO et al., 2018c). 
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A variação da corrente de dreno em função de k para todos os parâmetros 

analisados apresentou comportamento linear. Podemos observar que ΔID/Δk em 

função da espessura do óxido enterrado não variou na mesma proporção que os 

dados em função da espessura do silício. Menores espessuras de tBOX contribuem 

para um aumento da corrente de dreno, pois já que a tensão de substrato foi mantida 

a mesma, o número de portadores aumenta. Já o óxido de porta não afeta diretamente 

a influência do material biológico depositado sobre as regiões de subposição do canal. 

Portanto podemos notar que ΔID/Δk não variou significativamente para os valores de 

tox utilizados. A mesma causa pode ser atribuída à pouca influência do comprimento 

do eletrodo de porta na variação da corrente de dreno. Entretanto o comprimento das 

regiões de subposição do canal afetam diretamente o comportamento do sensor 

BESOI MOSFET baseado na permissividade do material biológico. Quanto maior o 

comprimento Lud, menor será a influência do campo elétrico de espraiamento devido 

a polarização de porta nas regiões de subposição do canal, mesmo para altas 

constantes de permissividade. Portanto a partir de determinado valor de Lud, a 

inclinação ΔID/Δk passou a ser insignificante. Inclusive foram observados valores 

negativos no caso do transistor com polarização do tipo p. 

Os resultados obtidos mostram que determinados parâmetros físicos do 

dispositivo têm maior influência na variação no nível de corrente de dreno com a 

constante de permissividade do material depositado, como o comprimento Lud. Já 

outros parâmetros como as espessuras tox e o comprimento do eletrodo de porta L 

não afetam muito os resultados, uma vez que esses parâmetros não estão 

diretamente relacionados ao princípio de sensoriamento. 

 

5.1.2 Sensibilidade do biossensor BESOI MOSFET sensível à permissividade 

elétrica do material biológico 

 

A fim de se obter uma melhor forma para comparar os resultados, foi adotado 

uma definição para o cálculo da sensibilidade (S) dos dispositivos com diferentes 

parâmetros, conforme a equação (5-1): 

 
S =

∆ID
ID,ref

 (5-1) 

Onde ID,ref é a corrente de dreno para o caso em que a constante de 

permissividade elétrica é k=1, e ΔID é a diferença da corrente de dreno entre ID(k) e 
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ID,ref. Também foi adotado o seguinte cuidado para evitar a região onde a corrente se 

torna praticamente independente de k: os valores de corrente foram tomados em um 

valor de tensão 3V acima da região de cruzamento das curvas IDxVGF para diferentes 

valores de k (ponto CID). 

 

 

Figura 5-17 – Sensibilidade do biossensor de permissividade tipo n em função dos parâmetros 
L, LUD, tBOX, tox e tSi. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 

 

 

Figura 5-18 – Sensibilidade do biossensor de permissividade tipo p em função dos parâmetros 
L, LUD, tBOX, tox e tSi. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 
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As Figura 5-17 e Figura 5-18 mostram a sensibilidade calculada em função dos 

parâmetros analisados para os transistores com polarização do tipo n e do tipo p, 

respectivamente. As dimensões tSi=10nm, tox=10nm, tBOX=200nm, LUD=100nm e 

L=1µm foram adotadas como referência novamente, ou seja, esses valores foram 

mantidos, sendo apenas alterado o parâmetro analisado. Foi escolhido o valor de k=20 

para se analisar a condição simulada com maior diferença de corrente. 

Os transistores com maior comprimento L apresentaram maior resistência de 

canal, o que resultou em valores de corrente de dreno menores. Entretanto, essa 

diminuição do nível de corrente ocorre independentemente do valor de k, e, portanto, 

o valor da sensibilidade pouco se alterou em função de L. Logo o comprimento do 

eletrodo de porta não necessita ser suficientemente pequeno, o que facilita a 

fabricação de sensores sem ter que se recorrer às tecnologias mais recentes. 

Foi observado um aumento no valor da sensibilidade em função da espessura 

do óxido enterrado. Dispositivos com tBOX mais espessos apresentaram corrente de 

dreno menor para uma mesma polarização VGB. Com maior tBOX também temos que 

a influência do campo elétrico vertical devido o eletrodo de porta se torna mais 

relevante comparado com o campo elétrico devido à polarização do substrato. Como 

o material depositado afeta a condução do transistor através da interface superior, 

como resultado temos o aumento da sensibilidade. A variação da corrente em função 

de k se mostrou mais importante para valores menores de tBOX, conforme apresentado 

na Figura 5-13, porém a diferença relativa, de acordo com a expressão usada no 

cálculo da sensibilidade, se apresentou maior quanto mais espesso o óxido enterrado. 

Apesar de se observar pouca influência da espessura do óxido de porta com a 

variação de corrente em função de k, conforme mostrado na Figura 5-14, a corrente 

de dreno aumentou com tox. O cálculo da sensibilidade adotado através da diferença 

relativa de corrente resultou no aumento do valor de S com tox. 

Quanto a espessura do canal de silício, foi constatado que dispositivos mais 

finos apresentaram maior valor de sensibilidade. Conforme apresentado 

anteriormente, o caminho de corrente através do canal ocorre pela interface óxido 

enterrado/canal, e pela interface óxido de porta/canal quando k é suficientemente 

elevado. Portanto, um menor tSi é capaz de proporcionar uma maior parcela da 

densidade de corrente pela interface entre o material depositado e o canal, o que 

contribui para o aumento da sensibilidade. 
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Assim como constatado anteriormente, o comprimento das regiões de 

subposição de canal mostrou ter maior influência na sensibilidade, que se torna 

bastante degradada nos dispositivos com maiores LUD. A simulação com LUD=200nm 

se mostrou pouco sensível à presença do material biológico, mesmo usando k 

elevado. A essa distância do eletrodo de porta o campo elétrico de espraiamento não 

é suficiente para afetar a condução no canal. Foi observado que a sensibilidade atinge 

seu máximo por volta de LUD=25nm, e decresce para valores menores pois esse 

comprimento se torna irrelevante em comparação com o comprimento do eletrodo de 

porta e o volume do material biológico se torna pequeno demais. 

 

Tabela 5-2 – Comparação da sensibilidade no biossenssor de permissividade entre a 
referência e após a otimização dos parâmetros físicos, para os diferentes valores de k. 

k 

Sensibilidade do biossenssor 

Tipo N Tipo P 

Ref. Otimizado Ref. Otimizado 

5 0,27 2,01 0,30 1,90 

10 0,63 6,12 0,71 5,31 

15 1,01 11,78 1,14 9,44 

20 1,43 18,43 1,62 13,82 

 

Foram selecionadas as dimensões que apresentaram maior sensibilidade, de 

acordo com as Figura 5-17 e Figura 5-18. Os valores foram: L=100nm, LUD=50nm, 

tBOX=250nm, tox=20nm e tSi=5nm para ambos os transistores do tipo n e do tipo p. 

Apesar do comprimento das regiões de subposição do canal de aproximadamente 

25nm ter apresentado melhor resultado, por questões práticas foi adotado valor de 

50nm no dispositivo otimizado. Com esse comprimento a sensibilidade ainda não foi 

fortemente degradada e também permitiria o material biológico entrar nas cavidades 

de interesse, já que comprimentos menores já estão na mesma escala de grandeza 

de algumas moléculas usadas para detecção (CROSS et al., 2003; STERN et al., 

2007). A Tabela 5-2 mostra a comparação entre o dispositivo com as dimensões de 

referência e o com as dimensões otimizadas. É possível observar um aumento de uma 

ordem de grandeza na sensibilidade para os diferentes valores de k analisados. 
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5.1.3 Ponto CID 

 

Uma característica peculiar observada nas simulações do BESOI MOSFET 

como biossensor sensível à permissividade elétrica, que é a presença de uma região 

de cruzamento das curvas de transferência em função de k, como pode ser visto nas 

Figura 5-7 e Figura 5-8. Essa região foi chamada de CID (“Current Invariant 

Dielectric”), na qual a corrente de dreno se torna praticamente independente do valor 

de k do material depositado sobre as regiões de subposição de canal. 
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Figura 5-19 – Corrente de dreno em função da tensão de porta para diferentes valores de k 
no modelo de transistor completo (a) e no modelo de transistor dividido (b). 

 

Para melhor entender o surgimento do ponto CID, foram realizadas novas 

simulações para analisar esse fenômeno. A Figura 5-19a mostra as curvas de 

transferência em função do k, na qual o ponto CID está destacado. A princípio, a 

polarização do sensor nesse ponto é indesejada pois a corrente de dreno se torna 

praticamente constante em função de k e a sensibilidade ficaria severamente 

reduzida. A simulação do transistor do tipo n foi feita polarizando o substrato com 

VGB=30V e o do tipo p com VGB =-30V, e foram usados 3 valores de k (1,10 e 20). 
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Figura 5-20 – Perfil esquemático do modelo de separação do biossensor BESOI MOSFET. 

 

Também foram realizadas simulações da corrente de dreno utilizando as 

mesmas polarizações, porém separando o biossensor BESOI MOSFET, conforme 

mostrado na Figura 5-19b. Essa proposta de simplificação consiste na divisão do 

dispositivo, assim como representado na Figura 5-4, no qual a influência do campo 

elétrica da porta de controle no canal se dá através apenas da capacitância do óxido 

de porta (Cox) no transistor central. Por outro lado, a influência do campo elétrico de 

espraiamento da porta ocorre através da associação em série das capacitâncias do 

material biológico (Cb) e do óxido de porta (Cox) nos transistores laterais, conforme 

representado na Figura 5-20. Uma observação a ser feita é que as curvas 

apresentadas na Figura 5-19 apenas mostram o comportamento das correntes nas 

diferentes estruturas, e os seus valores não podem ser diretamente comparadas pois 

foi utilizado mesma polarização de dreno |VDS|=100mV em todos os casos. 

Como esperado, a corrente do transistor central permaneceu igual para todos 

os valores de k na Figura 5-19b, pois só há influência da constante dielétrica do óxido 

de porta. Outra característica observada é que a tensão de limiar do dispositivo 

completo é determinada pelo transistor central. 

As curvas dos transistores laterais em função de k da Figura 5-19b 

apresentaram o ponto de cruzamento. O primeiro aspecto a ser observado é que o 

aumento da permissividade do material biológico provoca o aumento da 

transcondutância nos transistores laterais, uma vez que o campo elétrico de porta 

mais intenso gera uma maior concentração de portadores no canal, quando este está 

na condução. Um segundo ponto pode ser levantado: a variação de k causou 
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mudança da tensão de limiar (COLINGE, 2004). O surgimento do ponto de 

cruzamento se origina desses dois fenômenos que se contrabalanceiam (YOJO et al., 

2021b), similar ao que ocorre no conhecido efeito ZTC (“Zero Temperature 

Coefficient”), no qual o transistor apresenta uma condição de polarização no qual a 

sua corrente de dreno se torna praticamente invariante em função da temperatura 

(SASAKI et al., 2019b). 

A fim de se aprofundar a análise do ponto CID, foi realizado o estudo da 

influência dos seguintes parâmetros: diferença da função trabalho entre o metal de 

porta e semicondutor (ΦMS); tensão na porta de programação (VGB); e concentração 

de cargas no óxido de porta (Qox). Apesar de uma expressão de tensão de limiar para 

o BESOI MOSFET não ter sido elaborada (considerando seu princípio de 

funcionamento), é possível concluir a partir da equação (2-8) que os parâmetros 

analisados (ΦMS, VGB e Qox) afetam diretamente na tensão de limiar de transistores 

SOI totalmente depletados. 
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Figura 5-21 – Curvas de transferência para diferentes valores de diferença de função trabalho 
entre metal de porta e semicondutor. 
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Figura 5-22 – Tensão de porta no CID em função da diferença de função trabalho entre metal 
de porta e semicondutor. 

 

A Figura 5-21 mostra o comportamento da corrente de dreno em função da 

tensão de controle, para dois valores distintos de ΦMS, para ambas as polarizações do 

tipo n e tipo p. É possível observar apenas uma variação da tensão de limiar, e quando 

demais pontos de ΦMS são levantados, uma dependência diretamente linear da 

polarização de porta no CID é obtida, conforme apresentado na Figura 5-22. Um 

coeficiente angular unitário na reta ajustada para ambas as polarizações foi obtido na 

faixa de valores de ΦMS usados. A diferença entre as retas do resultado tipo n e tipo p 

corresponde a aproximadamente 2 vezes o potencial de Fermi, uma vez que o canal 

está na inversão no transistor do tipo n, enquanto no transistor do tipo p, está na 

acumulação (desconsiderando o impacto da polarização entre fonte e dreno já que as 

simulações foram realizadas na região linear) (YOJO et al., 2021b). 
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Figura 5-23 - Curvas de transferência para diferentes valores polarização de substrato. 

 

A Figura 5-23 mostra análise semelhante variando agora a polarização de 

programação VGB. Nesse caso, de acordo com o princípio de operação descrita no 

capítulo 3, um maior valor de |VGB| promove maior concentração de portadores no 

canal. Por outro lado, é necessária uma maior tensão de controle |VGF| para depletar 

o canal no estado desligado do transistor. Como resultado observamos uma pequena 

variação da polarização de porta no CID em função de tensão de substrato, conforme 

apresentado na Figura 5-24 para |VGB| entre 5V e 30V. 
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Figura 5-24 - Tensão de porta no CID em função da polarização de substrato. 
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Figura 5-25 - Curvas de transferência para diferentes valores de densidade de cargas no óxido 
de porta. 
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Figura 5-26 - Tensão de porta no CID em função da concentração de cargas no óxido de 
porta. 

 

Por fim, a influência da concentração de cargas no óxido de porta na 

polarização de controle no CID pode ser vista na Figura 5-25. Assim como no caso 

variando |VGB|, é possível observar variação da tensão de limiar e também no nível de 

corrente. No caso do transistor do tipo p ocorre a diminuição das lacunas acumuladas 

no canal, e no do tipo n o aumento dos elétrons induzidos no canal. A polarização de 

porta no CID em função de Qox pode ser vista na Figura 5-26. 

 

5.2 Biossensor sensível à densidade de cargas elétricas no material biológico 

 

Nesta segunda abordagem, a influência da carga elétrica devido a presença do 

material biológico de interesse foi analisada. Novas simulações foram realizadas a fim 

de se entender como as características elétricas do BESOI MOSFET são 

afetadas(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

As Figura 5-27 e Figura 5-28 mostram os resultados obtidos para o transistor 

com polarização do tipo n e p, respectivamente. É possível observar o aumento da 

corrente de dreno em função das cargas efetivas do material depositado sobre as 

regiões de subposição do canal para a polarização do tipo n. Este resultado ocorre 

devido ao fato de estas cargas serem positivas, portanto elas contribuem para induzir 

o mesmo tipo de portadores induzidos pelo campo elétrico do substrato, ou seja, 
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elétrons. O aumento de portadores, principalmente na primeira interface, contribui 

para diminuição da resistência do canal, e consequentemente, ao aumento da 

corrente de dreno. Já para o transistor com polarização do tipo p, podemos notar a 

diminuição da corrente em módulo. Como essa simulação foi feita considerando 

cargas no material depositado positivas, estas contribuem no sentido oposto aos 

portadores no canal, diminuindo a corrente de dreno, ao contrário do caso anterior. As 

Figura 5-27 e Figura 5-28 também mostram uma forte influência da alta constante de 

permissividade nas curvas de corrente. 
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Figura 5-27 - Corrente de dreno em função da tensão de porta do biossensor BESOI nMOSFET 
para diferentes valores de carga efetiva do material biológico (Lud=100nm). 
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Figura 5-28 - Corrente de dreno em função da tensão de porta do biossensor BESOI pMOSFET 
para diferentes valores de carga efetiva do material biológico (Lud=100nm). 

 

A partir das Figura 5-27, foram extraídos os valores da corrente de dreno para 

dois valores de tensão de porta, VGF=1V e 2V. Estes valores em função da 

concentração de cargas efetivas no material biológico estão apresentados na Figura 

5-29. A inclinação do ajuste linear mostra como a corrente do sensor se comporta em 

função da polarização de porta, foram obtidos inclinação de 6,6nA/(1010q/cm2) para 

tensão VGF=1V e de 11,1nA/(1010q/cm2) para tensão VGF=2V. Já no dispositivo tipo p, 

a partir da Figura 5-28 foram extraídos os valores da corrente de dreno para tensão 

de porta VGF=-3V e VGF=-2V, conforme mostrado na Figura 5-30. O ajuste linear 

resultou em inclinação de -1,25nA/(1010q/cm2) e -0,71nA/(1010q/cm2), 

respectivamente. Apesar de não ser possível fazer uma comparação direta entre as 

inclinações obtidas para o dispositivo com polarização do tipo n e tipo p, uma vez que 

o dispositivo simulado não apresentou simetria em relação à polarização de porta, é 

possível notar menor variação da corrente de dreno em função da densidade de 

cargas para a polarização do tipo p. Isso devido o uso cargas positivas nesse primeiro 

momento, o que desfavoreceu a condução nesse transistor. 
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Figura 5-29 - Corrente de dreno do BESOI nMOSFET em função da concentração de cargas 
efetiva, para VGF=1V e VGF=2V (Lud=100nm). 
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Figura 5-30 - Corrente de dreno do BESOI pMOSFET em função da concentração de cargas 
efetiva, para VGF=-3V e VGF=-2V (Lud=100nm). 

 

Devido a elevada constante de permissividade do eletrólito, o campo elétrico 

de espraiamento afeta o canal em todo o comprimento das regiões de subposição do 

canal (no caso das figuras anteriores foi utilizado Lud=100nm). O efeito devido a 

permissividade se sobrepõe ao efeito causado pelas cargas do material biológico. 
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Conforme observado anteriormente, para maiores comprimentos Lud, a corrente de 

dreno passa a não ser afetada pela sua presença, portanto a corrente de dreno em 

função da tensão de porta foi simulada também para comprimento Lud=1μm. Os 

demais parâmetros foram mantidos e os resultados podem ser vistos nas Figura 5-31 

e Figura 5-32. Um comprimento LUD maior também favorece a fabricação de 

dispositivos maiores, sem necessidade de se utilizar tecnologias mais recentes de 

processamento. 
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Figura 5-31 - Corrente de dreno em função da tensão de porta do biossensor BESOI nMOSFET 
para diferentes valores de carga efetiva do material biológico (Lud=1μm). 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

 

Nas Figura 5-31 e Figura 5-32 predominam o efeito da concentração efetiva 

das cargas nas curvas de corrente. A corrente aumenta em função das cargas e a 

partir de determinado valor de VGF a resistência série do dispositivo faz com que não 

aumente mais no transistor do tipo n. Já para o transistor do tipo p é possível notar a 

diminuição do nível de corrente e até sua inibição para concentrações de cargas mais 

elevadas. Nas Figura 5-27 e Figura 5-28, tanto a permissividade quanto essas cargas 

estão afetando o comportamento elétrico do sensor e o alto valor de k faz com que a 

corrente cresça em função de VGF em toda a faixa de valores simulados. Essa 

comparação é melhor apresentada na Figura 5-33, na qual são mostradas as curvas 

para Lud curto (50nm) e Lud longo (1μm). 
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Figura 5-32 - Corrente de dreno em função da tensão de porta do biossensor BESOI pMOSFET 
para diferentes valores de carga efetiva do material biológico (Lud=1μm). 
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Figura 5-33 - Comparação da corrente de dreno do biossensor BESOI nMOSFET entre 
Lud=50nm e Lud=1μm. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

 

A Figura 5-34 mostra a densidade de corrente em função da profundidade do 

canal, no corte AA’, tomado na região de subposição do canal, a uma distância 

próxima de d=25nm em relação a parede lateral do eletrodo de porta, conforme 
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mostrado na estrutura do BESOI MOSFET na Figura 5-35. Três polarizações de porta 

em que o transistor está na condução foram levantadas (VGF=0V, 1V e 2V). No caso 

de Lud curto (50nm), a densidade de corrente aumenta em função da polarização de 

porta VGF em toda a extensão do silício, o que significa um aumento da corrente em 

função de VGF. Já para o caso de Lud longo (1μm) é possível observar que a 

distribuição da corrente se altera conforme VGF aumenta, porém, a área total abaixo 

das curvas se mantém praticamente constante, ou seja, a corrente total não se altera 

em função da polarização de porta. 
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Figura 5-34 - Comparação da densidade de corrente em função da profundidade do canal 
com Lud curto e longo. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

 

A Figura 5-35 mostra a distribuição da densidade de corrente no mesmo corte 

do canal, porém em diferentes posições (d=100nm, 200nm e 500nm) para o 

dispositivo com Lud=1μm. É possível notar que quanto maior a distância do corte em 

relação à lateral do eletrodo de porta, seu campo elétrico de espraiamento não afeta 

mais a distribuição de corrente pelo silício. A uma distância d=500nm a distribuição da 

densidade de corrente nas três polarizações é praticamente a mesma. 
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Figura 5-35 - Comparação da densidade de corrente em função da profundidade do canal 
para três posições da região de subposição do canal. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

 

5.2.1 Influência das dimensões físicas 

 

Assim como no caso do sensor baseado na permissividade, foi realizado um 

estudo em função dos parâmetros físicos com o sensor baseado na carga do material 

biológico. Os resultados para o transistor com polarização do tipo n foram obtidos 

variando os seguintes parâmetros: espessura do silício (tSi); espessura do óxido de 

porta (tox); espessura do óxido enterrado (tBOX); comprimento do eletrodo de porta (L); 

e comprimento das regiões de subposição do canal (Lud). Um parâmetro foi variado 

de cada vez, mantendo os demais fixos em tSi=10nm; tox=10nm; tBOX=200nm; L=1μm 

e Lud=1μm. 

A partir das curvas de corrente de dreno em função da tensão de porta, foi 

adotado o valor de VGF=2V para polarização do tipo n e VGF=-2V para o do tipo p, na 

qual o transistor está na condução, para se extrair o valor da corrente. As Figura 5-36, 

Figura 5-37, Figura 5-38, Figura 5-39 e Figura 5-40 mostram os resultados para 

diferentes tSi, tBOX, tox, L e Lud, respectivamente. 
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Figura 5-36 - Corrente de dreno em função de Qbio para diferentes espessuras do silício tSi. 
Transistor com polarização tipo n e VGF=2V. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 
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Figura 5-37 - Corrente de dreno em função de Qbio para diferentes espessuras do óxido 
enterrado tBOX. Transistor com polarização tipo n e VGF=2V. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 
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Figura 5-38 - Corrente de dreno em função de Qbio para diferentes espessuras do óxido de 
porta tox. Transistor com polarização tipo n e VGF=2V. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

 

1010 1011 1012

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

1010 1011 1012

0

2

4

6

8

|I
D
| 
(m

A
)

Qbio (q.cm-2)

BESOI nMOSFET VGF=2V

Qbio (q.cm-2)

 L=100nm    L=250nm

 L=500nm  L=1mm

BESOI pMOSFET VGF=-2V

tSi=10nm

tox=10nm

|VDS|=100mV

|VGB|=25V

tBOX=0,2mm

Lud=1mm
 

Figura 5-39 - Corrente de dreno em função de Qbio para diferentes comprimentos do eletrodo 
de porta L. Transistor com polarização tipo n e VGF=2V. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 
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Figura 5-40 - Corrente de dreno em função de Qbio para diferentes comprimentos das regiões 
de subposição Lud. Transistor com polarização tipo n e VGF=2V. 

Fonte: Adaptado de(Yojo, Rangel, Sasaki, Mori, et al., 2019). 

 

No dispositivo com polarização do tipo n, a menor espessura do silício 

apresentou maior variação do nível de corrente de dreno. Já para a polarização do 

tipo p é possível observar a forte degradação do nível de corrente para o maior valor 

de densidade de carga 1x1012 q/cm2 utilizado. Efeito semelhante é possível ser 

observado em relação à espessura do óxido de porta, porém nesse caso o nível de 

corrente apresentou menor variação entre as diferentes espessuras tox analisadas. 

Maiores espessuras do óxido enterrado proporcionam maior densidade de 

portadores no canal, uma vez que a polarização de substrato foi mantida constante 

em todas as simulações. É possível observar que o nível de corrente em ambas as 

polarizações é bastante dependente da espessura tBOX. A maior variação da corrente 

de dreno em função da densidade de cargas ocorre para o menor tBOX=100nm. 

O comprimento do eletrodo de porta não apresentou influência significativa no 

quanto a corrente varia com a densidade de cargas, assim como no sensor baseado 

na permissividade do material biológico. Portanto, independentemente do valor 

escolhido de L, o nível de corrente pouco é afetado. 

Assim como a espessura do óxido enterrado, o comprimento das regiões de 

subposição do canal mostrou grande influência no nível de corrente. A corrente variou, 
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por exemplo, de 2,2µA (com LUD=1µm) para 9,2µA (com LUD=50nm) no caso da 

polarização do tipo n e densidade de cargas de 1x1012 q/cm2. Como constatado 

anteriormente, o dispositivo com menor LUD tem sua corrente de dreno fortemente 

influenciada pelo campo elétrico de espraiamento da porta devido à alta constante de 

permissividade do eletrólito. 

 

5.2.2 Sensibilidade do biossensor BESOI MOSFET sensível à densidade de 

cargas elétricas no material biológico 

 

Assim como no estudo do biossenssor de permissividade, foi realizado uma 

análise utilizando um critério para o cálculo da sensibilidade S no biossenssor BESOI 

MOSFET de cargas. Os resultados anteriores mostraram que cargas positivas atuam 

no sentido de aumentar a corrente dos transistores do tipo n, e, por outro lado, 

degradar a corrente nos transistores do tipo p. Portanto a natureza das cargas usadas 

nas simulações de polarização do tipo n se mantiveram positivas, já as cargas usadas 

nas simulações dos dispositivos tipo p foram negativas. Com isso ambas as 

polarizações se beneficiam da adição do biomaterial nas regiões de subposição do 

canal. Uma vantagem do BESOI MOSFET é sua versatilidade quanto ao tipo de 

transistor, sendo que dependendo da natureza das cargas que se deseja medir, 

podemos escolher a melhor forma de polarizar os sensores no sentido de obter uma 

melhor resposta. 

A mesma expressão (5-1) foi utilizada para o cálculo da sensibilidade, sendo 

que agora a corrente de referência adotada ID,ref é a corrente para a menor densidade 

de cargas (1x1010q/cm2 para os dispositivos do tipo n e de -1x1010q/cm2 para os 

dispositivos tipo p). ΔID foi mantida como a diferença entre a corrente de dreno ID(Qbio) 

e ID,ref. Adotou-se polarização de porta 3V após a tensão de limiar para a tomada dos 

níveis de corrente. 

Foi realizada análise dos seguintes parâmetros: comprimento do eletrodo de 

porta, das regiões de subposição do canal, espessuras do óxido de porta, camada de 

silício e óxido enterrado, conforme a Figura 5-1. Foi adotado como referência os 

valores tSi=10nm, tox=10nm, tBOX=200nm, L=1µm e LUD=1µm, sendo que se variou 

apenas um parâmetro de cada vez e os demais mantidos constantes. O valor de LUD 

foi mantido em 1µm pois dessa forma seria possível observar o efeito apenas das 
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cargas do material depositado e evitar o efeito do campo elétrico de porta de 

espraiamento devido ao elevado valor de k do eletrólito. 

 

 

Figura 5-41 - Sensibilidade do biossensor de carga tipo n em função dos parâmetros L, LUD, 
tBOX, tox e tSi. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 

 

 

Figura 5-42 - Sensibilidade do biossensor de carga tipo p em função dos parâmetros L, LUD, 
tBOX, tox e tSi. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 

 

O comprimento do eletrodo de porta apresentou pouca influência na 

sensibilidade, para ambas as polarizações, uma vez que esse parâmetro apenas 
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altera a resistência de canal. Não houve mudança significativa na sensibilidade, 

inclusive se o eletrodo de porta fosse removido (L=0µm), mostrando que o princípio 

de sensoriamento independe da polarização da porta. 

O comprimento das regiões de subposição do canal afetam na sensibilidade 

pois estão diretamente relacionadas às regiões do dispositivo nas quais as cargas do 

material depositado influenciam a condução no canal. É possível observar um 

aumento de S em função do comprimento LUD. 

Dispositivos com óxido enterrado mais espessos apresentaram melhor 

sensibilidade pois o campo elétrico devido a polarização de substrato se torna menos 

intenso no canal, considerando mesma polarização VGB. Como a sensibilidade é 

afetada pela ação das cargas no biomaterial na interface superior (entre o óxido de 

porta e o canal), como resultado foi observado esse aumento de S em função de tBOX. 

Quanto as espessuras do óxido de porta e do silício, tendências opostas na 

sensibilidade foram obtidas para os transistores com polarização do tipo n e tipo p, 

devido as cargas positivas no óxido de porta que foram adicionadas para ajuste da 

tensão de limiar das simulações com os resultados experimentais (na segunda versão 

do BESOI MOSFET). No caso da polarização do tipo n, as cargas do óxido de porta 

atuam no sentido de induzir elétrons na interface entre o material depositado e o canal, 

portanto as cargas do biomaterial afetam a condução na interface superior do canal e 

espessuras menores de tox, e maiores de tSi apresentam maior sensibilidade. Na 

polarização do tipo p, as cargas positivas no óxido de porta atuam na indução de 

elétrons na interface superior do canal, suprimindo a condução de lacunas. As cargas 

do biomaterial afetam principalmente os portadores na interface inferior do canal 

(entre o canal e o óxido enterrado), portanto espessuras maiores de tox e mais finas 

de tSi apresentam maior sensibilidade. 

Além disso, os transistores polarizados do tipo p apresentaram menores 

valores de corrente de dreno em comparação com os do tipos n. Isso se deve a 

natureza positiva das cargas no óxido de porta, que favorece a indução de elétrons 

no canal (aumentando a corrente) e atua no sentido de suprimir a corrente de lacuna. 

Valores mais espessos de tox diminuem o acoplamento eletrostático entre a porta e o 

canal, e, consequentemente, diminuem a corrente de dreno obtida. Os valores 

maiores de sensibilidade obtidos para os transistores tipo p se devem à maior 

diferença relativa de corrente para esta polarização (YOJO et al., 2021a). 
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Tabela 5-3 - Comparação da sensibilidade no biossenssor de carga entre a referência e após 
a otimização dos parâmetros físicos, para os diferentes valores de Qbio. 

Qbio 
(cm-2) 

Sensibilidade do biossenssor 

Tipo N Tipo P 

Ref. Otimizado Ref. Otimizado 

5x1010 0,02 0,04 0,19 1,57 

1x1011 0,05 0,10 0,46 5,15 

5x1011 0,34 0,67 4,10 236,47 

1x1012 0,79 1,78 12,69 1812,32 

 

A partir da análise anterior foi possível selecionar os parâmetros dentro das 

faixas de valores analisados que resultam na maior sensibilidade. A Tabela 5-3 mostra 

a comparação entre o dispositivo com os parâmetros de referência e o otimizado. 

Foram usados os seguintes valores: LUD=1µm e tBOX=250nm para ambas as 

polarizações; L=100nm, tox=5nm e tSi=20nm para o tipo n; e L=1µm, tox=20nm e 

tSi=5nm para o tipo p. Com isso foi possível dobrar a sensibilidade dos sensores 

polarizados como tipo n, e um aumento maior foi obtido para os sensores tipo p, de 

pelo menos 8 vezes para Qbio=5x1010q/cm2. No melhor caso a sensibilidade aumentou 

de 12,69 para 1812,32 no dispositivo tipo p e Qbio=1x1012q/cm2. 

A natureza das cargas do biomaterial foi avaliada para ambas as polarizações. 

A Figura 5-43 mostra a sensibilidade em função de Qbio, também considerando cargas 

negativas para as simulações do tipo n e cargas positivas para as do tipo p. Cargas 

positivas nas regiões de subposição do canal contribuem para indução de elétrons no 

canal, o que acarreta no aumento de corrente de dreno no transistor do tipo n. Em 

contrapartida, cargas negativas favorecem o acumulo de lacunas no canal, 

aumentando a corrente do transistor do tipo p. É possível concluir que o transistor 

polarizado do tipo n é mais favorável para detectar materiais carregados 

positivamente, enquanto que a polarização do tipo p é mais adequada para materiais 

carregados negativamente. A vantagem do BESOI MOSFET é a possibilidade de 

escolher a tensão de substrato VGB mais adequada para se obter maior sensibilidade. 
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Figura 5-43 – Sensibilidade em função da densidade de cargas do biomaterial para as 
polarizações do tipo n e do tipo p. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 

 

 

Figura 5-44 – Sensibilidade do BESOI nMOSFET para materiais depositados na região de 
subposição de canal com diferentes k (figura superior) e Qbio (figura inferior), em função de 
LUD. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 
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Figura 5-45 - Sensibilidade do BESOI pMOSFET para materiais depositados na região de 
subposição de canal com diferentes k (figura superior) e Qbio (figura inferior), em função de 
LUD. 

Fonte: Adaptado de (Yojo et al., 2021) 

 

Os resultados para os biossensores de permissividade e de carga usando o 

transistor BESOI MOSFET mostraram que o comprimento das regiões de subposição 

do canal é um parâmetro importante para sua sensibilidade, e atua de maneira distinta 

em cada caso. As Figura 5-44 e Figura 5-45 mostram a sensibilidade em função de 

LUD para diferentes valores de k e Qbio, para as polarizações do tipo n e p, 

respectivamente. No caso do sensor baseado em cargas, maiores comprimento LUD 

possuem maior área onde o material depositado irá afetar a condução do canal, até o 

ponto em que a sensibilidade não mais aumenta e a resistência série nos dispositivos 

apenas se eleva. Em dispositivos com menores comprimentos LUD, a sensibilidade é 

fortemente afetada pelo campo elétrico de espraiamento do eletrodo de porta. Nesse 

caso a condução de corrente de dreno se dá nas regiões das interfaces entre o 

biomaterial e o canal de silício (interface superior) devido à pequena distância entre 

os eletrodos de fonte e dreno com o eletrodo de porta. O efeito devido o campo elétrico 

de espraiamento se torna predominante e o efeito devido as cargas fica suprimido, e, 

portanto, uma baixa sensibilidade é observada nos sensores baseados em cargas 

com LUD pequeno (YOJO et al., 2021a). 
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Esse efeito também explica o melhor resultado obtido para comprimentos LUD 

menores nos sensores baseados em permissividade. Porém dispositivos com LUD 

maiores se tornam insensíveis à permissividade do biomaterial depositado uma vez 

que o campo elétrico de espraiamento influencia apenas a porção do canal próximo 

ao eletrodo de porta. 

 

5.2.3 Influência da área do material biológico 

 

Foi avaliado que um comprimento das regiões de subposição do canal favorece 

o biossensor de carga. Entretanto, para evitar que ocorra curto-circuito entre os 

eletrodos de fonte, dreno e porta, uma camada de resiste é depositada a fim de isolar 

esses contatos. Isso reduzirá a área nas regiões de subposição do canal em que o 

material biológico irá influenciar o canal, pois será preciso adotar uma distância 

mínima na qual o resiste cobrirá essas regiões. A Figura 5-46 mostra a estrutura 

simulada para avaliar a influência da espessura Lparede na sensibilidade do sensor. 

 

 

Figura 5-46 – Estrutura analisada levando em conta o resiste depositado para evitar curto-
circuitos. 

 

A Figura 5-47 mostra o resultado calculado para a sensibilidade usando a 

expressão (5-1). Foram utilizados VGB de 25V e densidade cargas no material 

biológico de 1x1012q/cm2 para a polarização do tipo n, e VGB de -25V e densidade de 

cargas de -1e1012q/cm2 na polarização do tipo p. Os dispositivos simulados possuem 

L=LUD=W=1µm e a espessura das paredes da piscina de resiste foi variada de 0nm à 

100nm. 
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Figura 5-47 – Sensibilidade em função do comprimento das paredes da piscina de resiste. 

 

É possível observar uma forte degradação da sensibilidade para ambas as 

polarizações quanto maior é Lparede, nos maiores valores de espessura o sensor se 

torna insensível às cargas do material biológico. Isso ocorre devido à menor área 

sobre o canal onde essas cargas vão afetar a corrente de dreno, até chegar no ponto 

em que não ocorre condução de corrente pela interface superior (entre o canal e o 

óxido de porta) nas regiões de subposição do canal pois as paredes de resiste isolam 

os portadores induzidos pelo material biológico. 
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6 CARACTERIZAÇÃO DO BIOSSENSOR BESOI MOSFET 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos com os 

transistores fabricados ao longo deste trabalho. A primeira parte discute as 

características elétricas nos dispositivos BESOI MOSFET, comparando-se os 

resultados dos diferentes processos de fabricação realizados. Já na segunda parte 

são discutidos os resultados da aplicação do BESOI MOSFET como biossensor de 

glicose. Nesta etapa os resultados simulados foram fundamentais para se estabelecer 

os protocolos de medidas e os resultados esperados. Devido aos comprimentos das 

regiões de subposição do canal serem na ordem de centena de micrometros, as 

simulações mostraram que a prova de conceito do biossensor de glicose BESOI 

MOSFET atuará como um sensor sensível à densidade de cargas elétricas produzidas 

pelas reações químicas de oxidação da glicose. 

 

6.1 Transistor BESOI MOSFET 

 

Primeiro foram realizadas medidas elétricas nos transistores logo após a sua 

fabricação e antes da aplicação do material biológico. Através das curvas 

características da corrente de dreno em função da tensão de porta foram avaliadas as 

diferenças elétricas obtidas nas diferentes lâminas. Observou-se que os transistores 

de uma mesma lâmina apresentaram variação devido aos problemas encontrados 

durante o processo de fabricação. Vários transistores também não apresentaram 

funcionamento adequado devido o problema com o metal dos contatos de fonte, dreno 

e porta. Apesar desses problemas, foi possível observar algumas tendências no 

comportamento do BESOI MOSFET fabricado apresentados a seguir. 

A Figura 6-1 foi medida na lâmina Y1, que não passou pelo processo de 

sinterização após a deposição de alumínio no verso da lâmina. As curvas com 

polarização do tipo n foram feitas com tensão de substrato positivas e VDS=1V, 

enquanto a polarização do tipo p foram com tensão de substrato negativas e VDS=-1V. 

Foi obtido um bom equilíbrio entre as correntes das duas polarizações, diferente da 

segunda geração do BESOI MOSFET, no qual a corrente da polarização do tipo p era 

maior que o tipo n (SASAKI et al., 2019b). A etapa de sinterização é realizada para 

diminuir a resistência de contato do metal no substrato, porém também altera a função 
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trabalho dos metais nos contatos de fonte e dreno. Foi verificado que o transporte de 

elétrons ou lacunas pelo canal do transistor depende do valor dessa função trabalho 

do metal nos contatos de fonte e dreno, aumentando a corrente em uma polarização 

e prejudicando na outra (YOJO et al., 2018b). 

 

 

Figura 6-1 – Curvas de transferência do BESOI MOSFET na lâmina sem sinterização. 

 

A Figura 6-2 mostra as correntes de dreno na lâmina Y4 que passou pela etapa 

de sinterização, num transistor com mesmas dimensões de máscara. É possível 

observar que ao contrário da Figura 6-1, as correntes para a polarização do tipo p 

estão maiores que as do tipo n, devido ao efeito causado pela etapa de sinterização 

nos contatos de níquel de fonte e dreno. A alteração das propriedades elétricas do 

siliceto de níquel formado nesses contatos após a sinterização favorece a condução 

de lacunas, enquanto a condução de elétrons fica desfavorecida. Conforme visto em 

(YOJO et al., 2018b), a função trabalho do material de contato de fonte e dreno altera 

o nível de corrente dos transistores com polarizações do tipo n e p. Com o objetivo de 

deixar as correntes de dreno em ambas as polarizações mais próximas, foi descartado 

a etapa de sinterização nas demais lâminas. 
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Figura 6-2 - Curvas de transferência do BESOI MOSFET na lâmina com sinterização. 

 

Os menores valores de corrente no transistor do tipo p desta lâmina, 

comparando com o transistor da lâmina Y1, se devem provavelmente as variações 

entre as lâminas observadas durante as medidas.  

A Figura 6-3 mostra a comparação da corrente de dreno em função da 

polarização de porta entre os dois grupos de lâminas fabricados. A lâmina Y1 pertence 

ao primeiro grupo que ficou com espessura do canal de silício maior, e a lâmina Y5 

pertence ao segundo grupo que teve maior tempo de oxidação na etapa 1 da 

fabricação, ficando com espessura menor de silício. Nas espessuras atingidas, as 

medidas de elipsometria estavam no limite do equipamento, o grupo 1 ficou com tSi 

por volta de 20nm e o grupo 2 com tSi por volta de 7nm. É possível observar o 

comportamento da corrente em ambas as polarizações para diferentes valores de 

polarização de programação VGB. 

Assim como no resultado simulado em função da espessura de tSi da Figura 

5-11, a tensão de limiar do transistor com menor tSi é maior no caso da polarização do 

tipo n, e é menor no tipo p. O campo elétrico devido uma mesma polarização na porta 

de controle é menor na segunda interface (entre o canal e óxido enterrado) para o 

transistor com maior tSi. Portanto, para atingir a condição de transistor desligado 
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(quando a porção do canal abaixo do eletrodo de porta se encontra totalmente 

depletado) é preciso aplicar uma maior polarização de porta |VGF|. 

 

 

Figura 6-3 – Comparação da corrente de dreno entre transistores de diferentes espessuras. 

 

Também era esperado observar um maior nível de corrente quanto menor tSi, 

assim como as simulações mostraram. Esse comportamento é atingido nesse par de 

transistores para a polarização do tipo p. Já para a polarização do tipo n, o transistor 

com maior espessura de canal apresentou corrente de dreno maior, provavelmente 

devido as variações de resistência série nas lâminas e transistores fabricados. 

Outra característica do conjunto de lâminas fabricadas é apresentada na Figura 

6-4, que mostra a comparação da corrente de dreno e da corrente de porta em função 

da polarização de porta entre dois transistores que passaram por sequência de 

fabricação ligeiramente distinta. Ambos os transistores possuem mesmas dimensões 

de máscara e mesma espessura do canal de silício, porém o transistor da Figura 6-4a 

passou pela deposição de alumínio após a oxidação do óxido de porta, com o objetivo 

de proteger o óxido recém crescido de contaminantes e das etapas de processos 

seguintes. Já o transistor da Figura 6-4b ficou com o óxido de porta exposto nas 

etapas seguintes.  
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É possível observar que a corrente de dreno de ambos os transistores está na 

mesma ordem de grandeza, porém a corrente de porta no primeiro caso é uma ordem 

de grandeza menor do que no segundo caso, mostrando que a deposição do alumínio 

sobre o óxido de porta serviu de barreira contra contaminantes e defeitos. A diferença 

de tensão de limiar também evidencia a presença de maior densidade de cargas no 

óxido de porta do transistor que teve o óxido de porta exposto, normalmente carga 

positiva. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6-4 – Comparação da corrente de dreno e de porta entre transistores com sequência 
de fabricação diferente. (a) Lâmina Y1 – óxido de porta protegido. (b) Lâmina Y3 – óxido de 
porta exposto. 
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dos eletrodos de fonte, dreno e porta no final do processo, provavelmente devido ao 

fato da camada de alumínio ter ficada exposta às etapas de fabricação seguintes. 

Os transistores mostrados na Figura 6-4 são os construídos com contatos de 

fonte e dreno de alumínio, conforme a primeira geração do BESOI MOSFET. A função 

trabalho deste metal, que ao contrário de (RANGEL; MARTINO, 2015) não passaram 

pela etapa de sinterização, favorece o transporte de elétrons através das junções de 

fonte e dreno (YOJO et al., 2018b) e, portanto, apenas a polarização tipo n mostrou 

resultado como transistor. 

 

  

(a) (b) 

Figura 6-5 – Influência do comprimento do BESOI MOSFET na corrente de dreno. (a) 
Polarização do tipo n. (b) Polarização do tipo p. 

 

Também foi avaliado a influência do comprimento e largura de máscara no nível 

de corrente. A Figura 6-5 mostra a tendência observada escolhendo dois transistores 

com comprimentos L=200µm e L=140µm, para diferentes polarizações de porta de 

programação VGB. Os dois transistores medidos pertencem à mesma lâmina e a 

mesma piscina de resiste para diminuir possíveis variações devido o processo de 

fabricação. O dispositivo com menor comprimento de canal resultou num maior nível 

de corrente devido à menor resistência de canal. Porém vale lembrar que o nível de 

corrente de dreno se mostrou bastante dependente dos contatos elétricos durante as 

medidas e seu valor variou entre os transistores de uma mesma lâmina. 
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A Figura 6-6 mostra a influência da largura de máscara na corrente de dreno. 

Assim como esperado, foi observado um aumento no nível de corrente no transistor 

de maior largura (W=320µm) quando comparado com o transistor com menor largura 

(W=260µm). 

 

  

(a) (b) 

Figura 6-6 - Influência da largura do BESOI MOSFET na corrente de dreno. (a) Polarização do 
tipo n. (b) Polarização do tipo p. 

 

6.2 BioFET BESOI 

 

A seguir serão apresentados os resultados das medidas experimentais no 

biossensor de glicose BESOI MOSFET. Foram realizadas medidas de corrente de 

dreno em função da polarização de porta comparando o resultado antes e depois da 

aplicação de solução com diferentes concentrações de glicose, seguindo o protocolo 

descrito na seção 4.3. Foram utilizadas soluções de glicose dissolvida em PBS 0,1M 

de pH 6,5 nas seguintes concentrações: PBS puro; 10mM de glicose; 50mM de 

glicose; 100mM de glicose; e 200mM de glicose. 

Quatro conjuntos de medidas foram realizadas. Inicialmente foram tomadas 

medidas de controle no qual a enzima não foi imobilizada nos transistores. Dessa 

forma foi possível avaliar a seletividade da enzima GO imobilizada nos demais 

conjuntos à solução contendo glicose. Em seguida foi adicionada a enzima GO 

diretamente na solução contendo glicose, conforme descrito na seção 4.3.1 e 
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realizada a medida elétrica. O terceiro conjunto foi realizado imobilizando a enzima 

GO por ligação cruzada usando proteína BSA, conforme descrito na seção 4.3.2. 

Finalmente o quarto conjunto de medidas foi efetuado imobilizando a enzima através 

de ligação covalente com a superfície do transistor utilizando APTES, conforme 

descrito na seção 4.3.3. 

Foi observado que as cargas geradas pela reação de oxidação da glicose 

penetravam o óxido de porta, afetando a condução no canal, e o efeito causado 

permanecia, mas com menor intensidade, nas medidas seguintes do mesmo 

transistor. Por isso adotou-se medir cada solução com diferente concentração de 

glicose em transistores diferentes, para que as cargas geradas em uma medida não 

afetassem as demais. A desvantagem deste procedimento é que não é possível 

comparar diretamente as medidas de diferentes concentrações de glicose, pois elas 

ficam sujeitas às variações observadas no processo de fabricação. 

 

6.2.1 Medidas sem enzima GO 

 

Nas primeiras medidas realizadas apenas as soluções com diferentes 

concentrações de glicose foram utilizadas. As Figura 6-7 e Figura 6-8 mostram as 

correntes de dreno antes e depois da aplicação das soluções com glicose para as 

polarizações do tipo n e p respectivamente. O objetivo dessas medidas era verificar 

se a corrente de dreno seria afetada apenas pela glicose ou pelo PBS, porém não foi 

observada tendência clara de aumento ou diminuição em função da concentração de 

glicose na solução. Isso comprova que é necessária a presença da enzima para que 

ocorra a oxidação da glicose em uma taxa mensurável. Cada conjunto de curvas das 

Figura 6-7 e Figura 6-8 foi medido na lâmina e transistor indicados, seguindo a ordem 

apresentada na Figura 4-2f. 

A Figura 6-9 mostra a sensibilidade calculada na lâmina sem GO imobilizada 

para diferentes polarizações de substrato. A reta média da sensibilidade na 

polarização do tipo n não apresentou variação em função da concentração de glicose. 

Já para a polarização do tipo p é possível observar uma tendência de crescimento na 

sensibilidade em função da concentração de glicose, porém não muito significativa. 

Os valores negativos para a sensibilidade no sensor tipo p se deve ao fato de a 

corrente de dreno ter diminuído após a aplicação da solução de glicose. 
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(a) (b) 

   

(c) (d) 

  

(e)  

 
 

Figura 6-7 – Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina sem 
GO imobilizada no BESOI MOSFET tipo n para diferentes polarizações de porta de 
programação. Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 50mM 
de glicose; (d) 100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e)  

 

 

Figura 6-8 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina sem 
GO imobilizada no BESOI MOSFET tipo p para diferentes polarizações de porta de 
programação. Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 50mM 
de glicose; (d) 100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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(a) (b) 

Figura 6-9 – Sensibilidade calculada na lâmina sem GO imobilizada. (a) Polarização do tipo 
n. (b) Polarização do tipo p. 

 

 

6.2.2 Medidas aplicando GO diretamente 

 

Em seguida repetiu-se as medidas utilizando um outro conjunto de transistores, 

agora aplicando gota contendo a solução de glicose e enzima glicose oxidase. 

A quantidade de enzimas disponíveis para catalisar a reação de oxidação da 

glicose é a maior neste conjunto de medidas, já que foi depositada diretamente sobre 

as soluções de glicose, porém não estão fixadas na superfície do sensor. É possível 

observar nas Figura 6-10 e Figura 6-11 comportamentos opostos nos sensores com 

polarização do tipo n e p, já que são produzidas cargas positivas. Para os sensores 

do tipo n a corrente de dreno aumenta com a aplicação da solução contendo glicose, 

já para a polarização do tipo p a corrente de dreno diminui, conforme os resultados 

simulados já previam. Também é possível observar que a tensão de limiar não se 

altera para uma mesma polarização de substrato, assim como nas simulações das 

Figura 5-31 e Figura 5-32. 

  

010 50 100 200
-0,2

-0,1

0,0

0,1

 VGB=15V

 VGB=20V

 VGB=25V

 VGB=30V

S
e

n
s
ib

ili
d
a

d
e

[Glicose] (mM)

Controle

Tipo N

010 50 100 200
-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

 VGB=-15

 VGB=-20

 VGB=-25

 VGB=-30

S
e

n
s
ib

ili
d
a

d
e

[Glicose] (mM)

Controle

Tipo P



  134 
 

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e)  

 

 

Figura 6-10 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina 
aplicando GO diretamente, no BESOI MOSFET tipo n para diferentes polarizações de porta de 
programação. Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 50mM 
de glicose; (d) 100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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Figura 6-11 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina 
aplicando GO diretamente, no BESOI MOSFET tipo p para diferentes polarizações de porta de 
programação. Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 50mM 
de glicose; (d) 100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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(a) (b) 

Figura 6-12 - Sensibilidade calculada na lâmina aplicando GO diretamente. (a) Polarização do 
tipo n. (b) Polarização do tipo p. 

 

A Figura 6-12 mostra a sensibilidade calculada para as medidas aplicando GO 

diretamente sobre as soluções de glicose. Apesar de alguns pontos fugirem da 

tendência, como o caso da solução de glicose de 200mM na polarização do tipo p que 

apresentou diferença de corrente antes e depois da aplicação da glicose menor que a 

concentração de 100mM, é possível observar um padrão nos resultados. Para as 

concentrações maiores de glicose é possível que haja uma saturação da atividade 

das enzimas neste dispositivo. 

Com o sensor polarizado como transistor do tipo n, a reta média mostra a 

tendência de aumento da sensibilidade em função da concentração de glicose na 

solução. E também é possível notar que menores tensões de substrato resultaram em 

valores maiores de sensibilidade, já que esse parâmetro é calculado de maneira 

relativa. Um menor valor de VGB propicia menos cargas induzidas no canal, e, 

portanto, menor corrente de dreno. Dessa forma a diferença relativa calculada é maior 

quanto menor for VGB. O maior valor de sensibilidade de 2,7 foi obtida para a 

concentração de 200mM de glicose e VGB=15V. Já para o sensor com polarização do 

tipo p ocorre o oposto devido as cargas geradas serem positivas. No geral as 

sensibilidades calculas são maiores no sensor tipo n, já que o sensoriamento de 

glicose é beneficiado para essa polarização. 
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6.2.3 Medidas com enzima GO e BSA 

 

As medidas apresentadas a seguir foram realizadas em lâminas com enzima 

glicose oxidase imobilizadas por ligação cruzada com BSA. As Figura 6-13 e Figura 

6-14 mostram os resultados antes e depois da aplicação da solução contendo glicose 

para as polarizações do tipo n e p, respectivamente. Em algumas medidas os 

transistores foram danificados permanentemente nas polarizações mais elevadas, por 

isso não são apresentadas o resultado para |VGB|=30V. 

É possível observar uma tendência similar ao caso anterior, no qual a enzima 

foi aplicada diretamente, tanto na polarização do tipo n quanto na polarização do tipo 

p. No primeiro caso a corrente de dreno aumentou após a aplicação da solução 

contendo glicose. Já para o segundo caso, a corrente de dreno tendeu a diminuir com 

a solução glicose. Esse resultado indica que a enzima glicose oxidase foi realmente 

imobilizada na superfície do BESOI MOSFET, mais especificamente, nas regiões de 

subposição de canal. 

Nos dispositivos com polarização do tipo n, a diferença na corrente de dreno 

antes e depois se mostrou apreciável apenas para concentração de glicose de 

100mM. Das concentrações de 10mM para a de 50mM de glicose, a diferença entre 

os níveis de corrente aparentemente não seguiu a tendência esperada. Isso indica 

que os limites de detecção estão nessa ordem de grandeza de concentração de 

glicose, e que esse método de imobilização da enzima pode apresentar grande 

variação na quantidade de GO depositada dependendo da posição na lâmina. Dessa 

forma, diferentes transistores resultariam em diferentes variações de corrente de 

dreno antes e depois da aplicação de solução contendo glicose. 
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(c) (d) 
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Figura 6-13 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina com 
GO+BSA, no BESOI MOSFET tipo n para diferentes polarizações de porta de programação. 
Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 50mM de glicose; (d) 
100mM de glicose. 
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Figura 6-14 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina com 
GO+BSA, no BESOI MOSFET tipo p para diferentes polarizações de porta de programação. 
Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 50mM de glicose; (d) 
100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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A Figura 6-15 mostra a sensibilidade calculada a partir do resultado anterior, 

para ambas as polarizações. Assim como no caso aplicando a enzima diretamente, a 

sensibilidade aumenta em função da concentração de glicose no dispositivo com 

polarização do tipo n, e decresce no dispositivo com polarização do tipo p. A maior 

sensibilidade obtida foi de 1,8 na concentração de 100mM de glicose e tensão de 

substrato VGB=20V. O ajuste linear das retas no dispositivo tipo n apresentaram R-

quadrado de 0,77; 0,74; e 0,74 para VGB=15,20 e 25V respectivamente. 

 

  
(a) (b) 

Figura 6-15 - Sensibilidade calculada na lâmina com GO+BSA. (a) Polarização do tipo n. (b) 
Polarização do tipo p. 

 

6.2.4 Medidas com enzima GO imobilizadas com APTES 
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necessariamente uma enzima. As Figura 6-16 e Figura 6-17 mostram as comparações 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e)  

 
 

Figura 6-16 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina com 
GO imobilizada por APTES, no BESOI MOSFET tipo n para diferentes polarizações de porta 
de programação. Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 
50mM de glicose; (d) 100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e)  

 
 

Figura 6-17 - Medidas de corrente de dreno em função da polarização de porta na lâmina com 
GO imobilizada por APTES, no BESOI MOSFET tipo p para diferentes polarizações de porta 
de programação. Diferentes concentrações de glicose: (a) PBS; (b) 10mM de glicose; (c) 
50mM de glicose; (d) 100mM de glicose; (e) 200mM de glicose. 
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como produto da reação. O resultado obtido indica que esse método de imobilização 

foi capaz de fixar a enzima glicose oxidase nas regiões de subposição do canal. 

Os resultados para o dispositivo polarizado tipo p mostraram diminuição da 

corrente de dreno com a aplicação de solução contendo glicose, assim como 

esperado, porém, com um comportamento irregular. Não é possível encontrar uma 

tendência na diferença do nível de corrente em função da concentração de glicose. 

 

  
(a) (b) 

Figura 6-18 - Sensibilidade calculada na lâmina com GO imobilizada por APTES. (a) 
Polarização do tipo n. (b) Polarização do tipo p 
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manteve ativas na superfície da lâmina. Por outro lado, o ajuste linear apresentou R-

quadrado de 0,9; 0,96; e 0,72 para VGB=15, 20 e 25V, respectivamente, valores em 

geral maiores que no caso da imobilização por ligação cruzada, indiciando uma 

imobilização de enzimas mais uniforme. O resultado para a polarização do tipo p não 

aparentou tendência significativa em função da concentração de glicose.  
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7 CONCLUSÕES 

Neste trabalho o transistor BESOI MOSFET foi estudado para a aplicação como 

biossensor. Este transistor se destaca pela sua flexibilidade de operação, ou seja, 

dependendo da polarização aplicada na porta de programação (substrato) ele pode 

se comportar como um transistor do tipo n ou do tipo p. A estrutura do BESOI MOSFET 

apresenta duas regiões de subposição entre porta e eletrodo de fonte/dreno. A 

deposição de um determinado material biológico de interesse nessas regiões foi 

explorada para o biosensoriamento. Desta maneira o transistor serviria como uma 

plataforma para implementação de diferentes biossensores, dependendo da sua 

seletividade ao elemento biológico alvo. 

Com a ajuda de simulações numéricas calibradas a partir de resultados 

experimentais prévios dos transistores fabricados, foram estudados dois tipos de 

biossensores: um baseado na permissividade do material depositado, e outro baseado 

nas cargas elétricas desse material. A influência desses dois parâmetros sobre a 

condução de corrente no canal foi avaliada. Além do comportamento elétrico, também 

foi realizado um estudo de otimização do dispositivo em relação aos seus parâmetros 

físicos. 

No caso do biossensor baseado na permissividade, foi observada a 

dependência da corrente de dreno em função do valor da constante dielétrica relativa 

(k). A partir de determinado valor de tensão de porta a corrente aumenta quanto maior 

a permissividade do material biológico. Foi verificado que a inserção do material sobre 

as regiões de subposição do canal contribuem para o aumento da corrente pela 

primeira interface do canal, devido a atuação do campo elétrico de espraiamento entre 

porta e região de subposição do canal. Também foi verificado uma dependência da 

tensão de limiar que pode sofrer influência em função de k. 

Os parâmetros físicos do dispositivo (tSi, tox, tBOX, L e Lud) foram variados para 

verificar qual o melhor conjunto, com o objetivo de se obter melhor sensibilidade. 

Verificou-se que os parâmetros relacionados às regiões de subposição do canal (Lud) 

e a espessura do óxido enterrado (tBOX) são os que mais afetam a corrente de dreno, 

enquanto os demais (tox e L) não apresentaram grande influência na variação de 

corrente. A seleção dos parâmetros físicos analisados que resultaram na melhor 

sensibilidade revelou um aumento de uma ordem de grandeza em seu valor, 

comparado com o dispositivo de referência. No melhor caso do dispositivo com 
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polarização do tipo n, a sensibilidade aumentou de 1,43 para 18,43, enquanto que 

para os dispositivos com polarização do tipo p, o aumento foi de 1,62 para 13,82 no 

melhor caso. 

O transistor BESOI MOSFET também foi analisado como biossensor baseado 

na densidade de cargas elétricas no material depositado. Foi constatado o aumento 

da corrente de dreno em função da densidade de cargas positivas efetiva do 

biomaterial na polarização do tipo n, e a diminuição da corrente de dreno no caso do 

transistor polarizado como tipo p. Caso a natureza das cargas presentes no material 

depositado sobre as regiões de subposição do canal fossem negativas, um 

comportamento inverso era obtido, ou seja, aumento em módulo da corrente no 

transistor do tipo p. A presença dessas cargas auxilia na indução de portadores no 

canal, reduzindo sua resistência elétrica. Observou-se que o comprimento das regiões 

de subposição do canal influencia diretamente a sensibilidade dos dispositivos. 

As simulações em função dos parâmetros para esse tipo de biossensor 

mostraram que o comprimento das regiões de subposição do canal, novamente, 

impacta significativamente a sensibilidade do dispositivo. Porém, ao contrário do 

biossensor baseado na permissividade, a sensibilidade era degradada quanto menor 

este parâmetro. Foi verificado que a atuação do campo elétrico de porta de 

espraiamento se sobrepõe ao efeito devido as cargas do material biológico. Tanto a 

permissividade quanto as cargas elétricas do material analisado afetam o 

comportamento elétrico do sensor simultaneamente. A otimização dos parâmetros 

físicos, assim como realizado no sensor baseado em permissividade, permitiu o 

aumento da sensibilidade em duas vezes nos dispositivos com polarização do tipo n, 

indo de 0,79 para 1,78 no melhor caso. Já para os dispositivos polarizados tipo p o 

aumento na sensibilidade foi maior, indo de 12,69 para 1812 no melhor caso. 

As simulações realizadas do biossensor BESOI MOSFET auxiliaram o projeto e 

fabricação de dispositivos reais. Devido as limitações de dimensão mínima possíveis 

de serem fabricadas através do método adotado, os comprimentos das regiões de 

subposição do canal ficaram na ordem de centena de micrometros, o que favorece a 

atuação do BESOI MOSFET como biossensor sensível às cargas elétricas, conforme 

verificado por meio das simulações numéricas. Foi realizada uma nova rodada de 

fabricação de transistores BESOI MOSFET, voltados para aplicação como 

biossensores. O objetivo de se realizar uma prova de conceito construindo um sensor 
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de glicose com esse dispositivo foi alcançado através de dois métodos de imobilização 

da enzima glicose oxidase: primeiro método por ligação cruzada da enzima com a 

proteína BSA, e um segundo por ligação covalente com a superfície utilizando APTES. 

Verificou-se que essa enzima é a responsável pela seletividade à glicose no sensor 

fabricado. No final obteve-se um sensor cujas cargas elétricas que resultam como 

produto das reações de oxidação da glicose alteram a condutividade do canal. Os 

efeitos sobre a corrente de dreno permitiram correlacionar a variação dessa corrente 

com a concentração de glicose na solução avaliada. 

Duas tendências opostas foram observadas para os transistores polarizados 

do tipo n e do tipo p. Como as cargas produzidas são positivas, observou-se o 

aumento na corrente de dreno após a aplicação da solução contendo glicose nos 

dispositivos do tipo n. O contrário ocorreu nos dispositivos com polarização do tipo p, 

ou seja, houve uma diminuição do nível da corrente de dreno com a aplicação de 

solução contendo glicose. Portando os melhores resultados de sensibilidade foram 

obtidos para os sensores do tipo n, já que as cargas geradas pelas reações de 

oxidação da glicose produzem cargas elétricas positivas que permeiam o óxido de 

porta dos dispositivos. Esse resultado seguiu a mesma tendência de variação de 

corrente de dreno observada nas simulações. Uma vantagem do BESOI MOSFET é 

que caso o produto das reações químicas fossem partículas com cargas negativas, 

bastaria selecionar polarizar os dispositivos como tipo p para obter os melhores 

resultados de sensibilidade. 

A análise dos biossensores com enzima imobilizada por ligação cruzada 

resultou em valores maiores de sensibilidade do que nos dispositivos com enzima 

imobilizada por ligação covalente com a superfície (1,8 contra 0,52 nos melhores 

casos avaliados). Esse fato serviu como indicativo que uma maior densidade de 

enzimas ativas foi fixada no primeiro método. Porém o segundo método se mostrou 

mais uniforme. Além disso, o procedimento adotado para imobilização da enzima 

glicose oxidase por ligação covalente com a superfície utilizando APTES pode ser 

estendida para demais enzimas ou proteínas, permitindo a fabricação de outros tipos 

de biossensores com a estrutura do BESOI MOSFET. 

Atualmente o uso de transistores para sensoriamento está ganhando atenção 

devido a todos os benefícios desta tecnologia. O BESOI MOSFET, por se destacar pela 
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sua flexibilidade de operação e aplicação, se apresenta como um forte candidato a 

futuras utilizações nesta área. 

 

7.1 Trabalhos Futuros 

 

Para trabalhos futuros será necessário avaliar a influência de demais 

parâmetros na sensibilidade e comportamento dos sensores fabricados, como por 

exemplo a estabilidade com o tempo das enzimas imobilizadas em cada método 

proposto. Também é possível estudar melhorias no protocolo adotado para as 

medidas elétricas, tais como as polarizações mais adequadas. Uma otimização dos 

processos de fabricação e das etapas de imobilização da enzima também poderá ser 

avaliada, possibilitando a tomada de mais medidas e realização de um estudo 

estatístico do comportamento dos biossensores em função da concentração do 

analito. Também é possível calibrar as simulações numéricas com os resultados 

experimentais e, desta forma, prever a quantidade de enzimas imobilizadas nos 

dispositivos fabricados. Assim que o processo de fabricação estiver mais estável, um 

estudo da relação sinal/ruído de faz necessário no BioFET. 

Com um processo de fabricação e protocolos de medidas mais bem 

estabelecidos, será possível imobilizar outros compostos biológicos, com a finalidade 

de se produzir demais sensores, além do de glicose, utilizando a estrutura do BESOI 

MOSFET. 
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APÊNDICE A 

Exemplo de código usado no Sentaurus Structure Editor: 

(define L @L@) 

(define tox @tox@) 

(define tSi @tSi@) 

(define tbox @tBOX@) 

(define LRS @underlap@) 

 

(define posx_canal_dir (+ (/ L 2.0) LRS)) 

(define posx_canal_esq (- (/ (* L -1.0) 2.0) LRS)) 

 

(sdegeo:create-rectangle (position posx_canal_esq 0.0 0.0 ) (position posx_canal_dir tSi 0.0 ) "Silicon" 

"region_canal" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position (/ (* L -1.0) 2.0) (* tox -1.0) 0.0 ) (position (/ L 2.0) 0.0 0.0 ) "Oxide" 

"region_oxidoporta" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position (/ (* L -1.0) 2.0) (* (+ tox 0.05) -1.0) 0.0 ) (position (/ L 2.0) (* tox -1.0) 0.0 ) 

"Aluminum" "region_metalporta" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position posx_canal_esq (* (+ tox 0.05) -1.0) 0.0 ) (position (/ (* L -1.0) 2.0) 0.0 0.0 ) 

"Oxide" "region_oxido_portafonte" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position (/ L 2.0) (* (+ tox 0.05) -1.0) 0.0 ) (position posx_canal_dir 0.0 0.0 ) "Oxide" 

"region_oxido_drenoporta" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position posx_canal_esq tSi 0.0 ) (position posx_canal_dir (+ tSi tbox) 0.0 ) "Oxide" 

"region_oxidoenterrado" ) 

(sdegeo:create-rectangle (position posx_canal_esq (+ tSi tbox) 0.0 ) (position posx_canal_dir 1.0 0.0 ) "Silicon" 

"region_substrato" ) 

 

 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_fonte" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##" ) 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_fonte") 

(sdegeo:define-2d-contact (list (car (find-edge-id (position (- (/ (* L -1.0) 2.0) LRS) (/ tSi 2) 0.0)))) 

"Contato_fonte") 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_dreno" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##" ) 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_dreno") 

(sdegeo:define-2d-contact (list (car (find-edge-id (position (+ (/ L 2.0) LRS) (/ tSi 2) 0.0)))) "Contato_dreno") 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_Porta" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##" ) 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_Porta") 

(sdegeo:define-2d-contact (list (car (find-edge-id (position 0.0 (* tox -1.0) 0)))) "Contato_Porta") 

(sdegeo:define-2d-contact (list (car (find-edge-id (position (/ (* L -1.0) 2.0) (* (+ tox 0.025) -1.0) 0.0)))) 

"Contato_Porta") 

(sdegeo:define-2d-contact (list (car (find-edge-id (position (/ L 2.0) (* (+ tox 0.025) -1.0) 0.0)))) "Contato_Porta") 

(sdegeo:define-contact-set "Contato_Substrato" 4  (color:rgb 1 0 0 ) "##" ) 

(sdegeo:set-current-contact-set "Contato_Substrato") 

(sdegeo:define-2d-contact (list (car (find-edge-id (position 0.0 1 0)))) "Contato_Substrato") 

 

 

(sdedr:define-constant-profile "ConstantProfileDefinition_Silicio" "BoronActiveConcentration" 1e+15) 

(sdedr:define-constant-profile-region "ConstantProfilePlacement_Canal" "ConstantProfileDefinition_Silicio" 

"region_canal") 

(sdedr:define-constant-profile "ConstantProfileDefinition_Substrato" "BoronActiveConcentration" 1e+15) 

(sdedr:define-constant-profile-region "ConstantProfilePlacement_Substrato" 

"ConstantProfileDefinition_Substrato" "region_substrato") 

 

 

;interface canal oxido porta 

(define interf_oxporta_sup -0.002) 

(define interf_oxporta_inf 0.005) 
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(sdedr:define-refeval-window "RefEvalWin_canal_oxporta" "Rectangle" (position posx_canal_esq 

interf_oxporta_sup 0) (position posx_canal_dir interf_oxporta_inf 0)) 

 

;interface canal oxido enterrado 

(define interf_box_sup (- tSi 0.005)) 

(define interf_box_inf (+ tSi 0.002)) 

(sdedr:define-refeval-window "RefEvalWin_canal_box" "Rectangle" (position posx_canal_esq interf_box_sup 0) 

(position posx_canal_dir interf_box_inf 0)) 

 

;interface fonte canal 

(define interf_fonte_min (- posx_canal_esq 0.040)) 

(define interf_fonte_max (+ posx_canal_esq 0.040)) 

(sdedr:define-refeval-window "RefEvalWin_canal_fonte" "Rectangle" (position interf_fonte_min 0 0) (position 

interf_fonte_max tSi 0)) 

 

;interface dreno 

(define interf_dreno_max (+ posx_canal_dir 0.040)) 

(define interf_dreno_min (- posx_canal_dir 0.040)) 

(sdedr:define-refeval-window "RefEvalWin_canal_dreno" "Rectangle" (position interf_dreno_min 0 0) (position 

interf_dreno_max tSi 0)) 

 

;interface oxido enterrado substrato 

(sdedr:define-refeval-window "RefEvalWin_box_subs" "Rectangle" (position posx_canal_esq (- (+ tSi tbox) 0.01) 

0) (position posx_canal_dir (+ (+ tSi tbox) 0.01) 0)) 

 

 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_canal" 0.02 0.004 0 0.007 0.004 0 ) 

(sdedr:define-refinement-region "RefinementPlacement_canal" "RefinementDefinition_canal" "region_canal" ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_interf" 0.01 0.001 0 0.01 0.001 0 ) 

(sdedr:define-refinement-placement "RefinementPlacement_interf1" "RefinementDefinition_interf" 

"RefEvalWin_canal_oxporta" ) 

(sdedr:define-refinement-placement "RefinementPlacement_interf2" "RefinementDefinition_interf" 

"RefEvalWin_canal_box" ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_interf_fontdreno" 0.001 0.002 0 0.001 0.002 0 ) 

(sdedr:define-refinement-placement "RefinementPlacement_interf3" "RefinementDefinition_interf_fontdreno" 

"RefEvalWin_canal_fonte" ) 

(sdedr:define-refinement-placement "RefinementPlacement_interf4" "RefinementDefinition_interf_fontdreno" 

"RefEvalWin_canal_dreno" ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_oxidoenterrado" 0.3 0.07 0 0.15 0.07 0 ) 

(sdedr:define-refinement-region "RefinementPlacement_oxidoenterrado" 

"RefinementDefinition_oxidoenterrado" "region_oxidoenterrado" ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_substrato" 0.3 0.07 0 0.15 0.07 0 ) 

(sdedr:define-refinement-region "RefinementPlacement_substrato" "RefinementDefinition_substrato" 

"region_substrato" ) 

(sdedr:define-refinement-size "RefinementDefinition_interf_box_subs" 0.03 0.01 0 0.01 0.01 0 ) 

(sdedr:define-refinement-placement "RefinementPlacement_interf_box_subs" 

"RefinementDefinition_interf_box_subs" "RefEvalWin_box_subs"  

 

(sde:build-mesh "-a -c boxmethod" "n@node@_msh") 
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APÊNDICE B 

Exemplo de código usado no Sentaurus Device: 

File{ 

   Grid= "@tdr@" 

   Doping= "@tdr@" 

   parameter="@parameter@" 

   Current= "@plot@"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

} 

 

Electrode { 

{ Name="Contato_fonte" Voltage=0.000 Schottky workfunction=4.57} 

{ Name="Contato_dreno" Voltage=0.100 Schottky workfunction=4.57} 

{ Name="Contato_Porta" Voltage=3.000 } 

{ Name="Contato_Substrato" Voltage=@|VGB|@ } 

} 

 

Physics (RegionInterface="region_oxidoporta/region_canal") { Charge (Conc=2e12)} 

Physics (RegionInterface="region_canal/region_oxidoenterrado") {Charge (Conc=5e10)} 

 

Physics (Electrode = "Contato_fonte") { eRecVel(TempDep) eThermionic 

 hRecVel(TempDep) hThermionic } 

Physics (Electrode = "Contato_dreno") { eRecVel(TempDep) eThermionic 

 hRecVel(TempDep) hThermionic } 

Physics { 

Mobility(ConstantMobility) 

eBarrierTunneling "NLM_dreno" 

hBarrierTunneling "NLM_dreno" 

eBarrierTunneling "NLM_fonte" 

hBarrierTunneling "NLM_fonte" 

Recombination(SRH(DopingDep)) 

EffectiveIntrinsicDensity(BandGapNarrowing (OldSlotboom)) 

Temperature = 298 

} 

 

Plot { 

eDensity hDensity eCurrent/vector hCurrent/vector Current/vector 

Potential SpaceCharge ElectricField/vector 

eMobility hMobility eVelocity hVelocity 

Doping DonorConcentration AcceptorConcentration 



161 
 

eBarrierTunneling hBarrierTunneling 

eNLLTunnelingPeltierHeat hNLLTunnelingPeltierHeat 

ConductionBandEnergy ValenceBandEnergy eQuasiFermiEnergy hQuasiFermiEnergy 

} 

 

Math { 

Extrapolate 

RelErrControl 

iterations=100 

Number_Of_Threads = maximum 

Nonlocal "NLM_dreno" (Electrode="Contato_dreno" Length=40e-7) 

Nonlocal "NLM_fonte" (Electrode="Contato_fonte" Length=40e-7) 

} 

Solve { 

#-initial solution: 

Poisson 

Coupled { Poisson Electron hole } 

#-ramp gate: 

Quasistationary ( InitialStep= 0.002 Maxstep= 0.002 Minstep= 0.0005 

Goal{ Name="Contato_Porta" Voltage=-3.000 } ) 

{ Coupled { Poisson Electron hole }  

 Plot(FilePrefix="nBESOI_underp=@underlap@_tBOX=@tBOX@_tox=@tox@_tSi=@tSi@_k=@k@_VGB=

@|VGB|@_VDS=0.1_VGF=3_@tdrdat@" Time=(0) ) 

} 

} 

 

 


