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Resumo 
 

 

Diniz, P. B.; Dispositvos semicondutores a partir de óxidos de estanho e zinco, Tese, 
Departamento de Física e Matemática , Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras,USP;Ribeirão Preto, 2008.Pág. 171 
 
Palavras Chaves: SnO2, ZnO, Transporte acústico de portadores, Ondas acústicas, 
Detector de um único fóton. 
 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de dispositivos semicondutores 

utilizando óxidos de zinco e estanho. O primeiro dispositivo semicondutor estudado está 

relacionado ao desenvolvimento de sensores de pH a partir do efeito de campo, enquanto 

que o segundo consiste na utilização de ondas acústicas de superfície para o transporte de 

portadores voltados para o desenvolvimento de detectores de um único fóton. 

Primeiramente, esses materiais foram utilizados como membranas sensíveis a íons de 

hidrogênio. Para isso foram fabricados os dispositivos denominados EGFETs cujo 

princípio de funcionamento é semelhante ao ISFET. Foram desenvolvidos filmes de SnO2 

obtidos a partir da rota Pechini e pela técncia Sol-gel com o objetivo de investigar a 

resposta elétrica do EGFET em função da concentração de íons de H+. Os sensores 

fabricados pela técnica sol-gel não apresentaram respostas satisfatórias devido à presença 

de poros. Por outro lado, obtivemos uma sensibilidade de 33mV/pH para o EGFET 

desenvolvido a partir da rota Pechini com uma membrana calcinada à 400oC. Propusemos 

também a utilização do ZnO como um possível candidato a sensor de pH a partir do 

EGFET. A melhor resposta do EGFET (uma sensibilidade de 38mV/pH) foi alcançada 

com a utilização de filmes de ZnO aquecidos à temperatura de 150oC. Além dos 

dispositivos para a detecção de íons de H+ apresentamos uma nova abordagem para a 

detecção de um único fóton a partir da combinação de dispositivos utilizando ondas 

acústicas de superfície e os transistores de um único elétron. Basicamente os protótipos 

consistem em uma estrutura de várias camadas otimizadas para uma eficiente absorção de 

fótons, uma junção p-i-n utilizada para coleta de portadores, IDT para geração da SAW e 

guias metálicos para controle de portadores durante o transporte acústico. Os portadores 

são eficientemente transportados por uma distância de 100 µm com uma perda de 12 % 

para a melhor configuração. Nessas condições, a eficiência do dispositivo é de 75%. 
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Abstract 

 
Diniz, P. B.; Tin and zinc oxides semiconductor devices, Tese, Departamento de Física 
e Matemática , Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,USP;Ribeirão Preto, 2008.Pág. 
171 

 

Keywords: SnO2, ZnO, acoustic transport, acoustic waves, single photon detector. 

 

This work presents the study and development of semiconductor devices base on 

tin and zinc oxides. The first device is related to the development of pH sensors based on 

field effect, while the second device uses surface acoustic waves for the transport of 

carriers related to a single photon detector device. Initially, the semiconductors were used 

as hydrogen ions sensing membranes. For that aim extended gate field effect transistors 

(EGFET) were developed. Their working principle is similar to the ion sensitive field 

effect transistor (ISFET).  Through Pechini and sol-gel SnO2 thin films were obtained. 

The EGFET response to H+ ions was not optimal due to the presence of pores. Using 

Pechini, a response of  33mV/pH was obtained for the EGFET membrane calcinated at 

400oC.  The use of ZnO as sensing membrane was also investigated, and the best response 

was a sensibility of 38mV/pH) for a film heated up to 150oC. In addition to the EGFET 

structure, a new approach to a single photon detection is presented. This uses the 

combination of surface acoustic waves with a single electron transistor. Two prototypes 

were developed using a multi-layered structure optimized for photon absorption. Carriers 

are collected using a p-i-n structure. Inter-digital-transducers are used for surface 

acoustinc wave generation. Metallic guides are used to control the carriers during acoustic 

tranport. Carriers were efficiently transported over a length of 100 µm with a loss of 12 %  

for the best configuration. Under this optimized conditions, the efficiency of the device is 

75%. 
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Capítulo 1 
 

 
Introdução 

 

 

Os dispositivos semicondutores vêm sendo estudados desde 1874, quando Braun 

realizou a primeira investigação sistemática do sistema de retificação a partir de uma estrutura 

metal-semicondutor. Entretanto, a maior revolução surgiu em 1947 quando um grupo de 

pesquisadores inventou o transistor bipolar. Desde 1980, tem se observado um tremendo 

crescimento e progresso no desenvolvimento de uma variedade de sensores semicondutores. 

Sensores semicondutores são dispositivos em que o material semicondutor é o principal 

responsável pela operação dos sensores. Entretanto, quando o semicondutor não é um  

material otimizado e auto-suportado para um particular tipo de sensor, materiais alternativos 

podem ser depositados sobre um substrato semicondutor para formar o sensor. 

Nesse trabalho foram fabricados e investigados dois diferentes dispositivos 

semicondutores utilizando óxidos de estanho e zinco. A apresentação do trabalho está 

dividida em duas partes. A primeira parte discute a fabricação e caracterização dos 

dispositivos semicondutores como sensores de pH. Nesses dispositivos os óxidos de estanho e 
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de zinco são os responsáveis pela a detecção e quantificação de íons de H+ presentes em 

solução aquosa. Assim, durante a pesquisa, os óxidos de zinco e estanhos foram investigados 

e otimizados para aplicações envolvendo quantificação de pH em solução. Foram utilizadas 

deferentes técnicas para o estudo dos óxidos, tais como: Análise Termogravimétrica e 

Termodiferencial, Difratrograma de Raios-X, Microscopia por Varredura Eletrônica (MEV) e 

Espectroscopia por Infravermelho. A segunda parte do trabalho apresenta os dispositivos 

semicondutores a partir de ondas acústicas de superfície para transporte acústico de cargas 

elétricas. 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica do transistor de efeito de campo 

sensível a íons como sensor de pH. Esse dispositivo surgiu em 1970 e utiliza o princípio de 

funcionamento do transistor de efeito de campo metal-oxido-semicondutor, o qual é 

considerado um dos mais importantes dispositivos para o desenvolvimento de circuitos 

integrados. Em seguida, o transistor de efeito de campo com a porta estendida é discutido 

como uma nova abordagem para a fabricação de sensores semicondutores a partir do efeito de 

campo. É importante ressaltar que as pesquisas com dois materiais semicondutores foram 

realizadas em paralelo.  

No capítulo 3 os resultados relacionados ao sensor de pH utilizando o óxido de 

estanho são apresentados. Esses filmes foram depositados a partir da técnica de Sol-gel e rota 

Pechini. Serão discutidos também os sensores de pH a partir de filmes de óxido de estanho 

dopado com flúor. O óxido de zinco, como sensor de pH, fabricado a partir da técnica de Sol-

gel será apresentado no capítulo 4. A utilização do óxido de zinco representa um dos 

primeiros resultados relacionados a esse material como sensor de pH.  

A segunda parte do trabalho apresenta os resultados da pesquisa sobre transporte 

acústico de cargas a partir de dispositivos baseados em onda acústica. Essa pesquisa foi 

realizada no Instituto Paul Drüde na Alemanha. O dispositivo tem aplicações na área de 

detecção de um único fóton a partir do transporte acústico de portadores fotogerados pela 
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incidência de fótons na superfície do dispositivo. No capítulo 5 uma revisão bibliográfica do 

transporte acústico de portadores é apresentada. Em seguida, uma nova abordagem para a 

detecção de um único fóton é discutida a partir da combinação de um dispositivo de ondas 

acústicas e um transistor de um único elétron. Os detalhes do dispositivo, a fabricação e 

caracterização do protótipo utilizado para investigar o transporte acústico de portadores são 

discutidos no capítulo 6. Nesse dispositivo o óxido de zinco é utilizado para a conversão de 

energia elétrica em ondas acústicas a partir do efeito piezoelétrico e transdutores interdigitais.  

Além do óxido de zinco, o arseneto de gálio tem importante papel durante a conversão 

de fótons em pares elétrons-buracos. Durante as pesquisas realizada na Alemanha foram 

fabricados dois protótipos. O transporte acústico de portadores foi investigado utilizando 

medidas de fotoluminescência e corrente elétrica. Assim, os resultados obtidos com o 

primeiro protótipo são apresentados no capítulo 7. A partir desses resultados alcançados, o 

protótipo foi otimizado e os resultados do segundo protótipo são apresentados no capítulo 8. 

Finalmente, no capítulo 9 é apresentada a conclusão e as perspectivas futuras relacionados aos 

dispositivos desenvolvidos. 
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Capítulo 2 
 

 
Dispositivos por efeito 

de campo 
 

Esse capítulo introduz o funcionamento dos dispositivos baseados no efeito de 

campo. Dentre os vários dispositivos já propostos, na área de bio-sensores, o 

ISFET, o LAPS e o EGFET serão apresentados como exemplos de sensores cujo 

princípio de funcionamento se basea no MOSFET. Além disso, serão 

apresentados alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico dos 

bio-sensores que utilizam o efeito de campo, dando ênfase ao EGFET. 
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2.1. Introdução 

O desenvolvimento dos bio-sensores ocorreu devido à crescente necessidade de 

identificação e quantificação de metabólitos de forma rápida, específica e em quantidades de 

amostras muito pequenas no campo da medicina. Em geral, os bio-sensores podem ser 

definidos como um sensor químico cujo reconhecedor é um componente biológico ativo, o 

que significa que um processo bioquímico é a fonte do sinal analítico. Assim, uma das 

características dos bio-sensores deve ser a sua alta seletividade para uma determinada 

substância [1-8]. 

A importância dos bio-sensores está fundamentada em suas diversas aplicações na 

área médica, seja em laboratórios de pesquisa, laboratórios clínicos, em cuidados clínicos ou 

como componentes de instrumentos terapêuticos especiais. Cada uma destas aplicações 

envolve uma demanda por um sensor específico. Por exemplo, a aplicação de bio-sensores em 

laboratórios clínicos origina-se pela grande demanda por métodos rápidos, confiáveis e 

baratos para a determinação de substâncias em fluidos biológicos tais como glicose no 

sangue, colesterol, lactato, uréia, creatinina, ácido úrico, hemoglobina, etc [8-14].  

A detecção de glicose tem sido muito estudada para análise em pacientes diabéticos, 

onde o nível de glicose pode ser monitorado tanto em vivo com em vitro [14-16]. A 

quantificação de uréia é de fundamental importância para o monitoramento dos rins e de 

desordens associadas a estes [17-23]. A mensuração de lactato ajuda no estudo da 

insuficiência respiratória, falhas no coração, desordens no metabolismo e no monitoramento 

de condições físicas de atletas. A determinação de colesterol é clinicamente muito importante, 

devido ao fato de concentrações anormais de colesterol estarem relacionadas com hipertensão, 

hipertiroidismo e anemia.  

No monitoramento clínico, os sensores têm a função de monitorar variáveis físicas tais 

como a pressão sanguínea, temperatura, potencial elétrico, respiração e movimento [1-3]. 

Dispositivos para o monitoramento de variáveis químicas tais como pH, concentração de 
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oxigênio e gás carbônico, pressão parcial de gases, etc, estão também disponíveis. No entanto, 

em ambas as áreas ainda há necessidade de muita pesquisa e desenvolvimento acadêmico e 

tecnológico. 

A construção de um bio-sensor baseia-se na comunicação de duas partes: o 

componente biológico ativo (o reconhecedor) e um transdutor, como mostra a figura 2.1. A 

primeira faz o reconhecimento de uma determinada substância por meio de uma reação 

bioquímica específica, podendo gerar uma variação na concentração de prótons, liberação de 

gases, emissão ou absorção de luz, emissão de calor, variação de massa, mudança no estado 

de oxidação, etc; e a segunda, converte a energia destes eventos numa forma mensurável, 

como uma variação de corrente, potencial, temperatura e outros. Assim, diferentes 

componentes biológicos podem ser utilizados na construção de bio-sensores, tais como 

tecidos, células, organelas, membranas, enzimas, receptores, anticorpos, ácidos nucléicos e 

macromoléculas orgânicas. 

 

Figura 2.1 - Representação esquemática do bio-sensor. 

 

Os bio-sensores são classificados de acordo com as diferentes propriedades do sensor 

utilizado na detecção das partículas de interesse. Assim, podem ser divididos em quatro 

grupos [24-25]: óticos, calorimétricos, piezoelétricos ou eletroquímicos. De maneira geral as 

propriedades fundamentais utilizadas são condutividade, potencial elétrico, capacitância, 

calor, massa ou constantes óticas, as quais mudam quando o sensor interage com o meio em 

estudo. 
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Os bio-sensores eletroquímicos são a classe de bio-sensores mais utilizados atualmente 

Estes são baseados no fato que durante o processo de bio-interação, espécies eletroquímicas, 

tais como elétrons, são consumidos ou gerados produzindo um sinal eletroquímico que pode 

ser medido. Dependendo da propriedade eletroquímica a ser medida pelo detector, os bio-

sensores eletroquímicos podem ser ainda subdivididos quanto ao seu modo de detecção em: 

potenciométricos, amperométricos, condutométricos ou de efeito de campo [5].  

Bio-sensores condutométricos medem a variação na condutância entre um par de 

eletrodos como conseqüência de um componente biológico. O termo potenciométrico está 

relacionado com a técnica de medida utilizada, caracterizada pelo potencial entre os eletrodos. 

Os bio-sensores amperométricos medem a variação na corrente no eletrodo devido a uma 

oxidação de produtos de uma reação bioquímica [5].  

A pesquisa na área de bio-sensores tem tido um enorme crescimento nestes últimos 

anos e uma grande quantidade de tipos de biossensores já foram propostos [8,10,11]. Dentre 

eles, destaca-se o surgimento do transistor de efeito de campo sensível a íons (ISFET, 

abreviado direto do inglês ion-sensitive field effect transistor). O primeiro ISFET foi 

fabricado por Berveld (1970) e foi introduzido como o primeiro sensor químico com 

pequenas dimensões utilizando um dispositivo semicondutor [26]. Desde então, mais de 700 

artigos foram publicados relacionados ao ISFET e outros 200 são relacionados com este 

dispositivo, tais como os EnzimasFETs, ImunoFETs, etc [11].  

O grande interesse nos bio-sensores a partir do ISFET são os denominados transistores 

de efeito de campo modificados biologicamente, que têm gerado um grande número de 

publicações [14]. Estes dispositivos de efeito de campo constituem atualmente um elemento 

estrutural básico de micro-sensores químicos e biológicos; eles possuem vantagens potenciais 

tais como, tamanho reduzido, leveza, resposta rápida, alta segurança e possibilidade de 

integração dos bio-sensores em matrizes de circuitos integrados com perspectiva de produção 

em massa de sistemas portáteis para micro-análise com baixo custo; além disso, podem ser 
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aplicados em biotecnologia e monitoramento ambiental de indústrias alimentícias e 

farmacêuticas [10]. 

 

2.2. Dispositivos baseados no efeito de campo 

 

O ISFET é um dispositivo sensível a íons que utiliza o mesmo princípio do transistor 

de efeito de campo (FET). O FET é um transistor de três terminais, utilizado em várias 

aplicações e que realiza, em larga escala, muitas funções do TBJ (direto do inglês, Transistor 

Bipolar Junction). A diferença fundamental entre os dois tipos de transistores é o fato de o 

TBJ ser um dispositivo controlado por corrente, enquanto que, o FET é um transistor 

controlado por tensão. Existem dois tipos de FETs: JFETs e MOSFETs. Os MOSFETs 

subdividem-se em tipo depleção e tipo intensificação. Os termos depleção e intensificação 

definem os seus modos básicos de operação, enquanto que, a expressão MOSFET representa 

o transistor de efeito de campo metal óxido semicondutor (do inglês, metal-oxide-

semiconductor-field-effect transistor) [27-32]. A construção básica do MOSFET canal n é 

mostrada na figura 2.2.   

 
Figura 2.2  -  Representação esquemática  do  MOSFET ( à esquerda)  e  diagrama  eletrônico (à 

direita). 
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A operação do MOSFET é relativamente simples. Uma diferença de potencial VDS, ou 

seja, entre o dreno e a fonte produz uma corrente IDS no canal formado predominantemente 

por elétrons.  O valor desta corrente é determinado pela tensão VDS e também pela resistência 

do canal, que por sua vez depende da concentração de impurezas, do comprimento e da área 

efetiva da seção reta do canal. Esta área pode ser controlada pelo tamanho das regiões de 

depleção das junções p-n, uma vez que nestas não existem elétrons de condução. Como a 

espessura da região de depleção depende da tensão reversa na junção a corrente de dreno ID 

varia com a tensão VGS entre a porta a e a fonte.  

A diferença entre o ISFET e o MOSFET é que o porta do MOSFET é substituído por 

uma membrana sensível a íons. Assim, o ISFET pode ser considerado como um MOSFET 

onde a porta foi substituído por uma membrana sensível a íons, um eletrodo de referência e 

uma solução caracterizada por um pH,  como mostra a figura 2.3.  Desde a introdução do 

ISFET em 1970, o dispositivo tem recebido muita atenção, principalmente focada em 

melhorar sua performance usando outros tipos de materiais para a fabricação da porta. Desde 

que, como mencionado antes, os ISFET não são muitos diferentes dos MOSFET, as etapas 

para a fabricação de ambos os tipos de dispositivos são praticamente as mesmas, exceto a 

região da porta. A escolha para do material a ser depositado sobre o dióxido de silício é 

crucial. Esse material deve ser sensível e seletivo aos íons que serão testados e deve proteger 

o dispositivo de hidratação e migração de íons em direção a superfície do semicondutor. No 

início, os materiais clássicos utilizados em microeletrônica foram testados – tais como SiO2, 

Si3N4, Al203, Ta2O5, ZrO2. O SiO2 apresentou-se como um dos piores materiais, com 

sensibilidade na ordem de 25-48 mV/pH e comportamento não-linear dependendo do valor de 

pH A variação da sensibilidade para o Si3N4 foi de 46-56 mV/pH, enquanto ISFETs 

fabricados utilizando Al2O3 e Ta2O5 apresentaram uma sensibilidade maximizada de 53-57 e 

56-57 mV/pH, respectivamente. 
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Figura 2-3 - Representação esquemática do bio-sensor ISFET. 

 

Assim como o MOSFET, a resistência do canal no ISFET depende do campo elétrico 

perpendicular à direção da corrente. Cargas da solução se acumulam no topo da membrana 

isolante e não passam através da membrana sensível a íons. Os sensores de pH desenvolvidos 

a partir de FETs  possuem a sensibilidade para detectar o campo elétrico criado pelos íons de 

H+ presentes na solução aquosa. A intensidade do campo elétrico, que depende da 

concentração de íons na solução, modula a intensidade de corrente elétrica através do 

MOSFET. Em resumo, o ISFET combina duas funções simultaneamente: uma detecção 

seletiva de íons através da membrana e uma transformação do potencial sentido pela 

superfície em uma correspondente variação da corrente de dreno. Mais detalhes relacionados 

ao funcionamento do ISFET podem ser obtidos no apêndice A. 

Entretanto, uma abordagem para a fabricação industrial de bio-sensores baseados no 

ISFET esbarra em um complicado problema de encapsulamento. A dificuldade consiste na 

necessidade para assegurar uma isolação elétrica do sensor, evitando assim que alguma região 

do ISFET entre em contato com a solução líquida do meio [25]. A passivação elétrica das 

regiões superiores e inferiores do chip, exceto as áreas de contato, são realizadas através de 

filmes dielétricos caracterizados por uma baixa permemibilidade a água e íons. 
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Pode-se pensar o ISFET como um MOSFET conectado por uma membrana sensível a 

íons de H+. Esta simples visualização nos leva ao desenvolvimento do EGFET: nada mais 

nada menos, consiste de uma membrana seletiva depositada em forma de filme fino sobre um 

substrato e interligada a um MOSFET comercial [33-39]. Uma idéia simples e trivial que 

possibilita a pesquisa e o desenvolvimento de sensores de pH e bio-sensores sem a 

necessidade da fabricação do MOSFET. A figura 2.4 apresenta a estrutura do EGFET.  

 
Figura 2.4 -  Representação da estrutura do EGFET e do sistema de medida. O EGFET 

consiste em uma (a) membrana sensíveis a íons de hidrogênio conectada a um MOSFET 

comercial.  

 

A estrutura responsável pela detecção dos íons é formada, por exemplo, por uma 

camada de óxido de zinco (ZnO) ou óxido de estanho (SnO2) depositado sobre um substrato 

de alumínio [38-39]. Esta membrana é conectada ao MOSFET comercial, resultando no 

EGFET como sensor de pH. Uma das principais vantagens encontradas no desenvolvimento 
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desse dispositivo é que o sensor utiliza um MOSFET comercial. Assim, ao contrário do 

ISFET, o EGFET pode ser fabricado com um baixo custo pois as etapas relacionadas ao 

desenvolvimento do MOSFET não são necessárias. Essas características fazem dos EGFETs 

uma alternativa à fabricação dos ISFETs e podem também, ser utilizados como uma 

ferramenta para o estudo de materiais com aplicações em sensores de pH e bio-sensores. Em 

comparação com outros tipos de bio-sensores, o EGFET tem com certeza vantagens bem 

conhecidas: miniaturização, alta sensibilidade e potencial para multi-detecção. 

 

2.3. Desenvolvimento histórico e estado da arte 

 

Estimulado por uma consciência ambiental, uma demanda por um controle em tempo 

real da emissão de gases assim como pela necessidade em monitoramento médico e etc, os 

esforços da pesquisa mundial em direção ao desenvolvimento de sensores químicos iniciou-se 

em 1960 [40]. Existia, bem claro, a necessidade por sensores químicos que poderiam ser 

fabricados em grande quanditadade e a um baixo custo. Assim, procurando por materiais 

adequados, os pesquisadores descobriram bem cedo o silício. Desde o início, dois dispositivos 

têm dominado o campo de sensores químicos a partir desse material: o ISFET e o Pd-porta 

MOSFET [41]. 

 O ISFET foi apresentado por Bergveld na Universidade de Twente em 1968 [26]. A 

maioria das pesquisas relacionadas aos sensores químicos focou em temas relacionados ao 

material de fabricação da porta. Aproximadamente ao mesmo tempo em que Bergveld, mas 

um pouco atrasado, Matuso da Universidade Tohoku no Japão, depois de voltar de férias na 

Stanford, publicou seus resultados em que apresentava um novo tipo de dispositivo 

semelhante ao ISFET, primeiramente em um periódico Japonês [42], e mais tarde, em um 

jornal internacional [43]. Em seguida várias aplicações utilizando o ISFET foram realizadas. 
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Mais detalhes podem ser obtidos nas referências [10-11,13,40,44]. A seguir apresentaremos 

alguns dispositivos que foram propostos como alternativa à fabricação do ISFET. 

O desenvolvimento das camadas sensíveis a íons de hidrogênio, utilizadas como 

membranas seletivas em transistores de efeito de campo geralmente consistem em uma tarefa 

que consome muito tempo, especialmente quando a performance do dispositivo é testada em 

sua estrutura final. Para reduzir a quantidade de tempo dedicada ao preparo das camadas 

responsáveis pela adsorção de prótons assim como a estrutura do transistor de efeito de 

campo, uma nova técnica baseada em medidas de capacitância foi desenvolvida. Nesse caso, 

ao contrário das medidas tradicionais de capacitância, a técnica mantém a capacitância do 

sistema fixa em um valor de capacitância utilizando um circuito de realimentação.  

A técnica é denominada CONCAP e tem se mostrado apropriada para caracteriza��� 

de camada sensível a íons [44-45]. Por exemplo, é possível investigar o comportamento de 

cada camada do sistema depois de realizadas etapas individuais durante a fabricação assim 

como otimizar o processo de fabricação sem a necessidade da estrutura final do FET, ou seja, 

sem a presença dos contatos de dreno e fonte. Dessa forma, a estrutura do dispositivo consiste 

apenas em um capacitor MOS onde o metal é substituído por uma membrana seletiva a íons 

de hidrogênio. De forma geral, esse método, combinado com a técnica CONCAP, vem sendo 

utilizado para o monitoramento do valor do pH a partir da imersão do dispositivo em uma 

solução aquosa. Por exemplo, em 1990 o dispositivo foi testado a partir de uma membrana 

formada por uma camada de 100 nm de Ta2O5 depositada em um substrato de silício do tipo 

p, o qual foi coberto com uma camada de 50 nm de óxido para formar a porta. O dispositivo 

apresentou uma sensibilidade de 59.2 mV/pH, cujo valor é usualmente encontrado em ISFETs 

fabricados com o mesmo material [45]. Em seguida, várias aplicações foram desenvolvidas e 

mais detalhes podem ser obtidos nas referências [10,44]. 

Em 1988, Hafeman e colaboradores publicaram um artigo na Science apresentando o 

LAPS (Light-Addressable Potentiometric Sensor) como um novo dispositivo baseado no 
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ISFET [46]. Apresenta como principal vantagem a possibilidade de ser endereçado 

opticamente.  Por exemplo, a habilidade de selecionar opticamente regiões espaciais da 

superfície do sensor permite múltiplas medidas potenciométricas a partir de um único 

dispositivo semicondutor. Basicamente, a estrutura do LAPS consiste em uma camada de 

nitreto, a qual entrará em contato com a solução, depositada em um substrato de silício 

levemente dopado. Para que o dispositivo funcione, é preciso que um potencial elétrico seja 

aplicado entre o substrato e a solução aquosa. Além disso, um conjunto de LEDs são 

acoplados ao dispositivo para gerar uma fotocorrente. Quando o silício absorve a luz em 

comprimento de onda apropriado, pares elétron-buraco são gerados. Esses portadores são 

separados pelo campo elétrico na camada de depleção. Elétrons movem-se em direção ao 

volume do silício, e os buracos se acumulam na interface formada entre o silício e o isolante. 

Portanto, a intensidade da corrente depende do potencial aplicado ao substrato, o qual também 

é influenciado pelo potencial de superfície devido a adsorção de prótons. Dessa forma, 

observa-se uma modulação da fotocorrente em função do valor de pH da solução [47]. 

Em 1983, J Van Der Spiegel e colaboradores relataram o funcionamento do primeiro 

EGFET (transistor de efeito de campo com porta estendida). Assim como o LAPS, o EGFET 

utiliza o mesmo principio de funcionamento do ISFET, tendo como principal diferença o fato 

de que a porta não é fabricada diretamente na estrutura do MOSFET. Nesse trabalho, o 

EGFET foi inicialmente proposto como uma alternativa ao ISFET para a detec��� ao mesmo 

tempo em um só dispositivo de várias substâncias. A estrutura do EGFET consistia em uma 

membrana conectada à um MOSFET através de um cabo coaxial A estrutura da membrana e o 

MOSFET são fabricados em um substrato de silício e o material assim como as características 

utilizadas para a fabricação da membrana dependem da substância a ser detectada. Por 

exemplo, foram utilizados filmes de IrOx, LaF3, AgCl e Ag2S. 

Em 2000, Li-Te Yin e colaboradores apresentaram a comunidade científica uma nova 

alternativa à fabricação do ISFET [33]. Ao contrário de J Van Der Spiegel, desenvolveram o 
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EGFET a partir da conexão entre uma membrana sensível a íons de hidrogênio e um 

MOSFET comercial, como por exemplo, o CD4007UB. Nesse primeiro trabalho, a membrana 

foi desenvolvida a partir de um filme fino de SnO2 depositado por sputtering em um substrato 

de vidro coberto por uma camada de alumínio. Os primeiros resultados mostraram que esse 

dispositivo apresentou uma sensibilidade de 50 mV/pH.  

A principal diferença do EGFET em relação ao ISFET é que para o primeiro não é 

necessário fabricar a estrutura do MOSFET. Conseqüentemente, os custos são reduzidos 

facilitando assim a fabricação de sensores de pH já que algumas etapas envolvidas no 

desenvolvimento da estrutura do MOSFET são excluídas. Além da alta sensibilidade 

apresentada pelo dispositivo outras características foram amplamente reconhecidas pela 

comunidade científica. Por exemplo, como o MOSFET comercial não é imerso na solução, ao 

contrário do ISFET, o mesmo não é danificado e pode ser reutilizado várias vezes; além do 

mais, os problemas relacionados ao encapsulamento do ISFET não são observados na 

fabricação do EGFET. 

Essas características fizeram com que a nova abordagem para o desenvolvimento de 

sensores de pH e bio-sensores (EGFET) se tornasse uma alternativa viável à fabricação do 

ISFET. Portanto, em seguida, outros trabalhos foram desenvolvidos explorando tanto a 

otimização do dispositivo como sensor de pH como em aplicações envolvendo bio-sensores. 

Uma característica importante constatada é que os materiais geralmente utilizados no ISFET, 

para a fabricação das membranas sensíveis a H+, não apresentaram nenhuma resposta ao pH 

quando utilizadas em EGFETs [33,49]. Dessa forma, vários pesquisadores iniciaram 

pesquisas buscando novos materiais e métodos para a fabricação de membranas que pudessem 

ser aplicadas à sensores de pH. A tabela 2.1 apresenta um resumo de alguns dos resultados 

obtidos nos últimos anos relacionados a otimização do EGFET como sensor de pH. 
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Ano Material Técnica Substrato pH Sensibilidade Referência 

2000 SnO2 Sputtering Al / Vidro 2-12 50 mV/pH [33] 

2000 SnO2 Sputtering Al / Silício 2-12 58 mV/pH [34] 

2001 ITO Sputtering Vidro 2-12 57 mV/pH [35] 

2001 TiN Sputtering Silício 2-10 57 mV/pH [49] 

2003 SnO2 Sol-gel Silício 2-9 59 mV/pH [36] 

2004 a-BCxNy Sputtering Silício 2-11 46 mV/pH [37] 

2005 SiNWs CVD Silício 2-11 58 mV/pH [51] 

 

Tabela 2.1 - Resumo de alguns resultados a partir da fabricação do EGFET como sensor de pH 

 

Desde do surgimento dos sensores de efeito de campo, vem sendo discutidas algumas 

características desejáveis para a fabricacao de óxidos atuando como membrana seletiva a íons 

de hidrogênio. A princípio, os óxidos devem ser anfotéricos e preferencialmente apresentarem 

estabilidade quando imersos em soluções em uma ampla faixa de pH ( 2 <  pH < 12 ). Nesse 

aspecto, vários óxidos foram estudados por tentativa e erro pois a  instabilidade de óxidos em 

soluções  ainda não é bem conhecida. Nota-se que, dependendo do processo de fabricação, 

algums óxidos não podem ser utilizados em determinadas faixas de pH. Por exemplo, o SnO2 

depositado pela técnica sol-gel danifica-se quando imerso em solucao com pH > 9 [36], 

comportamento nao observado quando o material é depositado por sputtering [33,34]. Por 

outro lado, mesmo que depositado por sputtering, o W3O2 [52] danifica-se quando imerso em 

pH > 7, enquanto que, o Pb2O3 fabricado por sol-gel, apresenta um estabilidade desejável 

[53,54].  

A sensibilidade do sensor de pH é considerada umas das propriedades mais 

importantes. Teoricamente, espera-se que dispositivos por efeito de campo tenham uma 

máxima sensibilidade na ordem de 59 mV/pH. Deseja-se também que a resposta do sensor 

seja linear e constante em toda a faixa de pH ( 2 <  pH < 12).  Modelos teóricos e alguns 
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experimentos vem correlacionando algumas propriedades do material com a sensibilidade dos 

dispositivos [55-59]. Por exemplo, uma das características geralmente discutida, refere-se a 

forma estrutural do óxido. Em EGFETs utilizando o SnO2 e o Pb2O3, depositado por 

supttering e sol-gel respectivamente, nota-se que a transição de fase do óxido de amorfa para 

a cristalina reduz a sensibilidade de 55 mV/pH para 30 mV/pH [53-54,59-60]. A partir de 

modelos teóricos, a cristalinidade do óxido é relacionada ao baixo número de sitios 

responsáveis pela adsorção dos íons de hidrogênio. Além do mais, observa-se que a 

resistividade do filme influência na resposta do EGFET [61]. Por exemplo, os óxidos 

isolantes TiO2, Al2O3, Si02, Si3NO4 e Ta2O5, geralmente utilizados para a fabricação do 

ISFET, apresentaram uma baixa sensibilidade quando utilizados como membrana seletivas 

em EGFETs, e enquanto que óxidos com alta condutividade, como por exemplo, filmes de 

SnO2 dopado com Índio (ITO da sigla em inglês), apresentam respostas satisfatórias. A 

influência da condutividade vem sendo discutida através de modelos teóricos envolvendo 

resistores e capacitores. Entretanto, poucos experimentos foram realizados e uma explicação 

satisfatória ainda não é conhecida. 

A primeira aplicação do EGFET como bio-sensor consistiu na detecção da acetilcolina 

através de uma reação enzimática com a acetilcolinesterase [62]. A acetilcolinesterase foi 

imobilizada em uma membrana de SnO2 de tal maneira que a reação enzimática com a 

acetilcolina resultasse na liberação de H+. Conseqüentemte, a variação do pH foi facilmente 

detectada pelo EGFET. O bio-sensor apresentou um tempo de resposta de 100 segundos e 

uma resposta linear para concentrações de 1 até 2.5 mM de acetilcolina. Em seguida, outros 

bio-sensores foram fabricados. 

 

2.4. Objetivo desse trabalho 
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O objetivo desse trabalho foi iniciar uma linha de pesquisa para o desenvolvimento 

tecnológico de bio-sensores a partir de dispositivos semicondutores. Para alcançar essa meta, 

inicialmente as pesquisas foram direcionadas para o desenvolvimento de dispositivos 

utilizando como propriedade para detecção e/ou quantificação o efeito de campo. A idéia 

principal da pesquisa consiste em desenvolver sensores de pH a partir da fabricação de 

EGFETs. O desenvolvimento de EGFETs inicia-se com a fabricação de membranas sensíveis 

a íons de hidrogênio. Dessa forma, os esforços foram concentrados na pesquisa e 

desenvolvimento de filmes finos com características adequadas para serem utilizados como 

membranas seletivas á íons de hidrogênio. Alcançado o sucesso na fabricação das 

membranas, é possível desenvolver diferentes tipos de dispositivos baseados no efeito de 

campo, pois a membrana é considerada como a base para o funcionamento do sensor. Em 

geral, tem-se relatado a fabricação do EGFET e ISFET utilizando óxidos depositados a partir 

da técnica de sputtering. Entretanto, essa técnica necessita de equipamentos de alto custo. Por 

outro lado, a realidade brasileira nos faz buscar métodos baratos e eficientes para a produção 

de materiais. Dentre os vários métodos de deposição conhecidos, nesse projeto de pesquisa 

utilizou-se a técnica denominada sol-gel e rota pechini. Inicialmente, filmes de SnO2 e ZnO 

foram investigados como membranas sensíveis a íons de hidrogênio.  
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Capítulo 3 
 

 
EGFET com Óxido de  

Estanho 
 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados relacionados à fabricação 

e caracterização de filmes finos de SnO2 depositados em substrato de alumínio. 

Esses filmes foram caracterizados como membranas sensíveis a íons de H+ 

acopladas ao MOSFET para o desenvolvimento de sensores de pH a partir do 

princípio de funcionamento do EGFET.  
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3.1. Introdução 

 
O dióxido de estanho (SnO2) é um material semicondutor com várias aplicações 

tecnológicas. Dentre as aplicações, podemos citar o uso em células solares, visores de telas de 

cristal líquido, dispositivo eletroquímicos, sensores de gás e como materiais integrantes em 

eletrodos utilizados em eletrooxidação de compostos orgânicos e inorgânicos [63-70]. Além 

dessas aplicações, recentemente o SnO2 vem sendo bastante utilizado como membrana para o 

desenvolvimento de sensores de pH a partir do EGFET [33-36,59-62]. Os filmes de SnO2  têm 

sido preparados por inúmeras técnicas de deposição. Destacam-se, a deposição química a 

partir da fase vapor (CVD), a evaporação térmica a vácuo, o bombardeamento iônico 

(sputtering) e a decomposição térmica, etc. Todas essas técnicas possuem alto custo quando 

comparados com outros métodos tais como Sol-Gel e Pechini [70-79]. Portanto, nesse 

trabalho, esses dois últimos métodos foram utilizados para a deposição de SnO2. 

O método de Sol-Gel vem cada vez mais sendo utilizado para a deposição de vários 

tipos de filmes finos em diferentes substratos [56-59]. A obtenção de óxidos pela técnica de 

Sol-Gel apresenta grandes vantagens quando comparada com os métodos tradicionais para a 

deposição de filmes finos, tais como baixas temperaturas e baixo custo. A transição de um 

líquido (sol - solução ou suspensão coloidal) para um sólido (gel – di ou multifásico), origina 

a expressão Sol-Gel. Esta transição é basicamente um processo químico utilizado para 

preparar suspensões coloidais (partículas dispersas) a partir de soluções de precursores 

metálicos, tais como solução aquosa de sais inorgânicos ou alcóxidos metálicos dissolvidos 

em solventes orgânicos. 

O processo de sol-gel pode ser dividido em duas classes, dependendo da natureza do 

precursor inorgânico utilizado: a dos sais (cloretos, nitratos, sulfetos, etc) e a dos alcóxidos 

[71]. O método Sol-Gel pode ser dividido em etapas sucessivas. São elas: hidrólise, 

policondensação, secagem e densificação. A primeira e a segunda fase ocorrem 

espontaneamente durante a fabricação do filme através do contato com o vapor de água da 
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atmosfera. A etapa de secagem consiste na eliminação do solvente, materiais orgânicos, álcool 

e o restante da água ou ligações de OH. A última fase, densificação, leva a formação de uma 

estrutura em rede e a redução dos poros. Uma descrição mais detalhada das reações químicas 

que ocorrem na técnica de Sol-Gel pode ser obtida nas referências [63,65,67,71,72]. 

A rota Pechini é um método alternativo e tem sido empregando para a decomposição 

térmica de precursores poliméricos [68-70]. A rota Pechini inicialmente foi desenvolvido para 

a obtenção de pós cerâmicos e posteriormente adaptado para a obtenção de filmes finos. A 

idéia geral da rota Pechini, denominado também Precursores Poliméricos, é a distribuição dos 

cátions ao longo da estrutura de uma cadeia polimérica, provendo assim um máximo de 

homogeneidade.  

Primeiramente, as resinas de estanho obtidas pela rota Pechini e pelo método Sol-Gel 

foram caracterizadas utilizando-se a técnica denominada Análise Termogravimétrica e 

Termodiferencial (TGA/DTA). Em seguida, os filmes de SnO2 depositados sobre substrato de 

alumínio foram caracterizados utilizando-se Difratrograma de Raios-X (XRD), Microscopia 

por Varredura Eletrônica (MEV) e Espectroscopia por Infravermelho. Finalmente, os filmes 

de SnO2 foram utilizados para a fabricação de EGFETs, os quais foram caracterizados 

eletricamente. 

 
 
3.2. Preprado das soluções precursoras 

 

3.2.1. Método Sol-Gel 

 

A solução de SnO2, pelo método sol-gel, é preparada a partir da dissolução de 8.4g de 

dicloreto de estanho dihidratado [SnCl2.2H2O] dissolvido em 100 ml de etanol absoluto. Essa 

solução é aquecida e agitada em sistema de refluxo a uma temperatura de 80oC por um 
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período de 2 horas. Em seguida o solvente é evaporado da solução através do aquecimento 

sem o uso do refluxo. Para finalizar, adiciona-se 50 ml de etanol absoluto. Novamente a 

solução é aquecida por um período de 2 horas a 50oC. A obtenção do filme de SnO2 a partir 

da solução pode ser realizada através da deposição da solução no substrato e em seguida o 

conjunto é aquecido em atmosfera ambiente ou em presença de oxigênio. A maioria dos 

trabalhos pesquisados sobre a técnica de Sol-Gel para a obtenção de SnO2 tem o interesse na 

obtenção de filmes finos em sua forma cristalina. A fase amorfa do SnO2 é citada como uma 

etapa para a obtenção do oxido. Dessa forma, a obtenção do SnO2 amorfo utilizando a técnica 

de Sol-Gel ainda é pouco estudada. 

 

3.2.2. Rota Pechini 

 

Este processo baseia-se na formação de um quelato (sais como cloretos, carbonatos, 

hidróxidos e nitratos dissolvidos em uma solução aquosa) e um ácido carboxílico, geralmente 

ácido cítrico [68]. A formação do quelato entre o ácido cítrico e o metal ocorre através da 

dissolução do sal do metal de interesse em uma mistura de ácido cítrico e etilenoglicol a 

aproximadamente 90oC, neste ponto o etilenoglicol permanece sem reagir. A etapa seguinte 

consiste na reação de poliesterificação entre os grupos hidroxil do etilenoglicol e os grupos 

carboxílicos do ácido, esta etapa ocorre em temperaturas a 120oC e dá origem à rede 

polimérica. 

A partir das soluções precursoras os filmes podem ser obtidos por várias técnicas de 

deposição tais como, dip-coating ou pincelamento do substrato. Sendo o substrato uma placa 

de titânio, vidro ou alumínio dependendo apenas do objetivo. A resina depositada sobre o 

substrato é então calcinada em determinada temperatura para resultar em partículas de óxido. 

O aquecimento da resina a temperaturas acima de 400oC causa uma quebra das cadeias 
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poliméricas ocorrendo a pirólise. Então, a oxidação dos cátions e a formação do óxido ocorre 

durante a calcinação, geralmente realizada entre 500 e 900oC. 

Durante a etapa de aquecimento todo o material orgânico é eliminado na forma de CO2 

e água. Sendo assim, a estrutura polimérica é quebrada com o processo de aquecimento 

resultando em estanho na forma SnO2. Como resultado desta calcinação obtém-se um filme de 

óxido. Este método de preparação permite a obtenção, em poucas horas, de filmes uniformes, 

com superfícies homogêneas. Estas características fazem deste método uma maneira eficaz 

para a produção de filmes de óxidos que podem ser utilizados como sensores. Além de 

possuírem baixo custo de produção os filmes obtidos pela rota Pechini possuem a 

característica de fácil manuseio. 

A preparação da resina de SnO2 pode ser dividida em duas etapas: a) A primeira parte 

consiste na síntese do citrato de estanho a partir do ácido cítrico juntamente com o cloreto de 

estanho; b) na segunda etapa, a resina de estanho é obtida a partir da dissolução do citrato de 

estanho em etilenoglicol. Na primeira etapa, o citrato de estanho, cuja fórmula molecular é 

C6H6O8Sn2 (M = 445,44 g/mol), foi obtido partindo-se do ácido cítrico (C6H8O7.H2O) e 

cloreto de estanho (SnO2.2H2O) na proporção de 1 : 2 mol. A massa de cloreto foi dissolvida 

na solução de ácido cítrico (0,25 mol l-1) e, em seguida, adicionou-se NH4OH 2,0 mol l-1 gota 

a gota, com agitação e controle de pH até valores próximos de 3,0, havendo a formação de um 

precipitado branco. Atingindo-se o pH desejado, a mistura foi filtrada a vácuo obtendo-se o 

citrato de estanho; este foi mantido em estufa a 70oC por 24 horas para a secagem completa 

do sal [64,66,68] 

Na segunda etapa, a resina precursora de estanho foi obtida através da dissolução de 

ácido cítrico em etilenoglicol em quantidades de 50% - 50% em massa a 65oC. Após a 

dissolução do ácido, a temperatura foi elevada a 90 - 95 oC. Neste ponto, o citrato de estanho 

foi adicionado lentamente em proporção com o ácido cítrico de 1 : 3 em mol. Em seguida, 

adicionou-se HNO3 concentrado gota a gota até a dissolução completa do sal. Nesta etapa foi 
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observado intenso desprendimento de NO2 e acentuado aumento da viscosidade da solução, 

sendo obtida, então, uma resina de coloração amarelada. Esta resina foi utilizada para a 

obtenção de SnO2 em substrato de alumínio. 

Os filmes de SnO2 depositado pela rota Pechini foram obtidos a partir da deposição da 

solução precursora em substrato de alumínio à temperatura ambiente. Para isso, a solução era 

depositada utilizando um pincel e aquecida à 1000C por 10 minutos. Esse processo era 

repetido até que o substrato fosse totalmente coberto. Em média, eram necessárias de três a 

quatro camadas de SnO2. Em seguida, as amostras foram calcinadas em diferentes 

temperaturas em uma atmosfera ambiente. 

 

3.3. Caracterização termogravimétrica 

 

Em geral, a técnica TGA/DTA é utilizada para investigar as transformações físicas e 

químicas sofridas pelo material em função da temperatura de aquecimento. Nesse trabalho, 

estamos interessados em determinar a temperatura na qual se inicia o processo de eliminação 

da matéria orgânica e de cristalização do filme. Portanto, o TGA/DTA das resinas de SnO2 

obtida pela rota Pechini e Sol-Gel foram obtidos. Em ambos os caso, o experimento foi 

realizado a uma taxa de 10oCmin-1 em atmosfera ambiente.  

Os dados de TGA apresentados na figura 3.2, referente rota Pechini, indicam uma 

perda de massa significativa até a temperatura de 550oC, mostrando que acima desta 

temperatura toda a matéria orgânica presente na resina é decomposta. A análise DTA 

apresenta um pico exotérmico em 450oC, relacionado ao início do processo de cristalização. 

Podemos concluir que os filmes de SnO2 fabricados pela rota de Pechini e aquecidos em 

temperaturas acima de 450oC apresentaram uma estrutura cristalina e ausência de material 

orgânico.  
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Figura 3.2 - Análise TGA/DTA da solução utilizada para a deposição de filmes de SnO2 obtida pelo 

método de Pechini. O experimento foi realizado a uma taxa de 10oCmin-1 em atmosfera ambiente. 

. 

A figura 3.3 apresenta os resultados de TGA/DTA para a solução precursora de SnO2 

pelo método Sol-Gel. Os resultados mostram uma perda de massa de 60% até uma 

temperatura de 40oC. Nesta região, a análise DTA apresenta um pico exotérmico relacionado 

à evaporação do solvente. Uma perda de massa relativamente insignificante é observada na 

faixa entre 250oC a 300oC. Entretanto, acima de 400oC não há perda de massa, indicando a 

completa decomposição do solvente. A partir dos resultados da análise TGA/DTA pode-se 

inferir que uma temperatura entre 250 e 300oC deve ser utilizada para a fabricação da 

membrana de SnO2 pelo método Sol-Gel. Entretanto, a partir da análise DTA não é possível 

determinar a temperatura em que se inicia o processo de cristalização. 

 

3.4. Caracterização estrutural 
 

A estrutura dos filmes de SnO2 depositados sobre substratos de alumínio utilizando o 

método Sol-gel e a rota Pechini foram caracterizada utilizando-se XRD. A figura 3.4 
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apresenta os resultados do espectro de raios-X das amostras fabricadas pelo método Pechini. 

Os resultados de XRD mostram que os filmes calcinados em temperaturas superiores a 400oC 

apresentam uma estrutura de SnO2 denominada cassiterita. A estrutura cassiterita apresenta 

picos (110), (101), (200) e (211). Entretanto, em nossas análises só é possível observar os dois 

primeiros devido ao fato de que os picos de alumínio em 38 o e 44o se sobrepõem aos picos 

provenientes do substrato. Pode-se observar que o processo de cristalização inicia-se em 

300oC e que uma cristalização relevante é observada a partir de 4000C.  

 
 

Figura 3.3 – Análise TGA/DTA da solução utilizada para a deposição de filmes de SnO2 obtida pelo 

método Sol-gel. O TGA/DTA foi realizado a uma taxa de 10oCmin-1 em atmosfera de ar sintético 

 

A figura 3.5 apresenta os espectros de XRD das amostras de SnO2 em forma de pó 

obtidas pelo método de Sol-gel. Esses foram obtidos através de uma raspagem dos filmes 

calcinados em diferentes temperaturas. Quando calcinadas em temperaturas acima de 300oC 

observa-se o início da cristalização. De acordo com o padrão relatado na literatura 

identificamos os picos como sendo correspondentes ao do SnO2 cristalino na estrutura da 

cassiterita, com a = 4.72 � e b = 3.17 � [64,66,68]. Nesta estrutura os picos 26.18, 33.53 e 

51.59 são catalogados com a máxima intensidade. Observamos que as amostras estão de 

acordo com o padrão quando calcinadas em temperaturas acima de 400oC. Em temperaturas 
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abaixo de 200oC o SnO2 está em sua estrutura amorfa. Esses resultados estão de acordo com 

os apresentados pelo TGA/DTA.  

 
 

Figura 3.4 - Espectros de XRD para as amostras de SnO2 calcinadas em diferentes temperaturas, 

(a) 300, (b) 350 (c) 400 e (d) 500oC 

 

Figura 3.5 - Espectros de XRD para as amostras de SnO2 calcinadas em diferentes temperaturas, 

(a) 200, (b) 300 (c) 400 e (d) 500oC 
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3.5. Caracterização da superfície 

 

A superfície e a espessura dos filmes de SnO2 depositados sobre substratos de 

alumínio utilizando os métodos Sol-gel e Pechini foram caracterizadas utilizando-se MEV. O 

principal interesse em utilizar o MEV é a possibilidade de verificar a presença de buracos que 

possam danificar a operação do dispositivo. As figuras 3.6 apresentam as micrografias dos 

filmes de SnO2 depositados através da rota Pechini e pelo método Sol-Gel calcinados a 300oC 

e 200oC respectivamente. São apresentadas ampliações de 100 à 150000 vezes em relação ao 

tamanho normal. Na figura 3.6-a observa-se que a superfície dos filmes apresentam 

homogeneidade e uma morfologia do tipo “barro-rachado”, características dos filmes de 

óxidos obtidas por tratamento térmico [66].  Para os filmes depositados por sol-gel observa-se 

uma não homogeneidade na formação dos filmes (3.6-e-f). Acredita-se que a principal 

diferença entre os dois métodos de deposição esteja relacionada à viscosidade das soluções 

utilizadas. Para ambos as técnicas, as figuras 3.6-c-d-g-h com ampliação acima de 5000 vezes 

apresentam rachaduras na superfície dos filmes. Entretanto, através desses resultados não é 

possível identificar se essas rachaduras se estendem até o substrato. Além disso, não foi 

possível obter a espessura do filme, através de medidas laterais de MEV, pois os mesmos não 

apresentaram um bom contraste visual com o substrato. 

 

3.6. Caracterização com IR 
 

As amostras em forma de pó, obtidas pelo método sol-gel, calcinadas em diferentes 

temperaturas como discutido anteriormente, foram analisadas pela técnica de FTIR, e os 

resultados são apresentados na figura 3.7.  
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Figura 3.6 - Microscopia eletrônica das amostras de SnO2 preparada pelo método (a-d) Sol-gel e (e-

h) rota Pechini. 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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No espectro da solução a 25oC, uma banda em 3700-2500 cm-1 está relacionada com 

os grupos de OH. Os picos observados na região de 1000 cm-1 correspondem a ligações de 

carbono, indicando a presença do solvente. Com o aumento da temperatura observamos que 

os picos em 1000 cm-1 desaparecem em 200oC.  A banda em 700-450 cm-1 está relacionada 

com as vibrações do Sn. 

 

Figura 3.7 - Análise de FTIR das amostras de SnO2 em forma de pó obtido pela técnica Sol-Gel em 

diferentes temperaturas. 

 

Através dos dados apresentados pela análise de TGA/DTA, XRD e FTIR concluímos 

que podemos obter um filme de SnO2 amorfo e sem componentes orgânicos a partir da técnica 

de Sol-Gel utilizando uma temperatura de calcinação entre 200 e 300oC. O único 

inconveniente é que não podemos verificar a presença ou não do Cloro (Cl), originalmente 

presente na solução precursora. Além disso, através da análise de MEV confirmamos a 

deposição não homogênea dos filmes de SnO2 sobre o substrato de alumínio e verificamos 

também a presença de buracos na superfície do filme que podem danificar o funcionamento 

do dispositivo.  
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Para as amostras de SnO2 fabricadas pela rota Pechini não foram realizados 

experimentos para a caracterização por FTIR. Entretanto, observa-se que os filmes calcinados 

entre 300oC e 350oC apresentam uma coloração negra indicando a presença de material 

orgânico. Acima dessas temperaturas, visualmente o filme torna-se transparente. Baseado nos 

resultados apresentados pelas técnicas TGA, DTA e XRD observamos que o processo de 

cristalização e a decomposição de toda matéria orgânica presente no filme ocorre 

simultaneamente em aproximadamente 400oC. Essa característica dificulta a obtenção de 

filmes com uma estrutura amorfa e pura de SnO2 a partir do método Pechini. Além disso, os 

resultados de MEV apresentam a presença de rachaduras na superfície do filme. É importante 

lembrar que há um grande interesse da comunidade científica em se obter filmes de SnO2 na 

forma cristalina, enquanto que, em sua forma amorfa ainda há pouco estudo sendo realizado. 

 

3.7. Caracterização elétrica 

 

Foram fabricados EGFETs com filmes de SnO2 obtidos a partir da técnica Sol-Gel. 

Esses dispositivos foram imersos em soluções com diferentes valores de pH e caracterizados 

eletricamente. Os dados não serão apresentados, mas observou-se que o dispositivo não 

responde a variações de pH, ou seja, a corrente entre o dreno e a fonte do transistor é sempre a 

mesma independente do valor do pH. As justificativas para esse comportamento são: (a) 

Primeiramente, devido à porosidade do filme não foi possível fabricar nenhum dispositivo em 

que o substrato não entrasse em contato com a solução. (b) Acredita-se também que os filmes 

de SnO2 não aderiam bem ao substrato e eram dissolvidos quando imersos em soluções 

aquosas. Dessa forma, todas as respostas correspondem ao sinal elétrico do substrato de 

alumínio em contato com as soluções. Portanto, a técnica de deposição por sol-gel foi 

descartada no primeiro momento.  
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Por outro lado, foram desenvolvidos filmes de SnO2 obtidos a partir da rota Pechini 

com o objetivo de caracterizar a resposta elétrica do EGFET em função da concentração de 

íons de H+. Os filmes foram calcinados em temperaturas de 400, 450 e 500oC por 1 hora em 

atmosfera ambiente. As curvas de corrente versus tensão foram obtidas com o dispositivo 

imerso em soluções com pH entre 2 e 12.  

A figura 3.8 apresenta a curva de caracterização elétrica do dispositivo em função do 

pH da solução. Em (a) o EGFET está operando na região de saturação com VGS igual a 3 V e 

VDS variando de 0 a 5 V e em (b) o EGFET está operando na região de não saturação com 

VDS = 0.2 V e VGS variando de 0 a 5V. Os resultados acima podem ser interpretados se 

obtivermos uma relação direta com o pH. A partir dos dados apresentados pela figura 3.8-a 

podemos obter uma relação entre a raiz quadrada da corrente IDS em função do pH da solução 

de acordo com a equação discutida no apêndice A.  

Assim, a figura 3.9-a mostra que o EGFET possui uma relação linear da raiz quadrada 

de IDS em função do pH. Além disso, a sensibilidade do EGFET pode ser determinada a partir 

dos resultados apresentados na figura 3.8-b. Com a corrente do MOSFET IDS igual 0.4 mA 

podemos obter uma relação entre a tensão de referência e o pH da solução, como discutida no 

apêndice A. A curva de VRef versus o pH é mostrada na figura 3.9-b. A partir dos dados 

apresentados, é possível obter uma sensibilidade de 33mV/pH para o EGFET desenvolvido 

com uma membrana de SnO2 obtida pelo método Pechini calcinada à 400oC. A princípio, a 

baixa sensibilidade pode ser relacionada com a estrutura cristalina do SnO2.  

As figuras 3.10 e 3.11 apresentam os resultados para as membranas calcinadas a 450 e 

500oC, respectivamente. Observa-se que a melhor resposta do EGFET foi alcançada com a 

membrana de SnO2 calcinada a 400oC. Com o aumento da temperatura de calcinação 

observamos uma reposta cada vez pior. A dificuldade em se obter filmes com uma estrutura 

amorfa e sem a presença de compostos orgânicos, através do método Pechini, dificulta a 

utilização deste método para a fabricação de sensores e bio-sensores baseados no EGFET. 
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Figura 3.8 - Curva de resposta do SnO2 EGFET. Em (a) apresenta o EGFET operando na região de 

saturação e (b) linear A membrana de SnO2 foi obtida pela rota Pechini e calcinada a 400oC. 

 

Caso encontremos uma alternativa para a redução da temperatura de processamento da 

membrana com o objetivo de desenvolvermos uma estrutura amorfa e pura, o método Pechini 

se mostra eficiente pelo sentido de que a membrana de SnO2 pode ser utilizada na faixa de pH 

entre 2 a 12. Ao contrário do trabalho apresentado na literatura, em que o EGFET utilizando 

SnO2 pelo método sol-gel, funciona linearmente apenas até um limite superior de pH igual a 9 

[36,80]. Acima desse valor, há degradação do dispositivo, fato que não ocorre em nosso caso. 
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Em resumo, o método Pechini se mostra um método de baixo custo, entretanto a resposta do 

EGFET precisa ser otimizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Relação entre a raiz quadrada da IDS em função do pH para o SnO2 EGFET. A 

membrana de SnO2 foi obtida pela rota Pechini a 400oC. 
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Figura 3.10 - Curva de resposta do SnO2 EGFET. Em (a) apresenta o EGFET operando na região 

de saturação e (b) não saturação A membrana de SnO2 foi obtida pela rota Pechini a 450oC 
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Figura 3.11 – Curva de resposta do SnO2 EGFET. Em (a) apresenta o EGFET operando na 

região de saturação e (b) não saturação A membrana de SnO2 foi obtida pela rota Pechini a 

500oC 
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3.8. Teste do efeito do substrato 

 

Nas secções anteriores apresentamos os resultados relacionados à resposta do EGFET 

a partir de filmes de óxido de estanho (SnO2) depositados pela técnica Sol-Gel em substratos 

de alumínio e aquecidas em diferentes temperaturas. Os resultados mostraram que não era 

possível utilizar esses filmes como membrana sensíveis a íons de hidrogênio para o EGFET 

porque em geral apresentam uma característica porosa. Desse modo, quando imerso em 

solução, o substrato de alumínio entra em contato com a solução mascarando o sinal elétrico. 

Como conseqüência, observa-se que o sinal medido é o mesmo obtido quando apenas o filme 

de alumínio é utilizado como membrana seletiva. Para tentar solucionar esse problema o 

substrato de vidro foi escolhido para a fabricação de filmes de SnO2 ao contrário do substrato 

de alumínio. Além disso, para melhorar a aderência do filme ao substrato, as amostras de 

SnO2 foram depositados utilizando a técnica de spray pyrolysis [79-83]. Essa técnica permite 

controlar a temperatura de aquecimento do substrato durante a deposição resultando assim em 

filmes com melhor aderência ao substrato. Serão apresentado os resultados referentes a 

fabricação e caracterização de filmes de SnO2 em substrato de vidro. Novamente, as técnicas 

de difração de raios-X, e medidas de corrente elétrica em função da tensão aplicada foram 

utilizadas para a caracterização.  

 

3.8.1. SnO2 por Spray Pyrolysis 

 

A solução de SnO2 é preparada como discutida no início do capítulo (secção 3.2.1).  

Em seguida, a solução foi utilizada para a fabricação dos filmes de SnO2 em substrato de 

vidro a partir da deposição por spray pyrolysis. Nessa etapa inicial, a temperatura de 

aquecimento do substrato foi de 200oC. Em seguida, esses filmes foram tratados por uma hora 
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a temperatura de 300, 400 e 500oC em atmosfera de oxigênio para estudar a dinâmica de 

cristalização em função da temperatura. A figura 3.12 apresenta os espectros de XRD das 

amostras de SnO2 depositados em um substrato de vidro. Nota-se que acima de 300oC o filme 

apresenta uma estrutura cristalina. A partir desses resultados, observa-se a formação do filme 

de SnO2 em três diferentes direções de cristalização, tendo o plano (110) com maior 

intensidade. 
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Figura 3.12 - Espectros de XRD para as amostras de SnO2 depositadas em substrato de vidro a 

partir da técnica de spray pirolysis onde o substrato é mantido a 200oC. Em seguida os filmes são 

tratados em atmosfera de oxigênio por uma hora em diferentes temperaturas (a) 300oC, (b) 400oC, e 

(c) 500oC. 

 

A figura 3.13 apresenta os resultados de obtidos para uma temperatura de substrato 

igual a  200 oC, e posterior tratamento a 500oC. As correntes entre o dreno e a fonte (IDS) do 

MOSFET foram determinadas em função da tensão aplicada (VDS) a esses contatos, quando o 

filme de SnO2 é imerso em diferentes valores de pH. É importante comentar, que a membrana 
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de SnO2 é inserida primeiramente em pH igual 2 e em seguida em soluções com maiores 

valores de pH. Uma tensão de 3.0 Volts é aplicada ao eletrodo de referência VREF.  
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Figura 3.13 - Curva de IDS x VDS para diferentes valores de pH. O detalhe mostra a relação entre 

a raiz quadrada de IDS em função de pH. Os filmes de SnO2 foram fabricados por spray pyrolysis 

com o substrato aquecido a 200oC e em seguida ratados à 500oC em atmosfera de oxigênio por 

uma hora.  

 

Observa-se claramente que a corrente IDS varia de intensidade dependendo do valor do 

pH da solução. Por exemplo, à medida que o pH varia de 2 a 12 o valor de IDS reduz de 1,8 

para 1,2 mA. A partir desses resultados pode-se verificar uma relação linear entre a raiz 

quadrada de IDS e os valores de pH como mostra o detalhe na figura 3.13. Em seguida, as 

medidas de IDS com VDS constantes foram realizadas para determinar, a partir da relação 

linear entre VREF e pH, o valor da sensibilidade do dispositivo. Entretanto, os resultados 

mostram que a membrana perdeu a sensibilidade após as primeiras medidas, como mostra a 

figura 3.14.  
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Figura 3.14 -  A segunda série de medias da curva de IDS x VREF para diferentes valores de pH. O 

EGFET foi desenvolvido utilizando a  membrana de SnO2 fabricada a 200oC e aquecida a 500oC 

por 1 hora.  

 

Para verificar a de perda da sensibilidade, a resposta do dispositivo foi novamente 

medida em função do pH. O detalhe na figura 3.14 mostra que a corrente não mais depende 

do valor de pH como anteriormente. Por outro lado, para as amostras obtidas por Sol-gel, 

depositadas em substrato de alumino, observa-se que a corrente permanece em 1,3 mA 

independente do valor de pH. Dessa forma, de alguma maneira a solução está entrando em 

contato com o substrato pela presença de poros ou pelo fato do filme de SnO2 ter se soltado 

do substrato. Entretanto, para amostras depositadas em substrato de vidro observa-se que a 

corrente apresenta um valor próximo a 1,5 mA (ver figura 3.14). Esse valor é diferente da 

corrente medida quando somente o substrato de vidro é imerso em solução de pH.  

Com o objetivo de obter mais informações sobre quais parâmetros podem influenciar 

na operação do dispositivo, uma caracterização elétrica foi realizada na amostra antes e depois 

do teste com soluções de pH.  A figura 3.15-a apresenta a corrente elétrica medida (no escuro) 

a partir de contatos fabricados nas extremidades do filme antes e depois de imerso em solução 

de pH. Observa-se que a corrente no escuro medida após a imersão da membrana em solução 
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a) 

b) 

de pH aumenta por um valor de aproximadamente 250 vezes. Além disso, foi também 

realizada a caracterização elétrica da amostra sob influência de radiação UV como mostra a 

figura 3.15-b. Basicamente, observa-se que a corrente elétrica varia em intensidade com a 

iluminação a partir de radiação ultravioleta.  
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Figura 3.15 - Caracterização elétrica (no escuro) do filme de SnO2 depositado sobre 

vidro por spray pirolysis à Ts = 200oC e TA = 400oC. Essas medidas foram realizada 

antes e depois do teste em soluções com pH variando de 2 à 12. (a) Corrente versus 

tensão no escuro e (b) fotocorrente sob iluminação com radiação no ultravioleta. 
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A dinâmica da corrente elétrica é caracterizada por aumento da corrente com 

iluminação seguida por uma redução da corrente quando cessa-se a iluminação. A intensidade 

da corrente aumenta para maiores valores de tensão VAB. Como as curvas foram obtidas antes 

e depois do teste em solução de pH pode-se inferir que mesmo depois que a amostra foi 

imersa na solução o filme ainda está presente no substrato. Resultados similares (não 

apresentados aqui) foram obtidos com outra amostra fabricada nas mesmas condições, com 

exceção que a temperatura de tratamento foi de 400oC. Para evitar que a amostra estragasse 

em solução com pH 12, o dispositivo foi testado em soluções com pH desde 2 até 10. 

Observou-se uma baixa sensibilidade comparada a amostra anterior. Entretanto o mesmo 

comportamento foi observado na segunda série de medidas. Observa-se também que a 

corrente no escuro dos filmes de SnO2 aumenta depois de imersos em solução para teste. 

Encontra-se reportado na literatura que filmes de SnO2 fabricados por sol-gel como membrana 

seletiva do EGFET podem ser utilizados em soluções com pH desde 2 até 9. Acima desse 

valor o filme de SnO2 reage com a solução danificando o dispositivo [36]. Concluímos assim 

que o EGFET perdeu a sensibilidade aos íons de hidrogênio depois de imerso em solução de 

pH igual a 10. Ainda não temos uma explicação para o aumento da corrente de escuro e sob 

iluminação depois de imerso em soluções com diferentes pH. Um experimento mais detalhado 

deve ser realizado para investigar as possíveis causas.  

Esses resultados mostraram que a membrana de SnO2 depositada sobre vidro (ao 

contrário do substrato de alumínio) apresenta uma resposta à concentração de íons de 

hidrogênio presentes na solução. Entretanto, nota-se que a membrana perde a sensibilidade 

depois de imersas em soluções básicas (pH > 10). Através de medidas elétricas realizadas no 

escuro e sob iluminação com UV observa-se que o filme ainda está presente no substrato 

mesmo depois da imersão em solução com diferentes valores de pH. Desse modo, acredita-se 

que a perda de sensibilidade não está associada à corrosão do filme de SnO2.  
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Em comparação com os resultados obtidos com EGFETs, usando o SnO2 depositado 

em alumínio pela técnica sol-gel, pode-se considerar um progresso no desenvolvimento de 

EGFETs com a troca do substrato. Mas por outro lado, ainda é necessário otimizar os 

parâmetros referente à deposição por spray pirolysis, assim como garantir uma 

reprodutibilidade na fabricação das amostras. Desse modo, outras amostras de SnO2 em 

substrato de vidro poderão ser fabricadas para reproduzir o comportamento da perda de 

sensibilidade  quando imerso em soluções com  pH maior que 10. Além disso, como será 

discutido a seguir, acredita-se que a condutividade influência na resposta do EGFET e mesmo 

com uma estrutura cristalina pode-se obter alta sensibilidade como sensor de pH. Desse modo, 

como perspectivas futuras prepõe a fabricação de filmes de SnO2 dopados para o 

desenvolvimento de membranas [84-89].  

 

3.8.2. SnO2 dopado com fluor: FTO 

 

Durante o primeiro ano do projeto foram adquiridos filmes de óxido de estanho 

dopado com flúor (FTO) depositados sobre vidro para serem utilizados como substratos para a 

fabricação de óxido de zinco (ZnO) e estanho (SnO2). Entretanto, antes da deposição desses 

óxidos, os filmes de FTO foram caracterizados como membranas sensíveis a íons de 

hidrogênio a partir do EGFET. Os filmes de FTO com uma área de aproximadamente 1 x 1 

cm2 apresentam uma estrutura cristalina e resistência elétrica na ordem de 10 Ohms/cm. O 

padrão do espectro de raios-X do filme de FTO é mostrado na figura 3.16. Todos os picos 

foram identificados como picos característicos do filme de FTO [84-89]. Além disso, nota-se 

que o filme apresenta uma característica policristalina onde a reflexão (110) é relativamente 

maior que a reflexão em (200). A razão entre a intensidade dos picos de reflexão (110) e (200) 

(I110/I101) é na ordem 4, indicando um crescimento preferencial na direção (110).  
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Figura 3.16  - Espectro de raios-X do filmes comercial de óxido de estanho dopado com flúor. Nota-

se claramente que o filme possui uma estrutura cristalina. 

 

A figura 3.17 apresenta a fotografia microscópica obtida por MEV dos filmes de FTO. 

Observa-se claramente que os filmes apresentam um denso empacotamento de grãos com 

estruturas semelhantes.  Nota-se claramente que o filme apresenta uma homogeneidade 

superior aos filmes de SnO2 depositados por sol-gel e discutidos nas secções 3.5.  

 

 

Figura 3.17 - Fotografia miscroscópica obtida por MEV dos filmes de FTO despositado em 

vidro. 
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Além do mais, o filme não apresenta poros, o que também não prejudicaria o 

funcionamento do EGFET pois os mesmos foram depositados em vidro. Em complemento, a 

espessura do filmes de aproximadamente 15 µm é obtida através de uma imagen lateral do 

filme, como mostra a figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18. Fotografia miscroscópica obtida por MEV dos filmes de FTO despositado em vidro. 

 

A figura 3.19 apresenta as medidas de IDS em função de VDS quando a membrana é 

imersa em diferentes valores de pH. Observa-se uma separação da corrente de IDS para 

diferentes valores de pH. A partir desses resultados, pode-se plotar a relação entre a raiz 

quadrada de IDS e o valor de pH, em que uma variação de aproximadamente 15 mA é 

observado quando o valor de pH varia entre 2 e 12.   

A sensibilidade do FTO pode ser determinada a partir dos dados de IDS versus VREF 

para VDS = 0.3 Volts, como mostra a figura 3.21. Enquanto que, escolhendo IDS = 2mA, a 

figura 3.22 apresenta a curva de VREF em função do valor de pH. Observa-se uma 

sensibilidade de 55 mV/pH.  
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Figura 3.19 -  Curva de resposta do SnO2 EGFET dopado com flúor operando em regime de 

saturação utilizando VGS igual a 3 Volts 
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Figura 3.20 - A raiz quadrada de IDS em função do valor de pH. 
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Figura 3.21 - Curva de resposta do SnO2 EGFET dopado com flúor operando em regime 

linear com VDS = 3.0 Volts. 

 

  

Figura 3.22 - Curva de sensibilidade do FTO EGFET como sensor de pH. Apresenta uma 

sensibilidade na ordem de 55 mV/pH no intervalo de pH de 2 à 12. 

 

É importante ressaltar que os filmes de FTO mesmo depois de imersos em soluções 

básicas e ácidas mantém a mesma performance e nenhum dano é observado.  

 

3.9. Conclusão 
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Inicialmente foram desenvolvidas membranas de SnO2 obtida por Sol-Gel em 

diferentes temperaturas (100 a 400oC). Os filmes foram testados como sensores utilizando o 

EGFET. Entretanto, não obtivemos nenhuma resposta que possa ser apresentada. O EGFET 

responde sempre da mesma maneira, independente do valor de pH da solução. Acreditamos 

que a presença de poros inibe o funcionamento do sensor. Filmes de SnO2 também forma 

fabricados a partir da rota Pechini. Nesse caso, a melhor resposta do EGFET foi alcançada 

com a membrana de SnO2 calcinada a 400oC. A rota Pechini se mostra eficiente pelo sentido 

de que a membrana de SnO2 pode ser utilizada na faixa de pH entre 2 a 12. Ao contrário do 

trabalho apresentado na literatura, onde EGFET e ISFET utilizando SnO2 pelo método sol-

gel, funciona linearmente apenas até um limite superior de pH igual a 9. Acima desse valor, 

há degradação do dispositivo, fato que não ocorre em nosso caso. Em resumo, o método 

Pechini se mostra um método de baixo custo, entretanto a resposta do EGFET precisa ser 

otimizada. Os filmes de FTO foram caracterizados como membranas sensíveis a íons de 

hidrogênio a partir do EGFET. A partir dos resultados experimentais apresentados, pode-se 

concluir que mesmo em sua forma cristalina o óxido de estanho dopado com flúor apresenta 

uma sensibilidade de 55mV/pH. Por outro lado, pode-se inferir que a alta condutividade do 

filme de FTO é uma propriedade importante para a operação do dispositivo. Em artigos 

publicados recentemente é possível encontrar de maneira superficial a influência da 

resistividade da membrana para a operação do EGFET [90,91]. Acredita-se que a baixa 

condutividade pode reduzir a sensibilidade do dispositivo quando conectada ao MOSFET 

comercial. Esse comportamento não é observado no ISFET, pois a membrana seletiva é 

depositada diretamente na estrutura do MOSFET. Entretanto, poucos experimentos 

relacionados à resistividade do filme têm sido apresentados. 
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Capítulo 4 
 

 
EGFET com Óxido de Zinco 

 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir da 

fabricação e caracterização de filmes finos de ZnO depositados em substrato de 

alumínio. Em seguida, esses filmes foram utilizados como membranas seletivas 

a íons de hidrogênio e acoplada a um MOSFET comercial para o 

desenvolvimento de sensores de pH.  
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4.1. Introdução 
 

Os filmes de ZnO têm atraído significativa atenção pois, dependendo da aplicação, 

podem ser fabricados apresentando diferentes propriedades ópticas e elétricas. Por exemplo, 

suas propriedades elétricas podem ser modificadas por várias ordens de grandeza por 

tratamento térmico com hidrogênio ou por um apropriado processo de dopagem [92,93]. O 

ZnO é considerado por muitos pesquisadores um versátil material semicondutor, o qual exibe 

uma interessante combinação entre as propriedades piezoelétrica, elétrica, óptica e térmica. 

Dessa forma, essas propriedades têm sido aplicadas no desenvolvimento de um grande 

número de dispositivos nas áreas de eletrônica e optoeletrônica, tais como sensores de gases, 

osciladores ultra-sônicos, eletrodos transparentes em células solares e tantos outros. Por 

exemplo, o ZnO é sensível a uma grande variedade de gases em temperaturas moderadas, com 

uma satisfatória estabilidade. Portanto, filmes de ZnO podem substituir os materiais SnO2 e 

ITO não somente por suas propriedades elétricas e ópticas mas também por sua excelente 

estabilidade em uma atmosfera de hidrogênio. Diferentes técnicas de deposição têm sido 

utilizadas para produzir filmes finos puros de ZnO, incluindo sputtering, epitaxia por feixe 

molecular, deposição por laser pulsado, spray pyrolysis e sol-gel. A técnica de sol-gel 

apresenta características distintas em relação à essas técnicas devido a sua baixa temperatura 

de cristalização, habilidade para controlar a microestrutura através de processos químicos, 

habilidade de deposição uniforme, controle de composição e capacidade de cobertura de 

grandes áreas [94-97]. Por exemplo, em 2003, B.J Norris e colaboradores fabricaram um 

transistor de filme fino transparente (TTFT, sigla em inglês) em que a camada correspondente 

ao canal é obtida através de uma deposição por spin-coating [94]. Nesse caso, uma solução 

química, a partir do nitrito de zinco, é utilizada como precursora. Outras técnicas têm surgido 

para a fabricação de filmes finos de ZnO. Por exemplo, S.J Chen e colaboradores relataram 

um simples método para preparar filmes finos de ZnO em uma estrutura monocristalina 
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utilizando a técnica de evaporação através de um aquecimento resistivo seguido por etapas 

envolvendo tratamento térmico [98]. A principal vantagem nessa abordagem é a possibilidade 

em obter filmes mais puros de ZnO pois uma fonte de Zn pura pode ser utilizada e nenhuma 

impureza é adicionada durante o processo. 

Em 2007, Kazuto e colaboradores investigaram o ZnO dopado com Mg como uma 

membrana sensível a íons de hidrogênio [99,100]. Nesse caso, uma camada de Zn0.6Mg0.4O, 

depositado através da técnica de epitaxia por feixe molecular, é utilizado como componente 

responsável pela detecção de pH através do ISFET. As características de corrente na região 

linear mostrou um deslocamento da tensão limiar do transistor quando imerso em solução 

aquosa ( 5.5 ≤ pH ≤ 9.0 ) relacionada à adsorção/deadsorção de prótons na membrana. A 

sensibilidade do ISFET foi determinada em 40 mV/pH. Além disso, observou-se que o 

dispositivo apresentou uma sensibilidade de 20µA/pH operando como um amperímetro. S. M. 

Al-Hilli e colaboradores relataram a utilização do ZnO em uma estrutura nanorod 

(nanobastão) como sensor de pH [101,102].  Observou-se uma resposta linear quando imersos 

em soluções com o pH variando de 4 a 12, sugerindo que a estrutura possui um alto número 

de sítios de ligações. Em 2007, Kang e colaboradores fabricaram um transistor caracterizado 

por uma alta mobilidade de elétrons (HEMT, sigla em inglês) a partir de uma estrutura de 

AlGaN/GaN. A estrutura foi fabricada utilizando a técnica denominada epitaxia por feixe 

molecular. Em seguida, o ZnO em uma estrutura monocristalina foi depositado pelo método 

desenvolvido por Pacholski e colaboradores [103]. A partir dessa técnica, as estruturas de  

nanorods de ZnO foram integradas no sensor formado a partir de AlGaN/GaN HEMT para 

serem utilizado para a detecção de glicose. É interessante ressaltar que devido ao alto ponto 

isoelétrico (IEP) por volta de 9.5, o ZnO é apropriado para a adsorção de proteínas ou 

enzimas com baixo ponto isoelétrico tal como a glicose (IEP ~ 4.2). Por exemplo, em 

soluções fisiológicas com pH igual a 7.4 a cargas positivas do ZnO possibilitam um ambiente 

amigável para a imobilização da GOx carregada negativamente [104-106]. 
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É importante destacar que durante o início das pesquisas o ZnO ainda não tinha sido 

investigado como sensor de pH. Apresentaremos a seguir, as etapas da pesquisa 

desenvolvidas para a otimização do ZnO como membrana sensível a pH. Os resultados 

relacionados ao ZnO como sensor de pH foram publicados em 2005 na revista Applied 

Physics Letter e representa um dos primeiros trabalhos descrevendo o funcionamento do 

sensor de pH a partir de ZnO utilizando o EGFET como plataforma. 

Dentre as várias técnicas para deposição de óxidos, escolhemos a técnica de Sol-Gel. 

Esta técnica se mostra eficiente devido principalmente ao seu baixo custo e fácil fabricação 

[71,73,107-111]. A priori, como discutido no capítulo anterior, acreditou-se que uma das 

características primordiais necessárias à membrana, para que o EGFET tenha uma alta 

sensibilidade, é que a mesma apresente uma estrutura amorfa. Entretanto, assim como o SnO2, 

a fabricação de filmes de ZnO vem sendo bastante estudada em sua estrutura cristalina, muito 

pouco trabalho pode ser encontrado discutindo sua forma amorfa. Além do mais, como foi 

discutido na secção 3.10, ao longo das pesquisas notou-se que a estrutura amorfa é desejável 

mas não primordial ao desenvolvimento de sensores de pH. 

Podemos dividir o estudo do ZnO em três etapas: (a) a primeira etapa consiste na 

preparação do precursor orgânico de ZnO. Esta solução é utilizada na obtenção dos filmes 

pela técnica de Sol-Gel. (b) A segunda etapa consiste na obtenção e caracterização dos filmes 

de ZnO. Os filmes foram depositados sobre um substrato de alumínio e calcinados em 

diferentes temperaturas. (c) A última etapa consiste em obter a resposta elétrica do sensor de 

pH utilizando o ZnO tendo o EGFET como plataforma.  

Com o objetivo de determinar uma possível temperatura para transição da fase amorfa 

para a cristalina do ZnO, a solução precursora foi caracterizada utilizando as técnicas de 

TGA/DTA. As amostras de ZnO obtidas a partir da solução precursora em forma de pó 

calcinados em diferentes temperaturas foram caracterizadas através das técnicas de XRD e 
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FTIR. A primeira nos traz informações sobre a estrutura cristalina do óxido, enquanto que, a 

segunda nos permite determinar a presença ou não de compostos orgânicos. A partir dos 

resultados obtidos pelo TGA/DTA, XRD e IR podemos determinar sob qual temperatura 

podemos obter um filme de ZnO amorfo e puro, caso seja possível. Depois de caracterizadas 

as amostras, o ZnO EGFET foi caracterizado a partir de suas curvas elétricas. Para isso o ZnO 

EGFET é imerso em solução de pH entre 2 a 12 e as curvas IDS versus VDS e IDS versus VGS 

são obtidas.  

 

4.2. Soluções precursoras 
 

Uma das maneiras para obter a solução orgânica do precursor de ZnO é pela 

dissolução do zinco dihidratato [Zn(CH3COO)2.2H2O] em etanol [C2H6]. Baseado em 

diferentes trabalhos [107,109] dissolvemos 13,7 g de Zinco Dihidratato em 100 ml de Etanol. 

Adicionamos 700 µl de ácido lático para a estabilização da solução. A solução foi mantida em 

refluxo em 75oC por um período de 2 horas. Mais detalhes sobre o método de preparo das 

soluções podem ser obtidos nas seguinte referência [109]. 

 

4.3. Análise termogravimétrica 
 

A figura 4.1 mostra os resultados da análise TGA/DTA do precursor orgânico de ZnO. 

A amostra foi aquecida a uma taxa de 10oCmin-1 em atmosfera de ar sintético. Pode-se 

observar pela análise de TGA uma perda de massa de 90% até a temperatura de 50oC, 

acompanhada por um pico exotérmico em 40oC dado pela análise DTA. Este comportamento 

está relacionado ao início do processo de evaporação do solvente e da água. Entre 50oC e 400 

oC há uma perda de 6% em massa devido à completa evaporação de água, solvente e também 
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a decomposição de material orgânico presente no precursor. Acima de 400ºC não é observada 

nenhuma perda de massa, indicando a completa decomposição do material orgânico. 

Diferente dos resultados do TGA/DTA para a resina de SnO2 (rota Pechini) através da análise 

DTA não foi possível determinar o início do processo de cristalização. 

 

Figura 4.1 - TGA/DTA do precursor orgânico do ZnO. A amostra foi aquecida a uma taxa de 

10oCmin-1 em atmosfera de ar sintético. 

 

4.4. Caracterização estrutural 
 

Com a técnica de XRD estudamos a transição da estrutura amorfa para a cristalina.  A 

figura 4.2 apresenta os espectros de Raios-X para o Óxido de Zinco em forma de pó obtido 

pela técnica Sol-Gel em diferentes temperaturas (a) 150, (b) 300, (c) 400 e (d) 500oC. As 

amostras foram aquecidas por um período de 1 hora. Pode-se observar que as amostras 

obtidas em temperaturas acima de 300oC apresentam uma estrutura cristalina do óxido de 

zinco na fase hexagonal com a = 3.249 
ο
A  e c = 5.205 

ο
A .  As amostras de óxido de zinco 
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obtidas por Sol-Gel possuem bastante semelhança com os padrões relatados na literatura 

[107-111]. 

 

 

Figura 4.2 - Espectro de Raios-X realizado para o oxido de zinco em pó obtido a partir da técnica de 

Sol-Gel em diferentes temperaturas. (a) 150, (b) 300, (c) 400 e (d) 500oC. 

 

Quando calcinada na temperatura de 150oC a amostra de ZnO não apresenta uma 

estrutura de óxido de zinco na forma cristalina. Entretanto, foi observado um pico em 12o 

relacionado ao monoacetato de zinco Zn(C2H3O2). A estrutura do monoacetato de zinco 

corresponde às características com a = 14,53 , b = 5,33 
ο
A , c = 10,91 

ο
A  onde o pico em 12,52 

possui uma intensidade máxima, como mostra o detalhe na figura 4.2. 
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A figura 4.3 mostra o espectro de transmitância na região do infravermelho das 

amostras de ZnO em forma de pó obtidas a partir do precursor orgânico calcinados em 

diferentes temperaturas, como discutido anteriormente. Para a análise de FTIR as amostras 

foram misturados a KBr e prensadas para formar pastilhas. 

 

Figura 4.3 - Espectros de transmissão na região do infravermelho das amostras de ZnO em pó 

depositadas sobre pastilhas de KBr. 
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500oC não indica a presença do monoacetato de zinco (não há traços de grupos formados por 

carbono). Apenas uma pequena banda em 3410cm-1 referente a grupos de (OH) 

provavelmente devido ao contato das amostras de ZnO com o ar resultando assim, em uma 

absorção de vapor de água [107]. 

 

4.6. Caracterização da superfície 
 

A superfície do filme de ZnO, depositado em substrato de alumínio e tratado a 400oC 

por uma hora em atmosfera de oxigênio, foi analisada através da técnica de microscopia 

eletrônica por varredura.  

A primeira série de medidas investiga a estrutura superficial do filme, como mostra a 

figura 4.4 obtida com uma ampliação de 1000 vezes. Nota-se que, diferente das amostras de 

SnO2, o substrato de alumínio é totalmente recoberto por uma camada de ZnO. Além disso, o 

filme de ZnO apresenta uma superfície rugosa, uma característica importante para aplicações 

envolvendo sensores por aumentar a área superficial. Entretanto, uma análise cuidadosa 

mostra a presença de algumas regiões com rachaduras como indicado pela linha branca 

tracejada.  

Para investigar a presença de poros a figura 4.5 representa uma ampliação de 5 mil 

vezes dessa uma região. Nota-se que a largura da rachadura está na ordem de 1µm. É 

importante ressaltar que, não é possível determinar se as rachaduras são apenas na superfície 

do filme ou se estendem até o substrato. Nesse último caso, a presença de poros inviabiliza a 

operação do dispositivo, permitindo que a solução entre em contato com o substrato 

mascarando o sinal elétrico proveniente da adsorção de íons de hidrogênio. 
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. 

 

 

 

Figura 4.4 - Imagem obtida por MEV, com ampliação de 1000 vezes em relação ao tamanho 

original, do filme de ZnO depositado pela técnica Sol-Gel em substrato de alumínio. 

 

 

Figura 4.5 - Imagem obtida por MEV, com ampliação de 5000 vezes em relação ao tamanho 

original, do filme de ZnO depositado pela técnica Sol-Gel em substrato de alumínio. 
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Detalhes da estrutura do filme podem ser observados na figura 4.6, obtida com uma 

ampliação de 50 mil vezes. Nota-se que a estrutura do filme é composta por um emaranhando 

de grãos de ZnO com tamanho na ordem de 1 µm. Nota-se que é impossível observar o 

substrato. 

 

A figura 4.7 apresenta uma imagem lateral do filme de ZnO obtida com ampliação de 

1000 vezes. A parte inferior da figura 4.7 mostra a região do filme retirada para que fosse 

possível observar o contraste entre o substrato e o filme. Entretanto, ainda não foi possível 

determinar a espessura do filme.  Por outro lado, uma estimativa da espessura mínima do 

filme de ZnO pode ser determinada medindo-se a profundidade da região indicada pela linha 

branca tracejada. A figura 4.8 apresenta uma ampliação de 5000 vezes dessa região. Nota-se 

que a espessura mínima do filme de ZnO está na ordem de  4.5 µm 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Imagem obtida por MEV do filme de ZnO depositado em substrato de alumínio. 
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4.7. ZnO EGFET como sensor de pH 
 

De acordo com os resultados de TGA/DTA, XRD e FTIR apresentados nas seções 

anteriores podemos inferir que obtivemos uma estrutura amorfa para o óxido de zinco quando 

 

 

Figura 4.7 - Imagem obtida por MEV do filme de ZnO depositado em substrato de alumínio. 

 

 

Figura 4.8 - Imagem obtida por MEV do filme de ZnO depositado em substrato de alumínio. 
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calcinada em 150oC. Entretanto, o filme contém uma série de “impurezas”, como por 

exemplo, material orgânico proveniente do monoacetato de zinco. Além disso, a presença de 

poros em algumas regiões foi observada a partir de imagens obtidas por MEV. Apesar destes 

inconvenientes desenvolvemos e caracterizamos o ZnO como membrana para o 

desenvolvimento do EGFET como sensor de pH. Para estudar a influência da estrutura 

cristalina e da pureza do material os filmes de ZnO foram depositados em substrato de 

alumínio e aquecido em diferentes temperaturas por 1 hora.  

Um ponto importante a ser discutido é que a estrutura da membrana é isolada 

utilizando EPOX com o objetivo de que apenas a superfície do ZnO fique exposta à solução. 

Em geral, somente a região central do filme de ZnO (1 cm2) entra em contato com a solução. 

Dessa forma, a probabilidade que os poros do dispositivo entrem em contato com a solução 

aquosa é reduzida. Entretanto, como será discutida ao longo do texto, a presença de poros 

mostrou ser um dos principais fatores que dificultam a reprodutibilidade dos resultados. Como 

já discutido, caso haja contato dos íons da solução com a camada de alumínio, haverá uma 

sobreposição de respostas (alumínio e ZnO) que prejudica o funcionamento do sensor. 

A melhor resposta do EGFET foi obtida com filmes de ZnO aquecidos a temperatura 

de 150oC. A figura 4.9 apresenta as curvas de caracterização elétrica desse sensor em função 

do pH da solução.  O EGFET é caracterizado por duas curvas de resposta relacionadas à 

operação do MOSFET, como discutido no apêndice A. A primeira curva apresenta os 

resultados para o transistor operando na região de saturação, sendo o VGS igual a 3 V  e VDS 

variando de 0 a 5 V. Enquanto que, a segunda apresenta a curva de resposta do dispositivo 

trabalhando na região de não saturação, com VDS = 0.3 V e a tensão de VGS variando de 0 a 3 

V.  

A partir desses resultados podemos calcular uma sensibilidade de 38mV/pH para o 

EGFET desenvolvido com a membrana de ZnO e calcinada à temperatura de 150oC. Apesar 

de a membrana apresentar uma estrutura amorfa, possui uma baixa sensibilidade quando 
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a) 

b) 

comparada com a sensibilidade desejada de 59 mV/pH. O que pode estar relacionado com a 

presença de compostos orgânicos (monoacetato de zinco). 

 

 
Figura 4.9 - Curva de resposta do ZnO EGFET operando em regime de a) saturação e b) não 

saturação. O detalhe na figura mostra em função do valor de pH da solução a) a raiz quadrada 

de IDS e b) a tensão de referência VREF. A membrana de ZnO foi obtida sol-gel depositado sobre 

substrato de alumínio e em seguida calcinada à 150oC por 1 hora.  
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Outros sensores de pH utilizando o ZnO com diferentes características foram 

desenvolvidos. Por exemplo, as figuras 4.10 e 4.11 apresentam a resposta do EGFET 

desenvolvidos a partir de uma membrana de ZnO calcinadas à temperatura de 300o e 400 oC, 

respectivamente. Nesse caso mostra-se a corrente do transistor (IDS) polarizado na região de 

saturação e linear em função do valor de pH da solução. Nota-se que a 300oC o EGFET 

responde de maneira linear na faixa de pH de 2 a 6, enquanto que, apresenta uma baixa 

sensibilidade para pH acima de 6.  

Utilizando membranas calcinadas a 400oC o EGFET se comporta um pouco melhor. 

Vale ressaltar que para estes dois sensores não foram realizadas medidas de pH igual a 7. No 

primeiro momento acreditamos que para estes dois sensores a baixa sensibilidade e um 

comportamento não linear em determinadas faixas de pH é conseqüência da estrutura 

cristalina do filme de ZnO, já que em membranas fabricadas com temperatura de calcinação 

superior à 300oC não observa-se a presença de material orgânico. Entretanto, como discutido 

no capítulo anterior, ao longo da pesquisa, foi observado que a estrutura cristalina talvez não 

seja um fator determinante. 

Durante a fabricação e testes dos EGFETs várias amostram foram fabricadas para 

investigar a reprodutibilidade na deposição de filmes de ZnO. Entretanto, a dificuldade em 

reproduzir os resultados dificultou a investigação sistemática do EGFET em função de outros 

parâmetros. Durante a pesquisa observou-se que algumas amostras não respondem 

eletricamente quando imersas em solução aquosa. Ou seja, a corrente IDS medida no transistor 

apresenta o mesmo valor independente do valor de pH da solução.  

Além do mais, testes realizados com o substrato de alumínio mostraram que o valor 

dessa corrente é o mesmo quando somente o substrato de alumínio é imerso em solução. 

Portanto, esses resultados mostram que a presença de poros nas membranas de ZnO pode ser 

o principal motivo para a não reprodutibilidade dos resultados.  
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Figura 4.10 - Curva de resposta do ZnO EGFET operando em regime linear. A membrana de ZnO 

foi obtida sol-gel depositado sobre substrato de alumínio e em seguida calcinada à 300oC por 1 hora.  

 

4.8. Otimização dos filmes de ZnO  
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o material orgânico durante a fabricação dos filmes é necessário que a amostra fosse aquecida 

acima de 300oC. Entretanto, nessa temperatura o filme obtido possui uma estrutura cristalina. 

Portanto, como alternativa ao aquecimento do filme, optou-se por utilizar a radiação ultra-

violeta (UV) como processo de eliminação de solvente e em seguida cristalinização [112-

114].  

Figura 4.11 - Curva de resposta do ZnO EGFET operando em regime linear. A membrana de ZnO 

foi obtida sol-gel depositado sobre substrato de alumínio e em seguida calcinada à 300oC por 1 hora.  
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A princípio o filme era aquecido à 100oC para manter sua estrutura amorfa e em 

seguida irradiado com UV para que todo o material orgânico fosse removido. Entretanto, 

antes que o filme sofresse uma transformação entre a estrutura amorfa para a cristalina o 

processo seria interrompido. A diferença entre a calcinação e a irradiação, é que a última 

apresenta uma transição suave permitindo assim obter filmes amorfos. Como mostra a figura 

4.12, depois de 53 horas de irradiação o material orgânico da amostra foi totalmente 

removido. Entretanto, os filmes eram muitos finos para serem utilizados como sensores de 

EGFET e nenhuma resposta satisfatória foi obtida. 
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Figura 4.12 - Espectro de infravermelho do filme de ZnO, depositado em substrato de silício, em 

função do tempo de irradiação com energia na faixa de ultravioleta. Nota-se que depois de 53 horas 

de iluminação a banda de absorção referente ao monoacetado de zinco é eliminada. 

 

 Além da irradiação, duas alternativas para a obtenção de filmes amorfos e puros foram 

realizadas. A primeira consiste em um processo de evaporação de zinco (Zn) em substrato de 

vidro seguido por um aquecimento em atmosfera de oxigênio [98]. Enquanto que na segunda 

os filmes de ZnO foram evaporados por sputtering. Entretanto, os filmes obtidos por ambas as 

técnicas apresentaram o mesmo comportamento: observou-se que em todas as amostras os 

filmes de ZnO se desprendem do substrato quando imerso em solução aquosa. Acredita-se 

que esse comportamento esteja relacionado à temperatura de aquecimento do substrato. No 
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caso da evaporação, o sistema utilizado ainda não permite que o substrato seja aquecido. 

Enquanto que, no sputtering uma baixa temperatura para aquecimento do substrato foi 

utilizado de tal maneira que o filme apresentasse uma estrutura amorfa. 

No entanto, em continuidade, filmes de ZnO foram novamente depositados em 

substrato de alumínio e tratados a diferentes temperaturas com o objetivo de repetir os 

resultados anteriormente obtidos. Para evitar os problemas relacionados à formação de poros 

substituímos os substratos de alumínio por substrato de vidro. A diferença agora é que este 

apresenta uma alta resistência elétrica e desse modo acreditamos que o contato com a solução 

(mesmo com a presença de poros) não influenciará nas medidas de pH. Portanto, os filmes de 

ZnO foram depositados por dip-coating em substrato de vidro e tratados a diferentes 

temperaturas.  

Como mostra a figura 4.13, observa-se que a partir de 300oC a cristalização do ZnO é 

obtida. Enquanto que, abaixo de 200oC uma estrutura amorfa seria esperada como já discutido 

durante o texto. Dessa forma, amostras fabricadas com temperatura desde 100 a 500 oC foram 

caracterizadas como membranas seletivas a íons de hidrogênio a partir do EGFET, mas 

nenhuma resposta significativa foi obtida. Além disso, nota-se que os filmes de ZnO 

depositados sobre vidro não estão aderindo perfeitamente ao substrato. Para melhorar a 

adesão optou-se por aquecer o substrato durante a deposição. Para isso, filmes de ZnO foram 

fabricados a partir da técnica de spray pyrolysis [115-119].  

Numa etapa inicial, vários parâmetros foram otimizados para obter as melhores 

condições para a deposição de ZnO. Dentre eles destacam-se a temperatura de aquecimento 

do substrato, distância entre o bico do spray e o substrato e finalmente o volume de solução 

depositada. Por exemplo, algumas amostras forma fabricadas seguindo as seguintes etapas: 

durante a deposição os substratos forma mantidos a uma temperatura de 100oC e em seguida 

os filmes foram tratados em atmosfera de oxigênio à temperatura de 400oC. As figuras 4-13 

apresentam o espectro de difração de raios-X de alguns dos filmes obtidos  
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Figura 4.13 - Espectros de XRD para as amostras de ZnO depositadas em substrato de vidro por 

dip-coating Em seguida os filmes são tratados em atmosfera de oxigênio e diferentes temperaturas 

(a) 300, (b) (400) (c) 500. 

 

Nota-se que, o filme de ZnO sem subseqüente aquecimento já apresenta uma estrutura 

cristalina característica do material. É interessante observar uma significante redução da 

temperatura de cristalização quando comparada com os resultados apresentados na seção 

anterior obtidos por dip-coating sem que o substrato fosse aquecido. Além disso, a figura 4.14 

mostra que com aquecimento observa-se apenas um aumento nos pico, indicando uma melhor 

cristalização das amostras. A figura 4.14-b apresenta o espectro de difração de raios-X para 

filmes depositados em substratos aquecidos a temperatura de 200oC. Em seguida, os filmes 

foram aquecidos em atmosfera de oxigênio à temperatura de 400oC. Observa-se que os filmes 

depositados a 200oC apresentam a maior intensidade na direção (101) diferente dos filmes até 

agora fabricados. Nota-se que, com o subseqüente aquecimento, os filmes definem melhor os 

picos de cristalização.  
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Figura 4.14 - Espectros de XRD para as amostras de ZnO depositadas em substrato de vidro a partir 

da técnica de spray pirolysis onde o substrato é mantido a 100oC. Em seguida os filmes são tratados 

em atmosfera de oxigênio e diferentes a 400oC 
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em atmosfera de oxigênio à 300oC. Os experimentos foram realizados com VGS = 3.0 V e VDS 

variando de 0 até 8 Volts em intervalos de 0.1 Volts. Primeiramente, a membrana é testada em 

solução com valor de pH igual a 2 e em seguida para maiores valores de pH. 

 

Figura 4.15 - A figura apresenta a (a) primeira e (b) segunda série de medidas da curva IDS x VDS 

para diferentes valores de pH. O detalhe na figura em (a) apresenta a relação entre a raiz quadrada 

de IDS em função de pH.  
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torna-se básica. A partir dos resultados obtidos, o detalhe na figura 4.15-a apresenta a relação 

entra a raiz quadrada de IDS em função do valor de pH. Uma variação de aproximadamente 
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3,5 mA é observado entre pH 2 e 12. É considerada uma baixa sensibilidade quando 

comparada com os primeiros resultados apresentados utilizando ZnO onde uma variação de 

10 mA foi observada. Além disso, o dispositivo apresenta uma perda de sensibilidade quando 

imerso em solução com pH ácido depois da primeira série de medidas. A figura 4.15-b mostra 

uma redução da sensibilidade e sobreposição da corrente IDS para diferentes valores de pH 

quando novas medidas de corrente em função do pH são realizadas com a mesma amostra. 

Para investigar a perda de sensibilidade das amostras de ZnO devido ao contato com 

soluções de diferentes valores de pH, foram realizadas caracterizações com medidas de 

corrente elétrica no escuro e sob iluminação na região do ultravioleta. Essas medidas elétricas 

são obtidas antes e depois que os filmes foram testados como sensores para pH. Como 

exemplo, a figura 4.16 mostra que a corrente no escuro não sofreu nenhuma alteração devido 

a interação com a solução de pH entre 2 e 12. Os mesmos resultados são observados a partir 

de foto-corrente, como mostra a figura 4.17. 
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Figura 4.16 - Caracterização elétrica no escuro do filme de ZnO depositado sobre vidro por 

spray pirolysis à Ts = 200oC e TA = 300oC. Essas medidas foram realizadas antes e depois do 

teste em soluções com pH variando de 2 a 12. 
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Figura 4.17 - Caracterização elétrica sob iluminação com UV do filme de ZnO depositado sobre 

vidro por spray pirolysis à Ts = 200oC e TA = 300oC. Essas medidas foram realizadas antes e 

depois do teste em soluções com pH variando de 2 a 12. 

 

Outras amostras de ZnO foram fabricadas e testadas como membrana seletivas a íons 

de hidrogênio. Entretanto, a ausência de reprodutibilidade das amostras fabricadas dificulta 

uma investigação sistemática do funcionamento do dispositivo. Como por exemplo, nessas 

novas amostras observa-se que corrente IDS não depende significativamente do valor de pH da 

solução 

 

4.8. Conclusão 

 

Apresentamos os resultados preliminares do ZnO como membrana seletiva de íons de 

H+. Filmes de ZnO calcinados à 150oC (técnica sol-gel) apresentaram uma sensibilidade de 38 

mV/pH. A medida que a temperatura de calcinação aumenta observa-se uma resposta não 

linear à variação de pH. Uma das dificuldades encontradas durante o processamento da 

amostra e testes dos sensores é a presença de poros. Ressaltamos que, de acordo com nosso 

conhecimento, o oxido de zinco nunca tinha sido estudado como sensor de pH. Vale ressaltar 
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ainda, que a otimização deste material como sensor de pH abre um leque de aplicações em 

bio-sensores. A resposta não otimizada dos sensores pode estar relacionada com a estrutura do 

óxido formado. 

A fabricação de filmes de ZnO a partir da técnica spray pyrolysis tem sido otimizada 

para alcançar as características necessárias para serem utilizadas como membranas seletivas a 

íons de hidrogênio a partir do EGFET. Uma das vantagens da técnica é que o substrato pode 

ser aquecido durante a deposição. Desse modo, observa-se uma melhor adesão do filme de 

ZnO ao substrato, dificultando, por exemplo, que os filmes se dissolvam quando imersos em 

solução acida ou básica. Os filmes depositados em substratos aquecidos a 100oC e 200oC 

mostraram uma estrutura cristalina típica dos filmes de ZnO. Nessa etapa inicial, alguns 

filmes foram testados como sensores de pH. Algumas amostras apresentaram uma 

dependência da corrente com o pH. Além disso, nota-se que, durante a segunda série de 

medidas os filmes perdem a sensibilidade. Para verificar se os filmes foram dissolvidos 

medidas elétricas de corrente em função da tensão foram realizadas antes e depois do teste em 

solução de pH. Observa-se que as mesmas características são obtidas, indicando que o filme 

não está reagindo com as soluções, ou seja, não há degradação do filme. Como o filme ainda 

está presente no material, ainda não é possível apontar uma explicação para a perda da 

sensibilidade. Outros experimentos podem ser realizados para entender esse comportamento. 

Entretanto, ainda não alcançamos uma reprodutibilidade durante o processo de produção das 

amostras, dificultando uma investigação sistemática dos fatores que podem estar afetando o 

funcionamento do dispositivo. Acredita-se que por apresentarem uma baixa condutividade os 

filmes, mesmo que depositados em substrato de vidro não apresentaram uma sensibilidade ao 

pH. Por outro lado para alcançar membranas com alta condutividade os filmes de ZnO podem 

ser dopados com alumínio ou flúor. Além disso, a técnica de evaporação de Zn seguida por 

aquecimento em atmosfera de oxigênio apresenta ter um grande potencial para a fabricação 

das membranas, principalmente por apresentar um grau de pureza significativamente superior 
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aos filmes obtidos pela técnica de sol-gel. Entretanto, seria necessário que o substrato fosse 

aquecido para aperfeiçoar a adesão do filme evitando assim que o mesmo se desprenda do 

substrato quando imerso em solução aquosa. No próximo capítulo será apresentado o estudo 

do dispositivo utilizando ondas acústicas de superfície para o transporte acústico de 

portadores. 
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Capítulo 5 
 

 
Dispositivo para transporte 

acústico de cargas 
 

Esse capítulo tem como objetivo introduzir o leitor ao conceito de 

transporte acústico de cargas elétricas. Basicamente, as cargas elétricas podem 

ser transportadas a partir de ondas acústicas de superfície geradas, por exemplo, 

na superfície de materiais piezoelétricos. Utilizando esse conceito, será 

apresentada uma proposta para o desenvolvimento de um dispositivo 

semicondutor para a detecção de um único fóton cuja operação está baseada na 

utilização de ondas acústicas de superfície para o transporte de cargas por uma 

distância de aproximadamente 100 �m. Futuramente, utilizando transistores de 

um único elétron, essas cargas podem ser medidas com uma sensibilidade 

correspondente à carga de um elétron. 
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5. Introdução 
 

Uma onda acústica pode ser visualizada como uma perturbação envolvendo a 

deformação de um material. A deformação é basicamente um movimento de átomos de tal 

forma que a distância entre os átomos é alterada assim como acompanhada por uma força 

interna de restauração responsável por retornar o material para seu estado original de 

equilíbrio. Quando a deformação é dependente do tempo, o movimento é determinado pela 

força de restauração e por efeitos internos que darão origem ao movimento de propagação da 

onda no qual cada átomo oscila em torno de sua posição de equilíbrio. Durante as últimas 

décadas, as ondas acústicas em sólidos e estruturas de filmes-finos têm sido extensivamente 

investigadas em um grande número de aplicações envolvendo processamento de sinais, 

desenvolvimento de sensores, e análise não destrutiva. 

As ondas acústicas de superfície (SAW, abreviação to termo em inglês Surface 

Acoustic Wave) são vibrações elásticas que se propagam ao longo da superfície de um meio. 

Essas ondas podem ser convencionalmente geradas em materiais piezoelétricos através do 

efeito piezoelétrico inverso [120]. Diferentes materiais piezoelétricos têm sido usados para a 

fabricação de sensores e dispositivos baseados em SAWs. Os mais comuns são quartzo 

(SiO2), Tantalato de Lítio (LiTa03), e Niobato de Lítio (LiNbO3). Entretanto, outros materiais 

que também têm sido usados são Arseneto de Gálio (GaAs), carboneto de silício (SiC), Óxido 

de Zinco e Nitrito de Alumínio (AlN). Cada um desses materiais apresenta vantagens e 

desvantagens específicas, que incluem custo, dependência da velocidade da onda com a 

temperatura, atenuação acústica e velocidade de propagação.  

Dispositivos baseados em SAW, têm sido usados em automóveis (sensores de torque e 

pressão), medicina (bio-sensores), assim como em aplicações envolvendo medidas indiretas 

de temperatura, vapores, umidades e massa. Por exemplo, a interação da SAW com a luz tem 

estimulado uma nova área de aplicação para o desenvolvimento de dispositivos integrados. 
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Recentemente, Ciplys e colaboradores, relataram uma mudança na freqüência de operação de 

um oscilador baseado em SAW, fabricado em GaN, devido a uma interação da SAW com a 

radiação ultravioleta (UV) [120]. A redução na freqüência do oscilador sob iluminação UV é 

atribuída a interação de cargas geradas opticamente em GaN com a SAW. Vários autores têm 

publicado uma mudança relativa na velocidade da SAW (∆V/V), devido a interações acústico-

elétricas em semicondutores piezoelétricos [120-122]. 

A geração das SAW é baseada no fenômeno conhecido como piezoeletricidade 

descoberto pelos irmãos Pierre e Paul-Jacques Curie em 1889. O termo piezeletricidade 

refere-se a geração de cargas elétricas através de uma tensão mecânica. Esse fenômeno é 

recíproco, ou seja, é possível gerar uma tensão mecânica aplicando um apropriado campo 

elétrico em um material piezelétrico. Durante a década de 1960, um rápido crescimento na 

pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos acústicos ocorreu com o surgimento dos 

transdutores interdigitais (IDT), que introduziu um novo horizonte na área de pesquisa desses 

dispositivos. O funcionamento do IDT foi demonstrado primeiramente por White e Voltmer 

em 1965 usando um processo planar compatível com a tecnologia VLSI (Very-large-scale 

integration) [123]. Esses pesquisadores demonstraram que, os IDTs poderiam ser utilizados 

para gerar e detectar ondas acústicas em um substrato de quartzo. Dessa forma, a tecnologia 

de SAW alcançou a maturidade durante a década de 1970, quando as pesquisas e os 

desenvolvimentos foram aplicados em sistemas como componentes de radar e comunicação. 

O princípio de funcionamento de dispositivos baseados em SAWs está baseado em 

perturbações de algumas características de propagação da onda. Por exemplo, mudanças na 

velocidade ou atenuação da onda acústica por interações acustico-elétricas e/ou por efeito de 

mudança de massa têm sido exploradas na fabricação de uma variedade de sensores baseados 

em SAW. Por exemplo, interações acústico-elétricas em materiais piezoelétricos podem ser 

eficientemente utilizadas em detectores de luz quando regiões próximas a superfície de um 

piezoelétrico são fabricadas de maneira a converter os fótons em pares elétron-buraco de tal 
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maneira que esses portadores fotogerados podem interagir com o campo elétrico que 

acompanha a SAW.  

Dispositivos baseados em ondas acústicas têm sido comercializados por mais de 60 

anos e tem recebido um enorme interesse em recentes anos em uma variedade de aplicações 

onde podem ser utilizados como filtros elétricos, sensores acústicos, instrumentos médicos e 

biológicos e osciladores acústicos. Devido seu tamanho compacto e a compatibilidade para 

integração em circuitos integrados, os dispositivos baseados em SAW têm sido amplamente 

adotados em diversos sistemas de comunicação digital e analógica. Atualmente, os 

dispositivos baseados em ondas acústicas são reconhecidos e amplamente aceitos como 

dispositivos capazes de processar eficientemente sinais elétricos. Isto tem motivado pesquisas 

em um grande número de dispositivos com aplicações em processamento de sinais. Muitos 

dispositivos baseados na interação entre SAW e cargas elétricas têm sido largamente 

propostos [124-139].  

Provavelmente, umas das mais interessantes aplicações são os dispositivos baseados 

no fenômeno conhecido como transporte acústico de cargas [124].  Os materiais 

semicondutores da família III-V, tais como GaAs, InP, GaN, AlxGa1-xAs, exibem o efeito 

piezoelétrico e permitem que ondas acústicas de superfície sejam criadas com freqüência da 

ordem de gigahertz. A propagação da SAW nesses materiais é acompanhada por campos 

elétricos que induzem as interações acústico-elétricas. Nota-se que uma extensiva pesquisa 

teórica e experimental tem sido realizada desde o surgimento do primeiro trabalho [124-148]. 

 

5.1. Transporte acústico de cargas 
 

Em 1982, Hoskins e colaboradores publicaram um artigo no Applied Physics Letter 

propondo uma nova abordagem para o transporte de portadores em GaAs a partir de ondas 

acústicas de superfícies (SAWs) [124]. Nesse trabalho, as SAWs foram utilizadas para 
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produzir um potencial elétrico que se propaga como uma onda através de uma região 

preenchida por elétrons. Esses portadores, injetados no canal através de um diodo, são 

aprisionados pelo potencial elétrico da SAW e propagam-se com a onda à velocidade do som. 

Em seguida, são detectados através de um diodo polarizado reversamente, localizado na outra 

extremidade do dispositivo.  

A partir desse primeiro trabalho, os dispositivos utilizando ondas acústicas para o 

transporte de cargas elétricas foram denominados dispositivos baseados em transporte 

acústico de cargas e são geralmente abreviados por ACT, a qual corresponde as primeiras 

letras do termo em inglês „Acoustic charge transport“. Em seguida (1988), Beggs e 

colaboradores propuseram um método alternativo para a geração de portadores [125]. 

Diferente do primeiro trabalho, onde os portadores foram criados eletricamente, a radiação 

eletromagnética ( λ = 730 nm ) foi utilizada como um método alternativo à geração de 

portadores. Nesse trabalho, foi proposto um dispositivo baseado no ACT de tal maneira que 

os portadores são injetados opticamente. A idéia era que essa abordagem poderia permitir 

uma interação entre fotodetectores e SAWs. Ainda em 1987, é fabricado um dispositivo 

baseado em ACT onde os portadores são confinados em uma direção através de uma barreira 

de potencial formada pela fabricação do GaAs entre duas camadas de (Al,Ga)As [126,127]. 

Em 1996, Shilton e colaboradores fabricou um dispositivo capaz de transportar um 

determinado número de elétrons através de um canal quasi-uni-dimensional usando SAW, 

fenômeno conhecido como quantização da corrente acústica [128]. Atualmente, tais 

dispositivos estão sendo desenvolvidos para aplicações em metrologia e circuitos lógicos para 

futuras aplicações em computadores quânticos. Com o avanço das pesquisas, mostrou-se que 

a conversão de fótons em pares de elétrons e buracos, combinada com transporte acústico 

seguida por uma recombinação dos portadores permite uma nova alternativa para o controle 

de feixes de luz. Utilizando essa abordagem, em 1997, Rock e colaboradores foram os 

primeiros a utilizarem a técnica de fotoluminescência resolvida no espaço e no tempo para 
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detectar o transporte acústicos de elétrons e buracos confinados em um poço quântico de 

(In,Ga)As [129,130]. Todos os resultados apresentados foram obtidos a partir de 

experimentos realizados à baixa temperatura. Entretanto, o transporte acústico de portadores a 

partir de SAW pode ser realizado à temperatura ambiente, como demonstrado primeiramente 

por Streibl M [131] e em seguida por M. M. de Lima [132]. 

 O primeiro grupo de pesquisadores demonstrou o transporte acústico de elétrons e 

buracos em uma heteroestrutura formada por InGaAs/GaAs em temperatura ambiente. Nesse 

caso, os portadores são gerados opticamente, separados e transportados pelo potencial 

piezelétrico da SAW. Os resultados mostraram que a SAW transporta os portadores 

eficientemente em temperatura ambiente, a qual é considerada uma importante condição para 

futuras aplicações baseadas em transporte acústico de cargas. Por outro lado, M. M de Lima e 

colaboradores introduziram ao dispositivo baseado em ACT uma nova estrutura para alcançar 

melhor eficiência no transporte de portadores. A estrutura do dispositivo é composta por um 

poço quântico fabricado entre dois espelhos de Bragg. Mostrando assim, que a probabilidade 

de recombinação de portadores durante o transporte acústico pode ser reduzida pela inserção 

da camada de transporte entre uma microcavidade óptica.  

 

5.2. Detector de um único fóton 
 

Em diversas aplicações a detecção da luz pode ser realizada utilizando os dispositivos 

denominados fotodetectores. Nesses detectores a detecção da luz pode ser realizada pela 

absorção de fótons em um meio semicondutor no qual serão convertidos em cargas elétricas e 

subseqüentemente medidos através de uma fotocorrente. Em geral um fotodetector tem 

basicamente três processos: (1) a geração de portadores pela incidência da luz, (2) o transporte 

de portadores e/ou multiplicação da corrente, e (3) a interação da corrente com um circuito 

externo para gerar um sinal de saída [32].  
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Considere por exemplo o funcionamento de um fotocondutor fabricado por uma fatia 

do semicondutor com contatos ôhmicos depositados nas extremidades como mostra a figura 

5.1. Quando um feixe de luz incide na superfície do fotocondutor, portadores são gerados 

tanto por uma transição banda a banda ou por transições envolvendo níveis de energia 

proibidos, resultando em um aumento da condutividade.  

 

Figura 5.1 - (a) Diagrama esquemático de um fotocondutor consistindo de uma fatia de um 

semicondutor e dois contatos ôhmicos nas extremidades.  

 

Diferente do fotocondutor, um fotodiodo tem uma região semicondutora denominada 

região de depleção onde um campo elétrico é usado para separar o par elétron-buraco 

fotogerado. Nesse caso, esses dispositivos são construídos a partir de materiais 

semicondutores do tipo p e n, como mostra a figura 5.2.  Quando a luz, com suficiente energia 

incide no diodo, observa-se a criação de um par elétron-buraco. Devido ao campo interno na 

região de depleção, uma corrente proporcional ao número de fótons incidentes é gerada no 

dispositivo. 
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Figura 5.2 - Representação de um fotodiodo convencional criado a partir de materiais 

semicondutores do tipo p e n sendo que na interface entre esses materiais existe uma região de 

carga espacial é formada. Cada fóton incidente causa a geração de um par elétron buraco que pode 

ser detectado como uma fotocorrente. Entretanto, fotodiodos sempre apresentam um ruído de fundo 

de tal maneira que um único ou poucos fótons não podem ser detectados. 

 

Para operações com alta velocidade, a região de depleção deve ser mantida fina para 

reduzir o tempo de transiente. Por outro lado, para um aumento na eficiência quântica, ou 

seja, número de pares elétrons-buracos gerados por fóton incidente, a camada de depleção 

deve ser suficientemente espessa para permitir que uma grande fração da luz incidente seja 

absorvida. Portanto, existe um compromisso entre a velocidade de resposta e a eficiência 

quântica. A família do fotodiodo inclui diodos de junções p-n, diodos com uma estrutura 

metal-semicondutor (barreira Schotkky), e diodos com heterojunções. Entre os fotodetectores, 

o fotodiodo com junção p-i-n é um dos mais conhecidos, pois a espessura da camada de 

depleção (uma camada intrínseca) pode ser feita sob medida para otimizar a eficiência 

quântica e a resposta em freqüência.  

Em geral, o desempenho do fotodetector é medido em termos de três parâmetros: a 

eficiência quântica ou o ganho, o tempo de resposta, e a sensibilidade. A eficiência quântica η 

é definida pela razão entre os fótons detectados (número de pares elétron-buraco) e o número 
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de fótons incidente. Dependendo do comprimento de onda, a eficiência quântica varia e pode 

alcançar valores na ordem de 95 %. Entretanto, devido aos ruídos causados por excitações 

térmicas os fotodiodos convencionais não podem ser usados para detectar um único fóton ou 

até mesmo baixo número de fótons. Em outras palavras, não possuem sensibilidade para a 

detecção de um único fóton. 

O crescente interesse em transmitir e processar informações quânticas utilizando um 

fóton vem recentemente direcionando o desenvolvimento de novas tecnologias para o 

desenvolvimento de detectores de um único fóton (SPDs). Atualmente a emissão e detecção 

de um único fóton são consideradas de fundamental importância em áreas de processamento 

de informação e comunicação quântica [149]. Em particular, não é mais suficiente apenas 

detectar um único fóton. Um detector com uma alta eficiência, baixo ruído e capaz de 

discriminar entre diferentes números de fótons em um feixe de luz é necessário para o 

desenvolvimento tecnológico em áreas de criptografia quântica [150,152],  computação 

quântica [153] e metrologia quântica [154,155]. Esse aperfeiçoamento também irá ter impacto 

em áreas científicas relacionadas a diagnostico médico e imagem, detecção de luz, em 

astronomia e química.  

 Para a detecção de um único fóton o sinal gerado pela absorção de um fóton pode ser, 

por exemplo, internamente amplificado para gerar um sinal eletrônico com intensidade acima 

do ruído. Esse processo de multiplicação tem sido implementado através de fotodiodos por 

um processo de avalanche (APD) [156]. Esses dispositivos são projetados de tal maneira que 

além da região de absorção exibem também uma área onde os portadores são multiplicados. 

Assim, quando um par elétron-buraco é gerado através da absorção de um fóton, uma alta 

tensão através da região de multiplicação provoca uma geração de um elétron secundário. 

Nesses dispositivos a ionização por impacto permite que dispositivos sejam projetados para 

alcançar um alto ganho de fotocorrente. No caso do APDs, a eficiência quântica corresponde 

à probabilidade que um único fóton seja medido. Um típico valor para a eficiência quântica 
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no comprimento de onda entre 700 e 800 nm é da ordem de 60% a 70% [157]; para 

comprimento de onda entre 1200 e 1600 nm a mais nova geração de APDs alcança valores na 

ordem de 25 % [158]. 

O desenvolvimento nessas áreas tem resultado em novas abordagens para a detecção 

de um único fóton. Dessa forma, pesquisadores estão explorando um número diferente de 

tecnologias em busca de SPDs, cada um com vantagens que podem ser exploradas em 

aplicações particulares. Uma classe de SPD utiliza o processo de multiplicação para produzir 

o ganho necessário para detectar fótons individualmente. SPDs nessa categoria incluem os 

tradicionais tubos fotomultiplicadores (PMTs) e APDs assim como a mais nova abordagem 

para contadores de fótons na região do visível (VLPCs). Os VLPCs exibem uma alta 

eficiência na detecção e são capazes de discriminar número de fótons, cuja capacidade não é 

oferecida pelos APDs tradicionais; entretanto, são dispositivos baseados em Si e são 

apropriados para detectar fótons somente na região visível do espectro [159]. InGaAs APDs 

apropriados para operar em comprimentos de onda em aplicações na área de 

telecomunicações (1300-1550 nm) são comercialmente disponíveis, entretanto, exibem uma 

alta contagem de fundo e baixa eficiência de detecção comparada ao seu antecessor fabricado 

com silício [160].  

Detectores supercondutores representam outra classe de SDPS que são particularmente 

apropriados para operar em comprimentos de onda na área de telecomunicações. Esses 

dispositivos usam a vantagem de sensibilidade em baixa temperatura dos materiais 

supercondutores para uma mudança na temperatura. Um dos tipos de SPD nessa classificação, 

comumente referenciado como um SPD supercondutor (SSPD), utiliza um fio fino (wire) de 

nitrito de nióbio (NbN) no qual a corrente é polarizada abaixo de sua temperatura critica e 

imerso em uma linha de transmissão. Nesse dispositivo, um fóton incidente cria um ponto 

quente local que extingue a supercondutividade do fio na área de incidência e induz um pulso 

de tensão com uma alta velocidade que se propaga na linha de transmissão. SSPDs são 
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atrativos para aplicações exigindo uma alta velocidade e tem sido mostrado que operam em 

taxas de contagens na ordem de gigahertz com uma baixa contagem no escuro [161]. 

 Por outro lado, um esquema para detectar e discriminar um único fóton pode ser 

realizado utilizando um transistor de um único elétron (SET) para medir o número de elétrons 

e buracos criados pela absorção da luz [162]. Nesse caso, a sensibilidade para detectar um 

único fóton é alcançada pela característica inerente do SET em medir uma carga elétrica na 

ordem de grandeza correspondente a carga de um elétron. Entretanto, esse dispositivo também 

é caracterizado por um compromisso entre a eficiência durante o processo de coleta e a 

sensibilidade em medidas de cargas. Para alcançar a máxima sensibilidade, os elétrons e 

buracos devem ser fotogerados suficientemente próximos (na ordem de 1 µm) à entrada do 

detector formado pelo SET. Essa exigência restringe o tamanho da área de absorção de fótons 

e conseqüentemente leva a uma baixa eficiência dos mesmos. Se a área de absorção for 

escolhida suficientemente grande (tal como 10 x 10 cm2) para alcançar uma alta eficiência na 

coleta de fótons, a sensibilidade do SET será sacrificada. Esse compromisso impede que 

detectores de um único fóton a partir dos SETs sejam desenvolvidos com uma eficiência 

quântica na ordem de 99% exigida na maioria das aplicações em processamento de 

informações quânticas. 

 Nesse trabalho será apresentada uma nova abordagem para a detecção de um único 

fóton utilizando no transporte acústico de portadores através de ondas acústicas de superfície. 

Nesse esquema, a área de absorção de fótons, onde os elétrons e buracos são criados pela 

incidência de um feixe de luz, podem ser fabricadas suficientemente grandes de tal maneira a 

alcançar uma alta eficiência na coleta de fótons. Os elétrons e buracos fotogerados são 

separados e transportados pela SAW em direção a regiões com dimensões pequenas onde 

serão detectados através do SET. O tamanho reduzido da área de detecção assegura que a 

sensibilidade nas medidas das cargas fotogeradas não será comprometida. Portanto, essa nova 
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abordagem elimina o compromisso entre a sensibilidade durante a detecção de carga e a 

eficiência no processo de coleta de fótons [133]. 

 

5.3. Detector de um único fóton a partir do ACT 
 

A figura 5.3-a ilustra esquematicamente o detector acústico de um único fóton baseado 

no GaAs e proposto recentemente [133]. O dispositivo consiste em camada de GaAs fabricada 

entre duas barreiras de Al0.3Ga0.7As.  Essa estrutura absorve a luz incidente cujo comprimento 

de onda deve ser transparente para a camada superior de Al0.3Ga0.7As. Os principais 

componentes do detector incluem: uma área para absorção de fótons (1); guias (2,3) para o 

transporte de elétrons (4) e buracos (5) em direção a áreas onde serão detectados (6,7); 

transistores de um único elétron para a detecção de cargas (8,9); um transdutor interdigital 

(IDT,15) para gerar a SAW. Utilizando essa configuração, a área para absorção de fótons 

pode ser fabricada suficientemente grande (por exemplo, com dimensões lineares de 

aproximadamente 20 �m), de tal maneira que o feixe de luz possa ser facilmente limitado 

dentro da área e todos os fótons incidentes sejam convertidos em pares de elétrons e buracos. 

Para evitar a recombinação na camada de absorção, os pares de elétrons e buracos são 

imediatamente separados pelo do campo piezoelétrico da SAW e por campos elétricos 

aplicados em uma direção transversal. O campo transversal é fornecido por voltagens DC 

aplicada aos guias metálicos de elétrons (2) e buracos (3). 

Os fótons incidindo na área de absorção (2) são absorvidos na camada de GaAs 

localizada entre duas camadas de (Al,Ga)As, como mostra a figura 5.3-b. A área de absorção 

é definida pelo feixe da SAW criada pelo IDT (15). Os elétrons e buracos gerados pela 

absorção de fótons são atraídos em direção aos contatos polarizados positivamente e 

negativamente. Simultaneamente, são transportados para as áreas de detecção através do 

campo piezoelétrico da SAW. Finalmente, a discriminação do detector de um único fóton 
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pode ser realizada utilizando transistores de um único elétron, projetados para operar em alta 

freqüência. Na ausência de perdas, o número de elétrons e buracos detectados pelos SETs é 

igual ao número de fótons absorvidos. Entretanto, em substituição ao SET, uma junção p-i-n 

pode ser usada opcionalmente para a detecção de luz de baixa intensidade, a qual pode ser 

quantificada utilizando um amperímetro. 

 

Figura 5.3 (a) Diagrama esquemático do detector de fótons. Fótons incidentes no dispositivo criam pares 

elétron-buraco na região de absorção. Os elétrons e buracos são espacialmente separados por um 

campo elétrico e transportados pela SAW ao longo dos guias 2 e 3 em direção as áreas de detecção 6 e 

7. (b) Representação lateral do detector. 
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5.4. Conclusão 
 

Nesse capítulo foi apresentado uma nova abordagem para a detecção de um único 

fóton. A proposta combina a eficiência de transporte acústico de portadores por ondas 

acústicas de superfície com a alta sensibilidade de detecção de cargas inerente ao transistor de 

um único elétron para o desenvolvimento de dispositivos para detecção de um único fóton. 

Acredita-se que a principal vantagem nessa nova abordagem seja que a área de absorção e 

detecção podem ser otmizadas separadamente. No próximo capítulo será discutido o projeto e 

a fabricação do protótipo para investigar o transporte acústico de portadores. Nesse trabalho, 

como uma etapa inicial, o transistor de um único elétron não será fabricado. Entretanto, os 

portadores serão detectados através de contatos do tipo p e n. 
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Capítulo 6 
 

 
Projeto e fabricação dos 

protótipos 
 

O protótipo para investigar o transporte acústico de portadores será 

apresentado em detalhes nesse capítulo. Pretende-se apresentar de forma clara o 

projeto e a fabricação dos principais componentes do protótipo. Além disso, o 

sistema de medidas para caracterização do dispositivo será discutido. 

Basicamente, o transporte acústico é investigado utilizando medidas de 

fotoluminescência e corrente elétrica.  
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6.1. Introdução 

 
No capítulo anterior apresentamos uma nova abordagem para a detecção de um 

único fóton utilizando ondas acústicas. A principal característica dessa nova abordagem 

é que a área de absorção dos fótons pode ser otmizada independente do processo de 

detecção. Ao longo das pesquisas dois dispositivos foram projetados e serão 

denominados protótipo I e II. Em poucas palavras, o protótipo possui uma estrutura 

formada por várias camadas, as quais foram projetadas para otimizar a absorção da luz 

utilizando um formalismo matricial. As etapas de fabricação do protótipo serão 

discutidas ao longo do texto. Além disso, as principais características do sistema de 

medidas utilizado para caracterizar o protótipo e investigar o transporte acústico de 

portadores será apresentado. Esse sistema de medidas permite realizar experimentos de 

fotoluminescência, corrente elétrica e reflexão óptica. Alguns parâmetros importantes 

podem ser controlados, tais como: intensidade do laser, potência do sinal elétrico 

utilizada para gerar a SAW e os valores de tensão elétrica aplicada aos contatos.  

6.2. Dispositivo para transporte acústico de cargas 
 

A estrutura do protótipo para o detector de um único fóton (SPD) está ilustrada 

esquematicamente no diagrama da figura 6.1. É importante ressaltar que nesse trabalho 

inicial a detecção elétrica de portadores será realizada somente por uma junção p-i-n 

polarizada reversamente e localizada a 260 µm do IDT e, portanto não inclui a 

fabricação do SET. Entretanto, em trabalhos futuros, ao contrário da junção p-i-n serão 

fabricados os SETs e o detector de um único fóton poderá ser desenvolvido [133]. Pode-

se observar a semelhança com a figura 5.3 do capítulo anterior com exceção de que os 

contatos do tipo p e n são fabricados em substituição ao SET. Além disso, possui guias 
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laterais para direcionar o fluxo de elétrons e buracos em direção aos contatos do tipo p e 

n. Os fótons incidentes na área delimitada pelo feixe da SAW são absorvidos na camada 

de GaAs dando origem a pares de elétrons e buracos.  

Idealmente, todos os fótons presentes no feixe de luz devem ser absorvidos pela 

camada de GaAs criando pares elétron-buraco. Para isso, a camada de GaAs é fabricada 

entre dois espelhos de Bragg formando uma cavidade óptica resonante (RCE) [164-

175]. Os espelhos de Bragg são projetados de tal forma que toda a luz com um 

determinado comprimento de onda seja absorvida pela camada de GaAs. Os 

fotodetectores baseados em RCE têm atraído muita atenção devido principalmente ao 

fato de ter como característica principal uma alta eficiência quântica e alta velocidade 

de resposta.  

Após a geração, os portadores são separados espacialmente por voltagens 

aplicadas aos guias metálicos e pelo campo piezelétrico da SAW. Ondas acústicas 

podem ser geradas de diferentes maneiras [176]. No protótipo, a SAW é gerada a partir 

de um método amplamente utilizado denominado transdutores interdigitais. Dessa 

forma, o IDT é fabricado na superfície do dispositivo para gerar as SAWs. O óxido de 

zinco é de fundamental importância para que o campo acústico seja suficientemente 

intenso para separar e transportar os portadores por uma distância superior a 100 µm. 

Em seguida, os portadores são transportados pela SAW até os contatos do tipo n e p, 

onde são coletados por um circuito externo, resultando nas correntes denominadas In e 

Ip, respectivamente. Durante o transporte acústico é desejável que não ocorram perdas 

de portadores por processos de recombinação [130]. Para isso, foram fabricados 

contatos metálicos que podem direcionar os portadores assim como reduzir a 

probabilidade de recombinação durante o transporte acústico. 
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Figura 6.1  Esquema do dispositivo para transporte acústico de portadores 
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A primeira versão do protótipo (protótipo I) foi fabricada utilizando contatos de 

polyimide antes dos contatos do tipo n e p para controlar a barreira de potencial entre as 

regiões intrínsecas e dopadas. Como será discutido no próximo capítulo, as camada de 

polyimide foram eliminadas do protótipo final (protótipo II) por provocar reflexão das 

ondas acústicas. Dessa forma, o desenvolvimento do protótipo consiste nas seguintes 

etapas: (i) projeto da estrutura para otimizar a absorção de luz, (ii) crescimento da 

estrutura contendo as camadas de (Al,Ga)As a partir da técnica conhecida como epitáxia 

por feixe molecular (BEM, molecular beam epitaxy), (iii) fabricação dos contatos para a 

coleta de cargas, transdutores interdigitais e guias metálicos utilizando processos de 

fotolitografia. 

6.3. Epitáxia por feixe molecular  
 

A de deposição conhecida como MBE é considerada como sendo uma versão 

refinada da evaporação térmica. Primeiramente, foi desenvolvida  por Cho e Arthuer em 

1975 para o crescimento controlado de camadas semicondutores da família III-V. A 

técnica é derivada dos trabalhos anteriores de Gunther (1958) em que se mostrou que 

compostos poderiam ser crescidos em substratos aquecidos por evaporação a partir de 

duas fontes aquecidas a diferentes temperaturas. O nome epitaxia por feixe molecular 

descreve as seguintes características. Um feixe de átomos (Ga, Al, AS4, etc) são 

utilizados como fonte para o crescimento através da colisão com um substrato cristalino 

mantido em um ambiente caracterizado por um ultra alto vácuo (UHV). A evaporação é 

denominada de feixe molecular quando a caminho livre médio é muito maior que o 

tamanho da câmera (regime Knudsen), quer dizer com pressão menor ≤ 10-4 Torr. O 

termo Epitáxia implica que o crescimento das camadas produz uma orientação cristalina 

semelhante ao material do substrato [179]. 
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Esse e outros subseqüentes resultados, assim como os estudos teóricos de 

cinética de crescimento,  estabeleceram o MBE como uma técnica superior para 

sistemas de camadas finas epitáxais, especialmente estruturas de multicamadas. Assim, 

o MBE tem sido utilizado para o crescimento de uma grande quantidade de materiais. A 

maioria das pesquisas e desenvolvimento relacionados ao MBE dedica-se ao 

crescimento de semicondutores III-V e suas ligas binárias, terceárias e quartenárias, 

com grande ênfase ao GaAs, (Al,Ga)As e (Ga,In)As.  Por exemplo, as ligas AlGaAs 

foram crescidas em 1971. Estruturas denominadas super redes (superlattices) de 

GaAs/AlGaAs  e laser  de heteroestruturas foram crescidas em seguida. Portanto, desde 

os primeiros resultados muitos trabalhos vêm investigando os mecanismos e a cinética 

de crescimento, mostrando assim que a maioria dos semicondutores III-V, com qualquer 

composição, pode ser produzido por MBE com boas características elétricas, ópticas e 

superficiais. 

6.4. Projeto da estrutura do dispositivo  
 

Os detectores requerem uma alta eficiência quântica e alta velocidade de 

resposta. A velocidade de resposta e a eficiência quântica dos detectores dependem de 

suas dimensões e o tipo de material semicondutor utilizado em sua fabricação. A 

eficiência quântica η dos detectores convencionais é limitada pelo coeficiente de 

absorção α, espessura d da camada ativa, e reflexão da superfície R, i.e, η = ( 1-R ) ( 1 – 

eαd ) [164]. Portanto, para alcançar altos valores de η é essencial que a espessura da 

camada ativa seja aumentada de forma significativa. Para α = 104 cm-1, a eficiência 

quântica de uma camada com 1 µm de espessura é limitada em 63 %. Para alcançar η > 

95 % a camada ativa dever ser bastante espessa (d > 3 µm). Entretanto, o aumento da 

espessura da camada ativa causa uma redução significativa no tempo de resposta dos 
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dispositivos assim como um aumento no tempo de transiente. Portanto, é desejável 

aumentar a eficiência quântica sem aumentar a espessura da camada ativa para otimizar 

o produto entre o ganho e a largura de operação em freqüência. Uma das soluções 

proposta na literatura, para alcançar esses dois objetivos tem sido colocar a camada 

ativa dentro de uma cavidade de ressonância denominada Fabry-Perot. O primeiro 

detector utilizando essa abordagem foi demonstrado utilizando fototransistores a partir 

de heteroestruturas formadas por AlGaAs-GaAs e com fotodiodos com barreiras 

Schottky a partir de GaInAs-AlInAs. A partir desses trabalhos, a abordagem utilizando 

RCE tem sido utilizada em fotodiodos com barreiras Schottky, fototransistores, 

fotodiodos p-i-n, fotodetectores de duplo comprimento de onda, fotodiodos de 

avalanche [169,175].  

Esse aumento em η pode ser alcançado através de um esquema onde a luz 

atravesse a camada ativa várias vezes, dessa forma uma única camada ativa pode ser 

utilizada para a geração de portadores. Nesse esquema, a região de detecção é integrada 

entre dois espelhos (superior e inferior) e na condição de ressonância, a luz incidente no 

dispositivo interfere construtivamente com as componentes da luz refletida do espelho 

inferior.  Isso significa que uma camada fina para absorção pode ser utilizada para 

alcançar uma alta eficiência quântica assim como uma alta velocidade na resposta. 

Fotodetectores RCE com uma eficiência quântica próxima da unidade podem ser 

projetados. Além de aumentar a eficiência quântica, o efeito da cavidade ressonante 

também dá ao detector uma seletividade no comprimento de onda. Portanto, os 

detectores baseados em RCE podem ser vistos como detectores com alta sensibilidade 

para um comprimento de onda específico [169].  

O número de período do espelho inferior da cavidade depende da diferença entre 

os índices de reflexão dos materiais que são utilizados para a construção do espelho. Os 
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materiais do espelho devem ser ter constantes de rede próximas para evitar que defeitos 

sejam introduzidos durante o crescimento epitaxial. A camada ativa deve ter uma 

energia de banda proibida menor que os espelhos e matériais da cavidade. O material da 

camada ativa deve apresentar boas propriedades elétricas tais como uma alta velocidade 

de saturação de portadores e baixa corrente de escuro.  

 Seguindo essa abordagem a estrutura do dispositivo foi projetada como 

ilustrado na tabela 6.1. O dispositivo possui uma estrutura formada por camadas de 

diferentes materiais. Essa estrutura inclui uma camada de GaAs, com espessura de 452 

nm, onde os portadores são gerados pela absorção de fótons e transportados pela SAW.  

A camada de transporte é fabricada entre dois espelhos de Bragg compostos por 

camadas de AlAs e (Al,Ga)As.  

Material Espessura (nm)  

GaAs 1 

Al 0.1Ga 0.9 As 58 

AlAs 69 

 
1 vez 

GaAs 452 Camada de transporte 

AlAs 69  

Al 0.1Ga 0.9 As 58 

AlAs 69 

GaAs 300 

 
15 vezes 

S-I GaAs (001) Substrato  

 
 
Tabela 6.1 - Estrutura do protótipo I fabricado para investigar o transporte de portadores a 

partir de SAW. A camada de transporte (GaAs) é fabricada entre dois espelhos de Bragg. 

 

O GaAs apresenta boas propriedades elétricas, excelente acoplamento entre os 

parâmetros de rede com AlAs, e ambos GaAs e AlAs possuem um bom contraste entre 
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os índices de refração, o que permite a construção do espelho inferior e da cavidade com 

reflexão próxima de uma unidade utilizando cerca de 20 períodos. 

A estrutura completa resulta em uma microcavidade ótica assimétrica com 10 

nm de largura espectral e uma baixa reflexão centrada em 805 nm. Nessa região de 

energia, a cavidade concentra a luz incidente na camada de GaAs, aumentando 

significativamente a absorção de fótons. O espelho de Bragg inferior consiste em 15 

repetições de camadas formadas por AlAs e Al0.1Ga0.9As com espessura determinada a 

partir de λ /4. Essas camadas resultam em uma banda de reflexão centrada em 805 nm. 

O espelho superior é formado somente por duas camadas nas quais as espessuras foram 

otimizadas para reduzir a reflexão total e, simultaneamente, aumentar a absorção na 

camada de GaAs. O uso do Al0.1Ga0.9As, cujo comprimento de onda relacionado à 

energia da banda proibida é de aproximadamente 760 nm (10 K), assegura que os 

espelhos absorvam a luz incidente próximo a energia de ressonância da cavidade. 

Finalmente, a cavidade foi projetada com uma energia de ressonância um pouco acima 

da energia da banda proibida do GaAs. Isso contribui para reduzir a probabilidade de 

recombinação durante o transporte acústico dos pares de elétrons e buracos aumentando 

assim a eficiência de transporte [129,130].  

O projeto da estrutura de camadas apresentado na tabela 6.1 é realizado através 

da otimização da espessura e do número de camadas utilizando o programa de 

computador desenvolvido a partir de um formalismo matricial [177].  Basicamente, a 

reflexão de uma estrutura formada por várias camadas pode ser calculada através do 

conceito de admitância óptica. As camadas podem ser substituídas por uma simples 

superfície caracterizada por uma admitância Y definida como sendo a razão entre o 

campo total magnético tangencial e o campo elétrico e pode ser expresso por: 

BCY /=  6.1 
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M1 indica a matriz associada com a camada 1 e assim por diante. Assim, os coeficientes 

para a reflexão, a transmissão e a absorção podem ser calculadas utilizando as seguintes 

equações, respectivamente: 

*

0

0

0

0
��
�

�
��
�

�

+
−

��
�

�
��
�

�

+
−

=
CB
CB

CB
CB

R
η
η

η
η

 6.4 

 

( )( )*
00

00 )Re(4

CBCB
T m

++
=

ηη
ηη

 6.5 

 

( )( )*
00

*
0 )Re(4

CBCB

BC
A m

++
−

=
ηη

ηη
 6.6 

Mas detalhes sobre esse método podem ser obtidos nas referências [177,178].  

Como será discutido no próximo capítulo, a estrutura apresentada na tabela 6.1 

foi modificada para reduzir a corrente de fuga assim como aumentar a amplitude do 

campo acústico. Para isso, foi introduzida novas camadas de 48 nm de Al0.33Ga0.67As 

entre a camada de GaAs e as barreiras de AlAs presentes na estrutura original como 

mostra a tabela 6.2. A espessura da camada foi escolhida de tal maneira a reduzir a 

reflexão para λ = 805 nm.  

 



 99 

Material Espessura (nm)  

ZnO 400  

GaAs 1 

Al 0.1Ga 0.9 As 58 

AlAs 69 

 
1 vez 

Al 0.33Ga 0.67 As 48  

GaAs 452 Camada de transporte 

Al 0.33Ga 0.67 As 48  

AlAs 69  

Al 0.1Ga 0.9 As 58 

AlAs 69 

GaAs 300 

 
15 vezes 

S-I GaAs (001) Substrato  

 

Tabela 6.2 - Estrutura do protótipo II fabricado para investigar o transporte de portadores a 

partir de SAW. A camada de transporte (GaAs) é fabricada entre dois espelhos de Bragg. Para 

eliminar correntes de fuga observadas no protótipo I foram introduzida novas camadas de  

Al0.33Ga0.67As entre a camada de GaAs e as barreiras de AlAs.  

 

Além disso, uma camada de 400 nm de óxido de zinco (ZnO) foi depositado na 

superfície da amostra. Essa camada é utilizada para aumentar a eficiência de geração da 

SAW e também o campo piezoelétrico para o transporte acústico. Esta camada também 

ajuda reduzir a corrente de fuga observada nos contatos metálicos depositados na 

superfície. O mesmo procedimento realizado para determinar a espessura da camada de 

Al0.33Ga0.67As é utilizado para a camada de ZnO, ou seja,  a espessura é escolhida para 

maximizar a absorção de luz na camada de GaAs para  λ = 805 nm. 

6.5. Fabricação do dispositivo 
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Em geral as camadas dos dispositivos são definidas por um processo de 

fabricação seqüencial como mostra a figura 6.2. O processo inicia-se com a fabricação 

das máscaras de quartzo caracterizadas por uma geometria planar da camada 

correspondente. Cada máscara é definida por regiões transparentes e opacas. Em 

seguida, um filme de um polímero sensível a um determinado comprimento de onda é 

depositado na superfície do substrato, tipicamente com espessura na ordem de 1 µm. 

Esses polímeros são denominados fotoresistes, por serem sensíveis à luz.  

 

Figura 6.2 - Etapas do processo de litografia. (a) Projeção do padrão sobre o fotoresiste. (b) 

Desenvolvimento do fotoresiste. (c) Corrosão (Etching) do filme não protegido pelo fotoresiste. 

(d) O fotoresiste é removido deixando o padrão da mascara no filme. 
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A exposição do fotoresiste à radiação ultravioleta altera sua estrutura química 

tornando-o mais solúvel no revelador. Depois da exposição à radiação através da 

máscara, a imagem da máscara é então transferida para o fotoresistes a partir de um 

processo químico. A região opaca da máscara não permite que o fotoresiste seja 

iluminado fazendo com que o material em baixo dessa região torne-se resistente quando 

processado com tratamento químico, implantação iônica, ou outro processo apropriado 

(considerando um fotoresiste positivo). Finalmente o fotoresiste é retirado, deixando no 

filme uma camada com um padrão definido pela máscara. As etapas da fotolitografia 

são repetidas para as camadas subseqüentes utilizando as máscaras correspondentes.  

A fabricação do protótipo para transporte acústico de carga é relativamente 

simples. A figura 6.3 ilustra a máscara projetada para a fabricação do dispositivo. É 

composta por um conjunto de cinco mascaras, as quais foram desenvolvidas utilizando 

o programa de computador denominado LASI [180] e em seguida fabricadas em uma 

placa de quartzo. A figura mostra que durante o processamento são fabricados um 

conjunto de 14 dispositivos.  

São necessárias cinco etapas para a completa fabricação do dispositivo. A 

primeira etapa consiste na fabricação da região denominada mesa, que é responsável por 

delimitar o transporte de elétrons e buracos na camada de GaAs e tem como objetivo 

reduzir as correntes de fuga dos contatos metálicos diminuindo a espessura da camada 

de GaAs (ver figura 6.4-a). A mesa é definida através de um processo de corrosão das 

primeiras camadas da estrutura removendo cerca de 400 nm da amostra utilizando uma 

solução química. 
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Figura  6.3 - Um conjunto de mascaras utilizada para a fabricação dos protótipos, sendo que 

14 dispositivos são fabricados. 

 

Na segunda etapa, o contato do tipo p é processado a partir da evaporação de 

Au-Be por sputtering. Esse contato consiste em uma camada metálica conectando a 

superfície do dispositivo, onde será fabricado um contato ôhmico, e a camada de GaAs 

(ver figura 6.4-b). Para isso, um canal com profundidade de 400 nm é fabricado a partir 

da corrosão das primeiras camadas da estrutura somente na área delimitada pelo 

contato. Na terceira etapa, o contato do tipo n é processado de maneira semelhante a 
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fabricação do contato do tipo p descrito anteriormente (ver figura 6.5-a). Entretanto, o 

metal AuGe, ao contrário do AuBe, é utilizado durante a evaporação. 

 

 

Figura 6.4 - Esquema da mascara utilizado para a fabricação do dispositivo. (a) A primeira 

etapa consiste na fabricação da mesa responsável por delimitar a região de transporte de 

portadores. (b) Em seguida um dos contatos pode ser fabricado, nesse caso está ilustrado o 

contato do tipo p. 

 

Na quarta etapa, um contato isolante é fabricado próximo aos contatos do tipo p 

e n a partir de um filme de polyimide (ver figura 6.5-b). O polyimide é depositado 

utilizando a técnica de spin coating seguido por um aquecimento a 65oC. Esse contato 

foi projetado para reduzir uma possível barreira de potencial durante a captura de 

portadores nos contatos do tipo p e n.  

Depois que os contatos n e p são processados uma camada de 400 nm de ZnO é 

depositado por sputtering sobre toda a superfície do dispositivo. Antes da metalização, a 

camada de ZnO é eliminada da região delimitada pelos contatos n e p para que esses 

contatos não sejam isolados da metalização pela camada de ZnO. Para isso é utilizada a 

mascara ilustrada na figura 6.6-a. 
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Figura 6.5 - Esquema da máscara utilizada para a fabricação do dispositivo. A figura 5-a 

mostra o dispositivos contendo a fabricação da mesa e dos contatos p e n. Enquanto que, a 

figura 5-b os contatos de polyimde foram adicionados.  

 

 

Figura 6.6 - Esquema da mascara utilizada para a fabricação do dispositivo. A figura 6-a 

mostra região de corrosão para evitar que os contatos n e p sejam isolados pela camada de 

ZnO depositado sobre toda a superfície do dispositivo. A figura 6-b ilustra a fabricação 

completa do dispositivo. Nesse caso todas as mascaras foram utilizadas. Entretanto, 

dependendo das necessidades algumas delas podem ser excluídas do processo de 

fabricação. 

Finalmente, a última etapa consiste na fabricação dos transdutores interdigitais, 

guias metálicos, e contatos ôhmicos através de um processo de metalização seguido por 
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lift-off. A metalização consiste na evaporação de camadas de titânio, alumínio e titânio 

com espessuras de 10 nm, 50 nm, e 10 nm respectivamente (ver figura 6-b). Em 

algumas amostras, os guias metálicos e os contatos ôhmicos foram recobertos com uma 

por uma camada de Au, com espessura de 50 nm para facilitar a solda entre os contatos 

e os fios utilizados para as conexões. Os transdutores são projetados para a geração de 

ondas acústicas com comprimento de onda de λSAW = 5.6 �m. Nesse caso, a largura dos 

dedos é de λSAW / 8 = 0.7 �m. 

 

6.6. Sistema de medidas 
 
 

A figura 6.7 ilustra esquematicamente o sistema utilizados para a caracterização 

elétrica e ótica com suas respectivas conexões. Este sistema consiste em um conjunto de 

equipamentos para controle de temperatura, geração de luz e onda acústica, medidas de 

tensões assim como correntes elétricas. Para um eficiente transporte e detecção de 

portadores, o dispositivo deve operar em baixas temperaturas e boas condições de 

vácuo. Portanto, os protótipos do dispositivo são montados em um criostato de hélio 

líquido acoplado a um sistema de resfriamento, o qual permite que a temperatura dentro 

do criostato varie de 10 K a 300 K  Para a geração de portadores utiliza-se um feixe de 

laser no comprimento de onda de 805 nm para caracterização elétrica, e 760 nm para 

medidas de fotoluminescência. A largura do pulso é de aproximadamente 100 ps, 

enquanto que, a taxa de repetição pode ser ajustada entre 10 e 40 MHz. 
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Figura 6.7 - Esquema do sistema de medidas utilizado para investigar o transporte acústico de 

portadores dos protótipos I e II. Nesse sistema é possível realizar medidas de PL e corrente 

elétrica em função de Prf, tensões nos contatos e intensidade do laser. 

 

A energia do fóton deve ser maior que a energia da banda proibida do material o 

em estudo. A escolha da potência do laser depende da resolução do espectrômetro e da 

sensibilidade do detector. Uma lente depois da amostra é utilizada para coletar e colimar 

a luminescência assim como focar os fótons na entrada do espectrômetro. A intensidade 

do laser (IL) pode ser controlada ajustando a corrente através do foto-diodo, enquanto 

que a onda acústica é produzida através de um gerador de sinal senoidal elétrico, na 

faixa de rádio freqüência, acoplado ao IDT. As características da SAW podem ser 

controladas alterando-se tanto a freqüência como a potência (PRF) do sinal elétrico. As 

fontes de tensões são utilizadas para gerar tensões e também podem medir as correntes 

nos contatos. Além disso, um filtro passa-banda na entrada do espectrômetro é utilizado 

para remover qualquer harmônico do laser. 

Utilizando esse sistema de medidas o transporte acústico de portadores a partir 

do protótipo I e II será investigado utilizando duas técnicas denominadas transportes 
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acústico detectado (a) opticamente e (b) eletricamente. A primeira técnica refere-se à 

detecção óptica do transporte de portadores através de medidas de fotoluminescência 

resolvidas no espaço. O transporte acústico detectado opticamente vem sendo utilizado 

por pesquisadores por um longo tempo permitindo investigar desde o processo de 

geração de portadores até a recombinação dos mesmos durante o transporte acústico 

[142,145]. A segunda técnica, consiste no monitoramento da corrente elétrica nos 

contatos n e p. A corrente elétrica correspondente ao fluxo de portadores fotogerados e 

transportados pela SAW será importante para quantificar a eficiência do dispositivo 

relacionada a detecção de fótons. 

6.7. Transporte acústico detectado ópticamente 
 

O transporte acústico de portadores a partir de dispositivos baseados em onda 

acústica pode ser investigado opticamente através de medidas de fotoluminescência 

(PL) [142,143]. A fotoluminescência é uma técnica simples e não destrutiva utilizada 

em geral para a avaliação da qualidade de semicondutores através de uma análise de 

transições radiativas. O principio básico da fotoluminescência envolve a foto-excitacao 

de elétrons da banda de valência para a banda de condução. Fótons com alta energia (hν 

≥ Eg) incidente no semicondutor são capazes de criar cargas livres com uma alta energia 

cinética dentro do semicondutor, as quais em seguida difundem na amostra. Essas 

cargas rapidamente  (0.2-100 ps) perdem energia através da emissão de fótons. Os 

elétrons que alcançam o mínimo na banda de condução têm uma probabilidade de 

recombinar radiativamente com lacunas presentes no máximo da banda de valência.  

Em amostras puras, um par elétron-lacuna, chamado éxciton, pode se formar 

através da interação entre essas duas cargas com a uma pequena energia de ligação (Ex). 

A energia do fóton emitido por uma transição banda a banda, uma recombinação de 
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éxciton, ou qualquer uma das outras possibilidades para transições é uma característica 

dos níveis de energia envolvidos. As transições radiativas observadas pela PL ocorrem 

na borda da energia da banda proibida do semicondutor. A largura e intensidade dessas 

transições detectadas são indicativas da qualidade do material. 

 

Primeiramente, medidas de PL no ponto de geração (ver figura 6.8, ponto G) são 

utilizadas para estudar o processo de geração, aprisionamento e transporte dos 

portadores. Um laser incidindo em direção normal à superfície do dispositivo cria 

portadores na camada de GaAs. Em seguida, esses portadores podem recombinar-se 

emitindo fótons, dando origem ao espectro de PL. Entretanto, uma onda acústica gerada 

na superfície do dispositivo é capaz de aprisionar e transportar os portadores antes que 

 

 

 

Figura 6.8 - Esquema ilustrando a detecção elétrica e óptica do transporte acústico de 

portadores.  
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se recombinem. Dessa forma, observa-se no ponto de geração uma redução na 

intensidade no sinal de PL à medida que a intensidade da onda acústica aumenta. 

Por outro lado, a PL resolvida espacialmente é utilizada principalmente para 

monitorar processos de recombinação durante o transporte acústico. Nesse caso, o 

monitoramento da PL ao longo do caminho de propagação da SAW pode dar detalhes 

sobre a perda de portadores durante o transporte acústico. Para isso, toda a superfície do 

dispositivo é monitorada (ver figura 6.5, região delimitada em azul tracejada) e a PL 

resolvida espacialmente é investigada em função da potência acústica, intensidade do 

laser e tensões aplicadas nos guias metálicos e nos contatos n e p.  

6.8. Transporte acústico detectado elétricamente 
 

O transporte acústico detectado eletricamente, ilustrado na figura 6.5, consiste 

em medidas de correntes elétricas nos contatos do tipo n e p, respectivamente 

denominadas In e Ip em função de diferentes parâmetros. Essas correntes correspondem 

ao número de portadores criados pelo laser e, em seguida, transportados pela onda 

acústica. Dessa forma, a eficiência no processo de absorção, transporte e coleta de 

portadores pode ser investigada em função da potência acústica, intensidade do laser e 

da voltagem aplicada nos contatos n e p, denominadas Vn e Vp, respectivamente. 

Matematicamente, η  pode ser definida como sendo a razão entre o número (por unidade 

de tempo) de pares elétron-buraco ( )heN , detectado pelo número de fótons incidentes 

( )phN  de acordo com: 

L

L

ph

c
he

I
nIp

eN

N )(, ωη η
==  6.7 

Sendo, Lωη  a energia do fóton incidente. 
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Os guias metálicos foram projetados para separar lateralmente elétrons e buracos 

durante o transporte dos portadores pela SAW. Portanto, aplicando tensões a esses 

contatos, espera-se uma significante redução da recombinação de portadores durante o 

transporte, permitindo assim que sejam coletados nos contatos n e p. Essas voltagens 

são denominadas Vgn, Vgp, enquanto que, as correntes nesses contatos de Ign e Igp. 

 

6.9. Conclusão 
 

Nesse capítulo foi apresentado o protótipo do SPD consistindo em uma estrutura 

de várias camadas otimizadas para uma eficiente absorção de fótons, uma junção p-i-n 

utilizada para coleta de portadores, IDT para geração da SAW e guias metálicos para 

controle de portadores durante o transporte acústico. Os sistemas para investigar o 

transporte acústico de portadores nos protótipos consistem basicamente em um conjunto 

de equipamentos acoplados para geração de SAWs, monitoramento de correntes 

elétricas e recombinação de portadores através de medidas de PL. Antes do 

processamento das amostras, são realizadas medidas ópticas para obter o espectro de 

reflexão da amostra. A partir desses resultados, é possível determinar o número de 

portadores absorvidos pela camada ativa (GaAs) e conseqüentemente estimar 

indiretamente a máxima eficiência do dispositivo. Depois da fabricação do protótipo, 

são realizados experimentos para caracterizar a eficiência no processo de geração e 

propagação da SAW na superfície do protótipo. Finalmente, o transporte acústico de 

portadores é investigado utilizando as duas técnicas apresentadas nesse capítulo.  
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Capítulo 7 
 

 
Transporte acústico -  

Protótipo I 
 

Este capítulo apresenta os resultados relacionados ao transporte acústico 

de portadores utilizando o protótipo I. Primeiramente, o dispositivo foi 

caracterizado com relação à conversão de fótons em pares eletron-buraco e à 

geração e propagação de SAWs. Em seguida, foram realizadas medidas de 

luminescência e correntes elétricas em função da potência acústica. Observou-se 

que a SAW é capaz de transportar os portadores em direção aos contatos n e p. 
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7.1. Introdução 
 

Esse capítulo apresenta os resultados obtidos utilizando o protótipo I. O protótipo foi 

fabricado como discutido no capítulo anterior. Primeiro, o espectro de reflexão da amostra e 

os detalhes da geração e propagação da SAWs no protótipo I são apresentados. Em seguida 

serão discutidos os resultados obtidos da investigação do transporte acústico de portadores 

detectado opticamente e eletricamente. 

 

7.2. Caracterizações básicas 
 
7.2.1. Espectro de reflexão 
 

A figura 7.1 apresenta o espectro de reflexão da amostra medida antes do 

processamento em função da temperatura.  

 

Figura 7.1 - Espectro de reflexão para a amostra A em função da temperatura. Observa-se que 95% 

da luz é absorvida pela amostra em λ = 810 nm. 

 

Os dados são normalizados utilizando o espectro de reflexão de um espelho de 

alumínio. Entretanto, note que a reflexão é maior em algumas regiões pois a reflexão na banda 
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de corte é maior para o alumínio. A reflexão possui um mínimo em 810 nm, onde 95 % da luz 

incidente na amostra é absorvida para esse comprimento de onda. Os espectros de reflexão 

obtidos para baixas temperaturas mostram a presença de éxcitons provenientes da camada de 

GaAs (linhas finas em 818nm). Um degrau é observado em 760 nm, o qual corresponde ao 

início da absorção da camada de Al0.1Ga0.9As usado no espelho de Bragg. A utilização dos 

espelhos de Bragg permite que a luz atravesse a camada de GaAs várias vezes, resultando em 

um aumento significativo da absorção da luz. As camadas de Al0.1Ga0.9As e AlAs não 

absorvem energia nesse  comprimento de onda de forma que todos os portadores são gerados 

na camada de GaAs.  

 

7.2.2. Trandutores interdigitais 
 

Os espectros de reflexão e transmissão do transdutor são obtidos utilizando um 

analisador de rede (network analyser). A figura 7.2 apresenta os resultados obtidos para o 

protótipo I.  

 

Figura 7.2 - Espectro de reflexão e transmissão de rádio freqüência para o protótipo I fabricado a 

partir da amostra A.  
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Os dados apresentados mostram que aplicando-se um sinal elétrico no IDT com 

freqüência de 535 MHz, em temperatura ambiente, uma onda acústica é gerada na superfície 

do dispositivo. Entretanto, a partir dos resultados pode-se inferir que somente 35% da energia 

elétrica aplicada ao IDT é convertida em onda acústica, sendo o restante dissipada em forma 

de energia térmica. A baixa eficiência no processo de geração de onda acústica faz com que 

seja necessária uma maior potência elétrica para gerar as SAWs responsáveis pelo transporte 

acústico de portadores. No próximo capítulo será discutida a melhora na conversão da energia 

elétrica em onda acústica obtida através da deposição de uma camada de ZnO na superfície do 

dispositivo. 

 
7.2.3. Mapeamento do campo cústico 

 

A detecção acústica de fótons necessita que o campo da SAW seja intenso o suficiente 

para assegurar um eficiente transporte de portadores desde o ponto de geração até a região 

onde serão detectados. Defeitos presentes na região de propagação da SAW assim como 

reflexões acústicas produzidas pela borda da mesa ou pelos contatos metálicos podem 

distorcer o feixe acústico e, conseqüentemente, reduzir a eficiência do transporte acústico. 

Para investigar esses efeitos, a distribuição do campo acústico do protótipo foi medida 

utilizando um interferômetro cuja resolução espacial é de aproximadamente 1 �m. O 

interferômetro produz um sinal proporcional à media da amplitude da componente vertical do 

deslocamento acústico como ilustrado na figura 7.3 [176].  

A figura 7.4 compara uma fotografia da área ativa do protótipo analisadas nas medidas 

de reflexão com a distribuição espacial do campo acústico. Essas medidas foram realizadas na 

amostra onde o processamento inclui somente a última etapa de fabricação consistindo na 

metalização de Al. A mesa, os contatos metálicos e o filme de polyimide não foram 

processados. A SAW foi crida por um transdutor split-finger projetado para o comprimento de 
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onda de 5.6 �m. A frente de onda da SAW está representada pelas linhas finas na vertical, que 

se reproduzem com um período correspondente ao comprimento de onda da SAW.  

 

Figura 7.3 Um sistema de interferômetro usado para medir a amplitude do deslocamentdo da 

superfície (uz) induzido pela onda acústica [176]. 

O feixe da SAW mostra algumas divergências, mas tem aproximadamente a mesma 

largura que a abertura do IDT. As amplitudes acústicas são um pouco menores nos contatos 

metálicos de Al que ao redor do material de (Al,Ga)As. Com exceção desse comportamento, 

os contatos metálicos não alteram de maneira significativa a distribuição do campo acústico.  

 

Figura 7.4 (a) Fotografia do dispositivo representado em função da intensidade da luz refletida e (b) 

Distribuição do campo acústico obtidos nas áreas indicadas pela fotografia em (a). O campo acústico 

é representado em termos da amplitude vertical da componente uz. O protótipo foi fabricado somente 

com a metalização com Al. 

D 
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O pequeno impacto causado pelos contatos de Al é atribuído ao baixo contraste 

acústico entre o filme de Al e o material (Al,Ga)As, o que reflexões acústicas. Por outro lado, 

defeitos presentes no caminho de propagação da SAW podem produzir uma distorção 

significativa do campo da SAW. Um exemplo está mostrado pelo defeito marcado pela letra 

D na figura 7.4. Uma analise cuidadosa da figura mostra que o cone criado pelo defeito reduz 

significativamente o campo acústico na região entre -500 to -350 �m.  

As reflexões acústicas também dependem criticamente da escolha do material 

utilizado para a metalização. A figura 7.4 mostra o campo acústico do protótipo processado 

seguindo todas as etapas discutidas no capítulo anterior. Em complemento à metalização de 

Al, os contatos também foram cobertos com uma camada de Au (50 nm) para melhorar a 

condutividade e facilitar a solda dos fios com as conexões externas.  

 

 

Figura 7.5 (a) Fotografia do dispositivo representado em função da intensidade de luz refletida e (b) 

distribuição do campo acústico obtidos nas áreas indicadas pela fotografia em (a). O campo acústico 

é representado em termos da amplitude vertical da componente uz. O protótipo foi fabricado seguindo 

todas as etapas. 
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Observa-se agora fortes reflexões provocadas pelos contatos metálicos devido ao alto 

contraste da impedância acústica entre Au e (AlGa)As. Nesse caso, essa distorção do campo 

acústico leva à formação de ondas estacionárias entre os contatos metálicos (x = 100 �m), que 

podem reduzir a eficiência do transporte acústico. Além do mais, as amplitudes acústicas são 

drasticamente reduzidas após os contatos formados pelo filme de polyimide localizado antes 

dos contatos do tipo p e n ( x = 300 �m). Essa absorção acústica pode prejudicar a eficiência 

para a coleta de portadores nos contatos do tipo p e n que estão localizados à direita dos 

contatos de polyimide. 

 
7.3. Transporte acústico detectado ópticamente 

 

A figura 7.6 apresenta o espectro de PL em função da potência do sinal elétrico 

aplicado ao transdutor.  

 

 

Figura 7.6 - Transporte acústico detectado opticamente através de medidas de PL resolvida 

espacialmente em função da potência de rádio-freqüência (PRF). Os portadores são criados no ponto 

indicado pela letra G (ver figura 6.5) através da incidência de um laser com comprimento de onda de 

760 nm. 
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A SAW é gerada aplicando-se um sinal de rádio freqüência ao IDT com potência no 

intervalo de -15 dBm até 15 dBm. Entretanto, somente uma parte dessa energia é convertida 

em potência acústica. As medidas de fotoluminescência foram realizadas a partir de um laser 

com comprimento de onda de 760 nm incidindo no ponto G (ver figura 6.5). Observa-se que à 

medida que a amplitude da onda acústica aumenta o sinal de PL no ponto G reduz e alcança 

um valor de aproximadamente zero para PRF igual a 15 dBm. Esse resultado mostra que os 

portadores criados no ponto G são transportados em direção aos contatos n e p. 

Mais detalhes, relacionados ao transporte acústico, podem ser obtidos a partir de 

medidas da PL resolvida espacialmente. A técnica permite o monitoramento de toda a 

superfície do dispositivo. A figura 7.7 mostra a fotografia do dispositivo com os guias 

metálicos assim como os metais semi-transparentes (indicado pela letra S).  

 

 

Figura 7.7 (a) Fotografia do protótipo I assim como imagens de fotoluminescência realizadas (b) na 

ausência e (c) na presença de ondas acústicas de superfície. O laser incidente cria pares de elétrons 

e buracos na região indicada pela letra G. 

 

S 
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Os metais semi-transparentes são evaporados sobre a superfície do dispositivo para 

reduzir a potência piezoelétrica da onda acústica e induzir a recombinação dos portadores 

[132,140,176]. A SAW, propagando de cima para baixo no diagrama, é gerada aplicando-se 

um sinal de radio freqüência no IDT com potência no intervalo de -20 dBm até 15 dBm. A 

imagem da PL obtida na ausência de SAW mostra uma distribuição ao redor do ponto de 

geração G cujo raio é determinado pela difusão dos portadores a partir da área de iluminação. 

Para pequenos valores de PRF  a luminescência só na região onde os portadores são criados. 

Nesse intervalo de PRF ainda não há transporte acústico e os portadores se recombinam no 

mesmo local de geração. A partir de PRF > -10 dBm a SAW se torna suficientemente forte 

para iniciar o transporte de portadores. O transporte acústico pode ser observado através da 

detecção da luminescência no G, o qual é atribuído à recombinação de portadores que foram 

transportados pela SAW. Além disso, a intensidade do sinal de PL no ponto G fica reduzida 

significativamente.  

A maior parte da recombinação ocorre próxima aos contatos n e p, que estão 

localizados perpendicularmente à direção de propagação da SAW. Esses contatos metálicos 

reduzem o potencial piezoelétrico da SAW, cessando assim o transporte de portadores [176]. 

Conseqüentemente, ocorre uma acumulação de portadores na região antes dos contatos, 

resultando em aumento na recombinação longe do ponto de geração.  

A figura 7.8 apresenta os resultados preliminares demonstrando o controle de elétrons 

e buracos durante o transporte. Para isso, os guias metálicos localizados lateralmente ao longo 

da direção de propagação da SAW são utilizados. Esses guias são depositados na superfície 

do dispositivo e têm a função de tanto guiar os portadores durante o transporte assim como de 

reduzir a probabilidade de recombinação durante o transporte acústico. Nesse experimento, 

tensões com polaridades opostas são aplicadas ao guias metálicos.  

A região onde é observada uma intensa luminescência depende da polaridade da 

tensão, indicando assim que os guias metálicos podem ser utilizados para controlar o fluxo de 
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portadores durante o transporte. Uma possível explicação para o descolamento da PL, como 

resultado do potencial elétrico aplicada nos guias metálicos, deve-se ao aprisionamento 

preferencial de dos portadores debaixo do contato criada pela tensão. 

 

 

Figura 7.8 (a) Fotografia do dispositivo e b-c) imagens de fotoluminescência em função das tensões com 

polaridades opostas aplicadas ao guias metálicos para controlar o transporte acústico. A tensão aplicada 

altera o padrão de recombinação durante o transporte de portadores. O laser incidente cria pares elétron-

buraco na região indicada pela letra G. 

 

Devido à menor mobilidade, os buracos são mais susceptíveis ao aprisionamento do 

que os elétrons. Nesse caso, a acumulação de buracos próxima ao contato negativo cria uma 

região de carga espacial, a qual reduz o campo piezoelétrico da SAW. De acordo com esse 

modelo, um aumento da PL seria esperado próximo à região onde os buracos estão sendo 

S 



 121 

aprisionados (ou seja, próxima aos guias polarizados negativamente), em acordo com os 

resultados da figura 7.8. 

 

7.4. Transporte acústico detectado eletricamente 
 

Quando os portadores são trazidos pela SAW até a região de detecção (junção p-i-n) 

os elétrons são atraídos para o contato tipo p e os buracos para o tipo n. Uma polarização 

reversa pode ser aplicada à junção para otimizar a coleta de portadores. A figura 7.9 mostra as 

corrente In e Ip em função de PRF . As correntes nos guias Ign e Igp também são medidas com o 

objetivo de monitorar a presença ou não de correntes de fuga. Os contatos laterais foram 

mantidos em uma tensão de 0.1 V e -0.1 V, respectivamente. Nenhuma tensão foi aplicada aos 

contatos do tipo n e p (ou seja, Vp e Vn = 0). Os contatos de polyimide estão conectados aos 

contatos do tipo p e n.  

 

Figura 7.9 - A corrente elétrica nos contatos do tipo n (In) e p (Ip) em função da potência do sinal de 

RF aplicado ao IDT. As medidas de corrente foram realizadas durante 20s antes que de alterar o 

valor de Prf. Ign e Igp representam as correntes de fuga nos guias metálicos localizados ao lado dos 

contatos do tipo n e p respectivamente. 
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A partir do momento em que a SAW é criada no dispositivo, a corrente medida nos 

contatos varia lentamente com o tempo. Esse comportamento é atribuído principalmente ao 

aprisionamento de cargas durante o transporte acústico assim como pela fuga de portadores 

pelos guias metálicos. Para monitorar esse comportamento, a corrente mostrada na figura 7.9 

foi obtida durante um intervalo de 20 s antes que PRF fosse alterada para o próximo valor.  

As correntes In e Ip tem aproximadamente a mesma amplitude e sinais contrários na 

região de 9 < PRF < 12 dBm, enquanto que, as correntes nos guias as são desprezíveis e a 

corrente total é zero. Esse comportamento representa o esperado da geração do mesmo 

número de elétrons e buracos por foto-absorção. Entretanto, uma considerável corrente de 

fuga é observada para baixos valores de PRF (PRF  <  9 dBm).  

Concluímos assim, que para pequenos valores de PRF, a SAW não é capaz de 

transportar os portadores. Além disso, observa-se uma considerável fuga de portadores nos 

guias metálicos. Idealmente, nenhuma corrente elétrica deveria ser medida nos guias 

metálicos pois não há geração de portadores nas camadas acima do GaAs (como mostra a 

tabela 6.1). Possivelmente, portadores criados na camada de GaAs estão sendo transportados 

para a camada superior. Essa fuga de portadores pode ser atribuída a presença de buracos 

(pinholes) criados durante o crescimento ou no processo de fabricação da amostra. Sob essas 

condições, os portadores não são eficientemente transportados pela SAW e acumulam-se 

abaixo dos contatos. Além disso, considerando a intensidade do laser de 1 µW, determinamos 

uma eficiência de apenas 0.2 % no transporte e detecção de portadores. Levando em conta os 

dados de reflexão apresentados na figura 7.1, estima-se que mais de 80% dos portadores não 

estão sendo transportados e/ou detectados eficientemente. 

 

7.5. Conclusão 
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O protótipo I foi utilizado para investigar o transporte acústico de portadores a partir 

de ondas acústicas de superfície utilizando medidas ópticas e elétricas. O transporte acústico 

de portadores através da SAW foi demonstrado opticamente através de medidas de PL em 

função da PRF.  À medida que a PRF aumenta, um decréscimo no sinal de PL e observado. A 

potência da SAW determina a quantidade de portadores a serem transportados. Como 

exemplo, observa-se que são necessários 15 dBm (aplicadas ao IDT) para que todos os 

portadores possam ser transportados (considerando um laser com intensidade de 1µW). A 

partir de medidas de luminescência resolvida espacialmente, observa-se que tensões aplicadas 

aos guias metálicos influenciam o transporte de portadores pela SAW.  

A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que a SAW é capaz de 

transportar os portadores em direção aos contatos do tipo n e p. Entretanto, a presença de 

correntes de fuga nos guias metálicos inviabiliza a operação do detector durante a detecção 

elétrica de portadores. Para eliminar as correntes de fuga, uma nova estrutura foi projetada 

onde uma camada de Al0.33Ga0.67As foi adicionada acima e abaixo da camada GaAs utilizada 

para o transporte de portadores. Além disso, uma camada de ZnO com espessura de 400 nm 

foi adicionado sobre a estrutura final do dispositivo. Os resultados obtidos relacionados a 

nova estrutura são apresentados no próximo capítulo. 
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Capítulo 8 
 

 
Transporte acústico -  

Protótipo II 
 

No capítulo anterior observou-se que o protótipo I apresenta uma corrente 

de fuga nos guias metálicos. Dessa forma, o objetivo desse capítulo é apresentar 

os resultados do protótipo II. Esse protótipo foi projetado para eliminar as 

correntes de fuga e aperfeiçoar o funcionamento do dispositivo.  

. 
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8.1. Introdução 
 

Esse capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo II. Esse protótipo foi 

desenvolvido considerando os resultados obtidos com o protótipo I, em que se observou uma 

corrente de fuga nos guias metálicos. Foram adicionadas camadas à estrutura inicial para 

inibir a corrente de fuga assim como para melhorar o processo de geração das SAWs. Os 

resultados do transporte acústico detectado opticamente e eletricamente serão apresentados ao 

longo do texto. 

 

8.2. Caracterizações básicas 
 
 

Nessa secção as propriedades ópticas da multicamada serão apresentas a partir de 

medidas de reflexão óptica. Enquanto que, as corrente elétricas entre os contatos p e n assim 

como a da resposta do IDT também serão apresentados. 

 

8.2.1. Espectro de reflexão 
 

O espectro de reflexão da amostra antes do processamento é obtido de maneira 

semelhante a amostra do protótipo I discutida no capítulo anterior. A figura 8.1 apresenta os 

resultados experimentais do espectro de reflexão. Além disso, são apresentadas as simulações 

dos espectros de reflexão e absorção utilizando a estrutura apresentada na tabela 6.2. Para λ = 

805 nm,  85 % da luz incidente é absorvida na camada de GaAs. Dessa maneira, a adição das 

novas camadas não alterou a reflexão na região de interesse, pois a espessura dessas camadas 

foi determinada para reduzir a reflexão para λ = 805nm. 
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Figura 8.1 - Espectro de reflexão da amostra B utilizada para a fabricação do protótipo II. Nota-se 

que 85 % da luz é absorvida na camada de GaAs para λ = 805 nm. 

 

8.2.2. Transdutores interdigitais 
 
 

A figura 8.2 apresenta o espectro de reflexão e transmissão do IDT fabricado no 

protótipo II. A geração de SAW no dispositivo ocorre quando um sinal elétrico com 

freqüência de aproximadamente 532 MHz é aplicado ao IDT. Nesse processo, a eficiência 

durante a conversão de energia elétrica em onda acústica é 68 %, quase duas vezes maior 

comparada ao protótipo I de 35%. Portanto, a camada de ZnO aumenta o campo piezoelétrico 

na camada de GaAs, melhorando consideravelmente a geração de SAW. 

8.2.3. Curva característica da junção p-i-n 
 

A figura 8.3 apresenta a curva de corrente versus tensão da junção p-i-n. Essas 

medidas foram realizadas sem a presença de ondas acústicas. Nota-se uma resposta 

semelhante à curva característica de um diodo, com uma região de polarização direta e 
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reversa. A corrente reversa permanece com valores inferiores a 10 pA para uma tensão 

reversa no intervalo -4V < Vpn < 0 V. Para Vpn < -4 V ocorre um aumento brusco da corrente, 

relacionado ao início do processo de avalanche ou efeito Zener [32]. A partir desses 

resultados pode-se inferir que uma tensão máxima de 4V deve ser aplicada aos contatos para 

que não se inicie o processo de geração de portadores por avalanche. Para esses valores, 

assegura-se que qualquer portador coletado nos contatos p e n será proveniente do transporte 

acústico 

 

Figura 8.2 - Espectro de reflexão e transmissão do IDT fabricado do protótipo II. Nota-se que a 

camada de ZnO depositada na superfície do dispositivo aumenta o processo de conversão da energia 

elétrica em onda acústica 

 
 

 

Figura 8.3 - Curva característica da junção p-i-n medida sem a presença SAWs e na ausência de 

iluminação. A corrente de fundo permanece abaixo de 10 pA para uma tensão reversa Vpn < -4V. 

Para tensões mais negativas observa-se uma geração e multiplicação de portadores. 

.  
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8.3. Transporte acústico detectado opticamente 
 

 
A figura 8.4 apresenta o espectro de PL obtido para diferentes valores de PRF  usando 

um laser com comprimento de onda de 760 nm. Os experimentos foram realizados de modo a 

selecionar a emissão proveniente somente da região onde ocorre geração de portadores (ver 

sistema de medidas no capítulo 6).  O espectro de PL consiste de um pico principal 

correspondente a emissão no comprimento de onda do GaAs (818.2 nm) com uma cauda para 

altas energias. Esta cauda é atribuída à emissão de exciton da camada ativa  de GaAs, que 

ocorre no franco de menor energia de ressonância. A emissão de PL se reduz com PRF e 

praticamente desaparece para potências acima de -5 dBm. Esse comportamento é atribuído à 

completa ionização dos éxcitons fotoexcitados e à extração dos elétrons e buracos da região 

de geração pelo campo da SAW [129]. 

 

Figura 8.4 (a) Espectro de fotoluminescência selecionando apenas o ponto de geração G (conforme 

mostra a figura 6.5) em função de PRF. (b) Intensidade de PL (λ = 818.44nm) em função de 

intensidade de excitação IL. 
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O grau de supressão da PL para uma dada potência acústica se reduz com a 

intensidade de luz IL, como mostra o detalhe na figura 8.4. A curva mostra a intensidade de 

PL para o comprimento de onda em λ = 818.44 nm normalizado em relação ao valor da PL na 

ausência de SAW. A dependência com a intensidade de excitação é atribuído a blindagem 

parcial do campo piezoelétrico da SAW para níveis de alta iluminação. Note, entretanto, que 

para baixa intensidade de luz, uma completa eliminação da PL ocorre para PRF < −5 dBm, 

mostrando assim, que a separação de portadores pode ser alcançada sem o uso dos guias 

metálicos. 

8.3.1. PL resolvida espacialmente 
 

Como discutido na secção 6.7, o sinal de PL resolvida espacialmente pode ser usada 

para investigar o transporte acústico de portadores entre o ponto de geração e os contatos p e 

n. É importante ressaltar que a recombinação de portadores durante o percurso, a qual dará 

origem ao sinal de PL, corresponde a uma perda de portadores durante o transporte acústico. 

Os experimentos foram realizados variando PRF entre -20 dBm e 15 dBm em intervalos de 2 

dBm.  

A figura 8.5 apresenta a sobreposição do sinal PL sobre o desenho do dispositivo para 

alguns valores representativos de PRF. Nesse caso, os contatos p e n foram mantidos em zero 

volt. Em complemento, a figura 8.6 apresenta a PL integrada na direção perpendicular de 

propagação da SAW (direção y na figura 8.5) para todos os valores de PRF. Além disso, o 

detalhe na figura mostra o sinal de PL em função de PRF. A primeira posição corresponde ao 

ponto de geração, enquanto que a segunda representa a região próxima aos contatos p e n. 

Para uma análise qualitativa, cada curva no detalhe é normalizada relativa ao valor para PRF = 

-20 dBm.  
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Figura 8.5. Transporte acústico detectado opticamente utilizando a técnica de PL resolvida 

espacialmente. A imagem foi obtida sobrepondo o sinal de PL em 2D com o desenho do dispositivo.   

 

Com o aumento da PRF, observa-se que, a intensidade de PL na região de geração dos 

portadores diminui, mostrando assim, que os portadores são aprisionados e transportados pela 

SAW em direção aos contatos do tipo p e n. A curva, em preto, mostra em detalhe claramente 

a redução do sinal PL em função da PRF. Entretanto, um sinal de PL também é observado ao 

longo do caminho de propagação da SAW, representado em azul na figura 8.6. Esse 

comportamento é atribuído à perdas de portadores em resultado da recombinação de pares de 

elétrons-buraco durante o transporte acústico. Como mostra o detalhe em vermelho na figura 

8.6, a perda de portadores é reduzida com o aumento da SAW. 

Para baixos valores de PRF não há perdas ao longo do caminho pois a SAW não é 

suficientemente intensa para transportar os portadores. À medida que a SAW inicia o 

transporte, em PRF = - 7.5 dBm, o sinal de PL em x = 150 µm, começa a aumentar chegando 

ao máximo em PRF = 3 dBm e reduzindo em seguida para zero. Para reduzir a recombinação 

de portadores durante o transporte acústico, os guias metálicos poderiam ser polarizados de tal 

y

x
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maneira que elétrons e buracos sejam mantidos afastados lateralmente (direção y na figura 

8.5), até que sejam coletados pelos contatos n e p. Experimentos foram realizados aplicando 

tensões aos guias metálicos, mas nenhuma modificação no padrão PL foi observada. Mais 

detalhes sobre os guias metálicos serão apresentados na secção 8.5.1.  

 
 

Figura 8.6 - Transporte acústico detectado opticamente utilizando a técnica de PL resolvida 

espacialmente. O sinal de PL foi integrado na direção perpendicular a de propagação da SAW em 

função da PRF.  

 

Com a introdução da camada de ZnO, as tensões aplicadas aos guias metálicos não 

interferem no transporte de portadores na camada de GaAs. Por outro lado, a camada de ZnO 

foi removida da região sob os contatos n e p para permitir o contato elétrico com a camada 

ativa de GaAs. Dessa maneira, a influência do campo elétrico durante o transporte acústico 

pode ser investigado aplicando tensões aos contatos do tipo n e p. Como exemplo, a figura 8.7 

apresenta o transporte acústico para os mesmos valores de PRF utilizados no experimento 

anterior. Mas com, os contatos n e p polarizados reversamente por uma tensão Vpn = 4 V.  

Nenhum sinal de PL é observado ao longo do caminho de propagação da SAW indicando que 

a ausência de recombinação de portadores pode ser atribuída ao campo elétrico criado nos 
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contatos p e n. Esse campo elétrico é suficiente intenso para manter os portadores afastados 

durante o transporte acústico, reduzindo assim, a probabilidade de recombinação. 

 

Figura 8.7 - A figura apresenta o transporte acústico detectado opticamente utilizando a técnica de 

PL resolvida espacialmente. Uma tensão reversa de Vpn = 4 V é a aplicada aos contatos do tipo p e n  

 

A figura 8.8 apresenta a dinâmica do sinal de PL, integrado na direção perpendicular à 

de propagação da SAW, para todos os valores de PRF. Nota-se que a PL no ponto de geração 

diminui na medida em que PRF  aumenta. Esse comportamento também é observado 

claramente (em preto) no detalhe da figura 8.8. Em contraste, a curva em vermelho, 

representando a PL em um ponto próximo ao contato, não aumenta para altos valores de PRF, 

mostrando assim que as tensões nos contatos inibem eficientemente a perda de portadores. 

Concluímos que dependendo da tensão aplicada, os contatos do tipo p e n exercem um dos 

papeis dos guias metálicos. 

8.4. Transporte Acústico Detectado Eletricamente 
 

y

x
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A caracterização elétrica do dispositivo é realizada usando o sistema de medidas 

discutido em detalhes no capitulo 6. Os portadores foram gerados utilizando um laser 

focalizado em diferentes posições do feixe da SAW. Diferentemente dos experimentos de 

transporte acústico detectado opticamente, o laser utilizado para a geração de portadores nas 

medidas elétricas tem um comprimento de onda igual a 805 nm (o qual corresponde ao 

mínimo da reflexão óptica, conforme figura 8.1). Em poucas palavras, o transporte acústico 

detectado eletricamente consiste na medida de correntes elétricas nos contatos p e n. 

Primeiramente, a inatividade dos guias metálicos em conseqüência da adição da camada de 

ZnO será discutida. Em seguida, serão apresentados os resultados referentes às medidas de 

correntes nos contatos em função de vários parâmetros. Finalmente, o valor da eficiência 

quântica é determinado a partir de medidas de corrente nos contatos. 

 

 
Figura 8.8 - Transporte acústico detectado opticamente utilizando a técnica de PL resolvida 

espacialmente. O sinal de PL integrado na direção perpendicular à de propagação da SAW é 

apresentado em função da PRF.  

 

8.4.1. Guías metálicos 
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Os guias metálicos fabricados no dispositivo foram projetados com a importante 

função de separar os elétrons e buracos assim como, futuramente, direcioná-los ao SET [133]. 

Experimentos apresentados no capítulo anterior, relacionados ao protótipo I, mostraram que 

campo elétrico lateral, criado pelos guias metálicos é capaz de alterar a distribuição espacial 

da PL. Entretanto, para a amostra coberta com uma camada de ZnO (protótipo II), observa-se 

que os guias metálicos tornaram-se inativos.  

Como exemplo, esse comportamento também pode ser observado eletricamente como 

mostra a figura 8.9. Os resultados representam a corrente coletada nos contatos n e p em 

função de PRF para diferentes tensões nos guias metálicos (Vpg = Vng) entre 0 e 0.9 V (em 

passos de 0.1 V). Nota-se que as correntes permanecem as mesmas independente das tensões 

aplicada aos guias metálicos. A dependência das correntes nos contatos em função da PRF será 

discutida na próxima secção. 

 

Figura 8.9 - Correntes elétricas coletadas pelos contatos n e p em função da PRF para diferentes 

tensões aplicadas aos guias metálicas. As curvas foram obtidas com Vp = Vn = 0V. 
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Em contraste com os resultados obtidos utilizando o protótipo I (ver capítulo anterior), 

as correntes de fuga nos guias metálicos são desprezíveis nos intervalos de tensões e PRF, 

mencionados anteriormente. Entretanto, experimentos realizados utilizando altos valores de 

tensões (> 3 v) aplicados aos guias metálicos mostram um aumento na corrente de fuga 

através desses guias. No capítulo anterior, observou-se que tensões aplicadas aos guias 

metálicos do protótipo I (dispositivo sem a camada de ZnO) levaram a uma significativa 

mudança na distribuição espacial da PL. O mesmo experimento foi realizado para o protótipo 

II, mas nenhuma mudança significativa foi observada. Os resultados apresentados indicam 

que, enquanto a camada de ZnO reduz a corrente de fuga nos guias metálicos, ela também 

inibe o seu funcionamento elétrico. O não funcionamento dos guias metálicos, entretanto, não 

impossibilita o estudo do transporte acústico. É importante ressaltar que os guias metálicos 

serão importantes no momento em que o SET estiver sendo utilizado para a detecção dos 

portadores. 

8.4.2. Corrente elétrica na junção p-i-n 
 

A figura 8.10 mostra os valores da corrente elétrica em função de PRF para diferentes 

valores de tensões aplicadas aos contatos tipo p e n. Essas medidas foram realizadas 

utilizando um laser (λ = 805 nm) incidindo na amostra em uma posição localizada a 100 µm 

dos contatos. A escala vertical à direita mostra a eficiência do dispositivo calculada como 

discutida no capítulo 6 (ver equação 6.7).  

As correntes In e Ip possuem os mesmos valores mas com sinais contrários para todo o 

intervalo de PRF . Para pequenos valores de PRF (PRF < −25 dBm), o campo elétrico da SAW 

não é suficientemente intenso para aprisionar e transportar os portadores. As correntes nesse 

intervalo de PRF resultam da difusão ou deslocamento de portadores do ponto de iluminação 

até os contatos.  
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Figura 8.10 - Corrente elétrica medida nos contatos do tipo p (Ip) e n (In) em função da potência 

acústica PRF para diferentes tensões Vpn aplicada aos contatos. A escala vertical à direita mostra a 

eficiência do dispositivo. 

 

As correntes nos contatos aumentam a partir de PRF = −20 dBm. Nesse ponto os 

portadores são capturados e transportados pela SAW em direção aos contatos. As correntes In 

e Ip permanecem praticamente constantes para 0 < PRF < 7.5 dBm. O valor constante da 

corrente é atribuído à completa ionização dos éxcitons fotogerados assim como pela captura 

de praticamente todos os elétrons e buracos pelo campo da SAW [130]. Para valores de PRF  > 

8 dBm as correntes são reduzidas chegando a zero em PRF = 15 dBm. Esse comportamento 

indica que os portadores são transportados além dos contatos do tipo p e n impossibilitando 

sua detecção elétrica. 

Na secção anterior observou-se opticamente que os portadores são eficientemente 

transportados utilizando uma combinação de valores para PRF e a tensão aplicada aos contatos 

do tipo n e p. Assim, também se espera nas medidas elétricas um aumento da corrente 

coletada nos contatos devido à redução de perdas de portadores ao longo do caminho assim 
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como uma maior coleta de portadores na junção p-i-n. Como pode ser observado na figura 

8.10, o valor da corrente depende da tensão aplicada aos contatos n e p. Apesar da SAW 

transportar o mesmo número de portadores para 0 < PRF < 7.5 dBm, o valor de Vpn determina 

qual a fração desses portadores é coletada. Nota-se que, quanto maior o valor de Vpn maior 

será o valor de In e Ip. Para |Vpn| > 4 V observa-se, entretanto, uma eficiência maior do que 1. 

Correlacionando esses resultados com os dados apresentados na figura 8.3, pode-se inferir que 

uma tensão nos contatos do tipo p e n maior que 4V observa-se um aumento na corrente, 

mesmo na ausência de iluminação. Além disso, sabe-se que, um aumento da tensão reversa na 

junção p-i-n pode iniciar também o processo de avalanche, o qual consiste na multiplicação de 

portadores [32]. Nesse trabalho, nenhum estudo detalhado do processo de avalanche foi 

conduzido. Com o objetivo de evitá-lo nos presentes estudos, a tensão reversa nos contatos do 

tipo n e p foi limitada em 4 V. 

8.4.3. Intensidade do laser 
 

Nas secções anteriores observou-se que a corrente medida nos contatos depende da 

PRF assim como da voltagem aplicada aos contatos. Nessa secção, serão apresentados os 

resultados da investigação do transporte acústico detectado eletricamente em função da 

intensidade de iluminação. A figura 8.11 apresenta a curva característica de detecção elétrica 

de transporte acústico para diferentes intensidades do laser em função de PRF (para Vpn = 4 

V). Observa-se que, para altos valores de IL (IL > 1µW, não mostrado aqui) a corrente de 

fundo (PRF = - 30 dBm) aumentava significativamente.  

Dependendo da intensidade de luz, a difusão e o deslocamento de portadores são 

suficientes para criar uma corrente de Ip e In  mesmo sem a presença de SAW. Portanto, para 

reduzir ao máximo a corrente de fundo, a intensidade do laser foi reduzida ao limite de 

detecção elétrica. Esses resultados mostram que a corrente de fundo reduz a praticamente zero 

(na ordem de pA) para baixas intensidades de iluminação. As correntes Ip e In qualitativamente 
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se comportam da mesma maneira, como discutido na secção anterior. Entretanto, a medida 

que IL aumenta, a PRF a ser aplicada ao IDT para que as correntes Ip e In alcancem os valores 

máximos também aumenta. Esse comportamento é atribuído à redução do campo 

piezoelétrico devido a uma alta densidade de portadores próximo ao ponto de geração. Além 

disso, uma amplitude maior da SAW é requerida para aprisionar e transportar um maior 

número de portadores.  

 

 

Figura 8.11 - Corrente elétrica medida nos contatos tipo do p (Ip) e n (In) em função da potência 

acústica para diferentes valores de IL.  

 

A figura 8.12 apresenta a dependência linear entre o valor da corrente elétrica nos 

contatos e a intensidade do laser para PRF = 0 dBm e Vpn = 4 V. Esse comportamento é o 

esperado uma vez que a intensidade da luz está diretamente relacionada com o número de 

fótons presente no feixe de luz. Além disso, observa-se que é necessária uma potência 

acústica PRF de apenas -10 dBm (IL = 50 nW) para que as correntes nos contatos alcancem o 
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seu valor de saturação. Este valor é significativamente mais baixo do que os 10 dBm 

necessários para a saturação requerida quando IL = 1µW (ver figura 7.9). 

 

 

8.4.4. Eficiência no transporte acústico 
 

A partir dos resultados apresentados é possível determinar as condições necessárias 

para que o dispositivo seja utilizado de maneira a maximizar a eficiência durante o transporte 

acústico assim como a coleta dos portadores. Para determinar a eficiência do dispositivo, a 

figura 8.13 apresenta o valor das correntes Ip e In em função de PRF e Vpn para IL = 50 nW.  

Este resultado foram obtidos usando um baixo valor de intensidade de luz para 

aproximar ao máximo possível as condições de operação do dispositivo como detector de um 

único fóton. O valor de IL utilizado corresponde ao mínimo valor de intensidade de luz para a 

 

Figura 8.12 - Relação entre Ip,n e IL para PRF = 0 dBm e Vpn = 4 Volts.  
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qual a corrente gerada pelo transporte acústico possa ser medida sem ruídos utilizando um 

amperímetro. 

Nesse trabalho a eficiência do dispositivo foi definida como sendo a razão entre o 

número de portadores coletado nos contatos do tipo n e p e o número de fótons presentes no 

feixe de luz. Por exemplo, uma eficiência de 100 % significa que todos os fótons presente no 

feixe de luz são absorvidos na camada de GaAs, criando um par elétron-buraco para cada 

fóton. Em seguida, todos esses portadores são transportados pela SAW e coletados nos 

contatos n e p. 

 

Os resultados mostram que uma eficiência de aproximadamente 75 % é alcançada para 

as melhores condições de operação, ou seja, Vpn = 4V, PRF = 0 dBm e IL = 50 nW. Para os 

outros valores de Vpn e PRF, as curvas de Ip e In se comportam de maneira semelhante ao 

apresentado na secção 8.5.2. De acordo com os dados da reflexão (ver figura 8.1), para λ = 

 

Figura 8.13 - Curvas de corrente elétrica medidas nos contatos tipo p (Ip) e n (In) em função da 

potência acústica para diferentes tensões nos contatos. A escala vertical à direita mostra a eficiência 

do dispositivo. 
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805nm, espera-se que 85 % da luz seja absorvida pelo dispositivo. Ou seja, 85% é o máximo 

valor esperado para a eficiência, pois apenas 85 % dos fótons que incidem na amostra criam 

portadores na camada de GaAs.  

Dessa forma, 15 % ( 85.0/7.0%100 × ) dos portadores fotogerados são perdidos 

durante o transporte acústico e/ou não estão sendo eficientemente coletados. A perda de 

portadores ao longo do caminho pode ser quantificada medindo-se a corrente Ip e In em 

função da posição do  ponto G (local de incidência do laser para a geração de portadores) com 

relação aos contatos p e n, determinando assim a perda de portadores em função da distância 

em que os portadores são transportados.  

8.4.5. Eficiência em função da distância 
 

Os resultados apresentados na figura 8.14 foram obtidos medindo-se as correntes Ip e 

In para diferentes posições de incidência do laser. Os resultados apresentados na figura 8.14-a 

(região em azul) mostram que a corrente elétrica  In = Ip é máxima quando o laser está 

incidindo na área delimitada pelo feixe da SAW. A figura 8.14-b mostra os resultados da 

eficiência de transporte. A posição do laser varia desde o IDT até aos contatos do tipo n e p 

em passos de 10 µm. Para cada posição, medimos Ip e In em função de PRF com Vpn igual a 4 

V e IL = 50nW. Apenas os valores de Ip (igual em módulo ao In ) para alguns valores de PRF, 

em função da distância entre o ponto de geração e contatos n e p, são apresentados na figura 

8.14-b. A escala vertical direita mostra o valor da eficiência obtida a partir da razão entre o 

valor de corrente medida e a máxima corrente esperada para IL = 50 nW. Observa-se que para 

x = 100 µm e PRF = 0 dBm 50 % dos portadores são transportados e coletados, enquanto que, 

para x = 200 µm e PRF = 0 dBm uma eficiência de 65% é determinada.  

Nota-se assim que a eficiência do dispositivo depende da distância de transporte. À 

medida que nos aproximamos dos contatos a eficiência aumenta, pois os portadores são 
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transportados por uma menor distância. Pode-se concluir que 12 % dos portadores são 

perdidos durante o transporte acústico para um percurso de 100 µm. 

 

Figura 8.14 - Curva de corrente elétrica medida nos contatos tipo do p (Ip) e n (In) em função da 

potencia acústica (PRF) para Vpn = 4 V e IL = 50 nW. A escala vertical à direita mostra a eficiência do 

dispositivo. 

 

8.5. Conclusão 
 

Nesse capítulo foram apresentados os resultados do transporte acústico detectado 

opticamente e eletricamente utilizando o protótipo II. As características do dispositivo são 

projetadas para inibir a corrente de fuga através da introdução de um filme de ZnO na 
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superfície do dispositivo. Além disso, a camada principal de GaAs é fabricada entre duas 

camadas de AlxGa1-xAs. Com essas alterações, observa-se que a corrente de fuga fica 

significativamente reduzida. Entretanto tensões aplicadas aos guias metálicos não influenciam 

o transporte acústico de portadores. Diferentemente do dispositivo apresentado no capítulo 

anterior, as correntes nos guias metálicos são desprezíveis para todos os valores de PRF. Além 

disso, a eficiência quântica pode alcançar valores acima de uma unidade, um valor 

consideravelmente maior do que o obtido utilizando o protótipo I. 

Em resumo, a SAW é capaz de transportar os portadores em direção aos contatos n e 

p. As correntes na junção p-i-n foram medidas em função de PRF, Vpn e IL. Nota-se que 

tensões aplicadas aos contatos n e p ajudam a reduzir a perda de portadores durante o 

transporte acústico. Os resultados mostram que os portadores são eficientemente 

transportados por uma distancia de 100 µm com uma perda de 12 % para VPN = 4V PRF = 0 

dBm e IL = 50 nW. Nessas condições, a eficiência do dispositivo é de 75%.  É interessante 

ressaltar que a máxima eficiência, baseados em dados de reflexão, é de 85 %. 

 Finalmente, para baixos níveis de iluminação o transporte acústico pode ser realizado 

eficientemente utilizando um  valor menor de PRF (entre 10 e 0 = dBm). Esses valores de PRF 

são consideravelmente menores que os utilizados no protótipo I e são resultado de um 

aumento do potencial piezoelétrico introduzido pela camada de ZnO. Um pequeno valor de 

PRF torna-se particularmente importante para evitar o aquecimento e alcançar baixas 

temperaturas para a operação do SET. 
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Capítulo 9 
 

 
Conclusão 

 

 

Ao longo do texto foram apresentados o projeto, a fabricacao e a caracterizacao de 

dispositivos  semicondutores utilizando os óxidos de estanho e zinco. O primeiro dispositivo 

semicondutor estudado está relacionado ao desenvolvimento de sensores de pH a partir do 

efeito de campo. Enquanto que, o segundo consiste na utilizacao de ondas acústicas de 

superfície para o transporte de portadores voltados para o desenvolvimento de detectores de 

um único fóton.  

Tradicionalmente o ISFET, apresentado por Bergvel em 1970, é  reconhecido 

atualmente como um versátil sensor de pH que utiliza o princípo básico de funcionamento do 

MOSFET. É importante ressaltar que um grande número de empresas internacionais vêm 

investigando e produzindo sensores de pH a partir do ISFET. Entretanto, a realidade brasileira 

nos motiva a procurar por métodos alternativos a fabricacao de dispositivos semicondutores, 

tais como o ISFET.  
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Assim, primeiramente, esse trabalho esteve focado no desenvolvimento do EGFET a 

partir de filmes de SnO2 obtidos utilizando a técnica de deposicao denominada Sol-gel e 

também pela rota Pechini. Esses métodos de deposicao aparesentam a característica de baixo 

custo quando comparadas com as tradicionais técnicas de fabricacao de dispositivos 

semicondutores. Além disso, a vantagem na utilizacao do EGFET deve-se principalmente ao 

uso de um MOSFET comercial, reduzindo assim drasticamente os custos envolvidos na 

producao e pesquisa de sensores de pH, desde que as etapas relacionada a fabricacao do 

MOSFET nao sao necessárias. 

Indo nessa direcao, foram desenvolvidos filmes de SnO2 obtidos a partir da rota 

Pechini e pela téncia Sol-gel com o objetivo de investigar a resposta elétrica do EGFET em 

função da concentração de íons de H+. Os sensores fabricados pela técnica sol-ge não 

apresentaram respostas satisfátorias devido a presenca de poros. Por outro lado, a partir dos 

dados apresentados relacionados a rota Pechini, obtivemos uma sensibilidade de 33mV/pH 

para o EGFET desenvolvido com uma membrana calcinada à 400oC. Em comparacao com a 

técnica de Sol-Gel, a utilizacao da rota Pechini para a fabricacao de membranas de SnO2 se 

mostra eficiente já que a membrana pode ser utilizada em uma faixa de pH entre 2 a 12. Ao 

contrário do trabalho apresentado na literatura, em que o EGFET utilizando SnO2 pelo 

método sol-gel, degrada em pH igual a 9. Em resumo, o método Pechini se mostra um método 

de baixo custo, entretanto a resposta do EGFET precisa ser otimizada. 

Buscando novos materiais para a fabricacao de membranas sensíveis ao íons de H+, no 

início do trabalho propomos também a utilizacao do ZnO como um possível candidato a 

sensor de pH a partir do EGFET. Os resultados relacionados ao ZnO como sensor de pH 

representam um dos primeiros trabalhos descrevendo o funcionamento do sensor de pH a 

partir de ZnO. A melhor resposta do EGFET (uma sensibilidade de 38mV/pH) foi alcancada 

com a utilizacao de filmes de ZnO aquecidos a temperatura de 150oC. Apesar de a membrana 

apresentar uma estrutura amorfa, possui uma baixa sensibilidade quando comparada com a 
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sensibilidade desejada de 59 mV/pH. Uma das dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento de sensores de pH a partir do ZnO está relacionada a presenca de poros, os 

quais podem danificar o funcionamento do sensor. Em seguida, outros trabalhos com ZnO 

foram apresentados por diversos pesquisadores. Desde a utilizacao do ZnO como sensor de 

pH até deteccao e quantificacao de glicose. 

Desde o início do trabalho estavamos empreendendo esforcos para a fabricacao de 

filmes de SnO2 e ZnO com estrutura amorfa por acreditar que essa característica seria 

essencial para o funcionamento do sensor de pH. Entretanto, com o teste da FTO observamos 

que mesmo um filme com uma estrutura cristalina pode apresentar uma resposta de 

55mV/pH. A partir desses resultados, tentamos novamente fabricar filmes de ZnO e SnO2, 

através da técnia denominada spray pyrolisis, com uma estrutura cristalina mas sem a 

presenca de material orgânico. Para contornar a presenca de poros, os filmes foram 

depositados em substrato de vidro e os resultados preliminares mostrou que uma resposta ao 

pH. Entrentanto, vários parâmetros relacionados a técnica de deposicao precisam ser 

otimizados para alcancar uma reprodutivibilidade. Além disso, desde que os filmes são 

depositados em substratos de vidro, acredita-se que a condutividade dos filmes exerca um 

papel importante para a otimizacao dos sensores de pH, a qual pode ser implementada com a 

dopagem dos materiais envolvidos.  

Aléms dos dispositivos para a deteccao de íons de H+ apresentamos uma nova 

abordagem para a deteccao de um único fóton a partir da combinacao de dispositivos 

utilizando ondas acústicas de superfície e os transsitores de um único elétron. A proposta 

combina a eficiência de transporte acústico de portadores por ondas acústicas de superfície 

com a alta sensibilidade de detecção de cargas inerente ao transistor de um único elétron para 

o desenvolvimento de dispositivos para detecção de um único fóton. Acredita-se que a 

principal vantagem nessa nova abordagem seja que a área de absorção e detecção podem ser 

otmizadas separadamente.  
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Dois protótipos foram projetados e fabricados nesse trabalho. Basicamente os 

protótipo consiste em uma estrutura de várias camadas otimizadas para uma eficiente 

absorção de fótons, uma junção p-i-n utilizada para coleta de portadores, IDT para geração da 

SAW e guias metálicos para controle de portadores durante o transporte acústico. O protótipo 

I e II foram utilizados para investigar o transporte acústico de portadores a partir de ondas 

acústicas de superfície utilizando medidas ópticas e elétricas. Por exemplo, o transporte 

acústico de portadores foi investigado opticamente através de medidas de fotoluminescência. 

Enquanto que, as medidas de correntes nos contatos foram realizadas para determinar a 

eficiencia na deteccao de fótons. A partir dos resultados apresentados para o protótipo I, pode-

se concluir que a SAW é capaz de transportar os portadores em direção aos contatos do tipo n 

e p. Entretanto, a presença de correntes de fuga nos guias metálicos inviabiliza a operação do 

detector durante a detecção elétrica de portadores. Assim, as características do protótipo II são 

projetadas para inibir a corrente de fuga através da introdução de um filme de ZnO na 

superfície do dispositivo. Além disso, a camada principal de GaAs é fabricada entre duas 

camadas de AlxGa1-xAs. Os resultados apresentados indicam que,  a camada de ZnO reduz a 

corrente de fuga nos guias metálicos mas também inibe o seu funcionamento elétrico. Os 

portadores são eficientemente transportados por uma distancia de 100 µm com uma perda de 

12 % para VPN = 4V PRF = 0 dBm e IL = 50 nW. Nessas condições, a eficiência do dispositivo 

é de 75%. Como perspectivas futuras esse dispositivo pode ser agora integrado ao transistor 

de um único elétron para o desenvolvimento de detectores de um único elétron. Nesse ponto, 

é necessário que os guias metálicos responsáveis pelo direcionamento dos portadores até 

transistor estejam funcionando eficientemente. 
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Ao longo do texto foram apresentados o projeto, a fabricação e a caracterização de 

dispositivos  semicondutores utilizando os óxidos de estanho e zinco. O primeiro dispositivo 

semicondutor estudado está relacionado ao desenvolvimento de sensores de pH a partir do 

efeito de campo, enquanto que o segundo consiste na utilização de ondas acústicas de 

superfície para o transporte de portadores voltados para o desenvolvimento de detectores de 

um único fóton.  

Tradicionalmente o ISFET, apresentado por Bergvel em 1970, é  reconhecido 

atualmente como um versátil sensor de pH que utiliza o princípo básico de funcionamento do 

MOSFET. É importante ressaltar que um grande número de empresas internacionais vêm 

investigando e produzindo sensores de pH a partir do ISFET. Entretanto, a realidade brasileira 

nos motiva a procurar por métodos alternativos a fabricação de dispositivos semicondutores, 

tais como o ISFET.  
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Assim, primeiramente, esse trabalho esteve focado no desenvolvimento do EGFET a 

partir de filmes de SnO2 obtidos utilizando a técnica de deposição denominada Sol-gel e 

também pela rota Pechini. Esses métodos de deposição aparesentam a característica de baixo 

custo quando comparados com as tradicionais técnicas de fabricacao de dispositivos 

semicondutores. Além disso, a vantagem na utilizacao do EGFET deve-se principalmente ao 

uso de um MOSFET comercial, reduzindo assim drasticamente os custos envolvidos na 

produção e pesquisa de sensores de pH, desde que as etapas relacionadas à fabricação do 

MOSFET nao sao necessárias. 

Indo nessa direcao, foram desenvolvidos filmes de SnO2 obtidos a partir da rota 

Pechini e pela técncia Sol-gel com o objetivo de investigar a resposta elétrica do EGFET em 

função da concentração de íons de H+. Os sensores fabricados pela técnica sol-gel não 

apresentaram respostas satisfátorias devido à presença de poros. Por outro lado, a partir dos 

dados apresentados relacionados à rota Pechini, obtivemos uma sensibilidade de 33mV/pH 

para o EGFET desenvolvido com uma membrana calcinada à 400oC. Em comparação com a 

técnica de Sol-Gel, a utilização da rota Pechini para a fabricaçao de membranas de SnO2 se 

mostra eficiente já que a membrana pode ser utilizada em uma faixa de pH entre 2 a 12. Ao 

contrário do trabalho apresentado na literatura, em que o EGFET utilizando SnO2 pelo 

método sol-gel, degrada em pH igual a 9. Em resumo, o método Pechini se mostra um método 

de baixo custo, entretanto a resposta do EGFET precisa ser otimizada. 

Buscando novos materiais para a fabricação de membranas sensíveis ao íons de H+, no 

início do trabalho propusemos também a utilização do ZnO como um possível candidato a 

sensor de pH a partir do EGFET. Os resultados relacionados ao ZnO como sensor de pH 

representam um dos primeiros trabalhos descrevendo o funcionamento do sensor de pH a 

partir de ZnO. A melhor resposta do EGFET (uma sensibilidade de 38mV/pH) foi alcançada 

com a utilização de filmes de ZnO aquecidos à temperatura de 150oC. Apesar de a membrana 

apresentar uma estrutura amorfa, possui uma baixa sensibilidade quando comparada com a 



 146 

sensibilidade desejada de 59 mV/pH. Uma das dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento de sensores de pH a partir do ZnO está relacionada a presença de poros, os 

quais podem danificar o funcionamento do sensor. Em seguida, outros trabalhos com ZnO 

foram apresentados por diversos pesquisadores, desde a utilização do ZnO como sensor de pH 

até detecção e quantificação de glicose. 

Desde o início do trabalho estavamos empreendendo esforços para a fabricação de 

filmes de SnO2 e ZnO com estrutura amorfa por acreditar que essa característica seria 

essencial para o funcionamento do sensor de pH. Entretanto, com o teste da FTO observamos 

que mesmo um filme com uma estrutura cristalina pode apresentar uma resposta de 

55mV/pH. A partir desses resultados, tentamos novamente fabricar filmes de ZnO e SnO2, 

através da técnia denominada spray pyrolisis, com uma estrutura cristalina mas sem a 

presenca de material orgânico. Para contornar a presença de poros, os filmes foram 

depositados em substrato de vidro e os resultados preliminares mostraram uma resposta ao 

pH. Entrentanto, vários parâmetros relacionados à técnica de deposição precisam ser 

otimizados para se alcançar uma boa reprodutibilidade. Além disso, desde que os filmes são 

depositados em substratos de vidro, acredita-se que a condutividade dos filmes exerça um 

papel importante para a otimização dos sensores de pH, a qual pode ser controlada com a 

dopagem dos materiais envolvidos.  

Aléms dos dispositivos para a detecção de íons de H+ apresentamos uma nova 

abordagem para a detecção de um único fóton a partir da combinação de dispositivos 

utilizando ondas acústicas de superfície e os transistores de um único elétron. A proposta 

combina a eficiência de transporte acústico de portadores por ondas acústicas de superfície 

com a alta sensibilidade de detecção de cargas inerente ao transistor de um único elétron para 

o desenvolvimento de dispositivos para detecção de um único fóton. Acredita-se que a 

principal vantagem nessa nova abordagem seja que a área de absorção e detecção podem ser 

otmizadas separadamente.  
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Dois protótipos foram projetados e fabricados nesse trabalho. Basicamente os 

protótipos consistem em uma estrutura de várias camadas otimizadas para uma eficiente 

absorção de fótons, uma junção p-i-n utilizada para coleta de portadores, IDT para geração da 

SAW e guias metálicos para controle de portadores durante o transporte acústico. Os 

protótipos I e II foram utilizados para investigar o transporte acústico de portadores a partir de 

ondas acústicas de superfície utilizando medidas ópticas e elétricas. Por exemplo, o transporte 

acústico de portadores foi investigado opticamente através de medidas de fotoluminescência, 

enquanto que as medidas de correntes nos contatos foram realizadas para determinar a 

eficiência na detecção de fótons. A partir dos resultados apresentados para o protótipo I, pode-

se concluir que a SAW é capaz de transportar os portadores em direção aos contatos do tipo n 

e p. Entretanto, a presença de correntes de fuga nos guias metálicos inviabilizava a operação 

do detector durante a detecção elétrica de portadores. Assim, as características do protótipo II 

são projetadas para inibir a corrente de fuga através da introdução de um filme de ZnO na 

superfície do dispositivo. Além disso, a camada principal de GaAs é fabricada entre duas 

camadas de AlxGa1-xAs. Os resultados apresentados indicam que a camada de ZnO reduz a 

corrente de fuga nos guias metálicos mas também inibe o seu funcionamento elétrico. Os 

portadores são eficientemente transportados por uma distância de 100 µm com uma perda de 

12 % para VPN = 4V PRF = 0 dBm e IL = 50 nW. Nessas condições, a eficiência do dispositivo 

é de 75%. 
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Apendice A - Site-Binding Model 
 

A descrição do modelo siting-binding model [55] é baseada no equilíbrio entre a os sites da 

superfície e os íons de H+ presentes na solução.  Utilizando a notação A para o Sn (estanho), Zn 

(zinco), ou qualquer outro material que possa ser oxidado, as equações para as reações químicas na 

superfície podem ser escritas como: 

 

+++  →← SHAOHaK
2AOH  1 

 

++ →← SH-AObK
AOH  2 

 
sendo as constantes de equilíbrio das equações 1 e 2 dadas por: 
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�
��

� +

=  4 

 
+
SH  representa os íons   H+  na solução; Ka, Kb são as constantes de equilíbrio da Eq. (1) e Eq. (2). 

Os termos  +
2AOH , AOH e AO- representam os sites positivos (protonados), neutros e negativos 

(deprotonados) respectivamente. [ +
2AOH ], [AOH] e [AO] referem-se ao número de sites por área, 

[H+]S é a atividade dos íons de H+.  

A relação entre [H+]S e a concentração de íons [H+]b da solução pode ser determinada pela 

equação de Boltzmann 
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[ ] [ ] )
kT
q�exp(bHH S

−+=+  5 

Sendo: 

q = carga elementar 

k = constante de Boltzmann 

T = temperatura 

0ψ =potencial na superfície relacionado ao pH da solução 

A densidade de carga superficial, σ0, é dado por: 

[ ] [ ]( )−−+= AO2AOHq0�   6 

Sendo o numero total de sites por unidade de área, Ns, dado por: 

[ ] [ ] [ ]−−++= AO2AOHAOHSN   7 

 

A relação entre b][H e 0� �, +
  pode ser determinada através das equações (3) ~ (7) 

em termos de Ka, Kb e Ns, nos quais são os parâmetros que caracterizam a superfície oxida. 
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�
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�

�
−+=+

�

1
kT
q�

SqN
0�1sinh

kT
q�

1/2

aK
bK

ln-b]ln[H  8 

 

A maneira correta para derivar a relação entre log
b

pH H +� �= − � � , 0ψ  e σ0 seria expressar 

em termos de 0ψ . Pode-se mostrar que em casos práticos a capacitância de camada dupla pode ser 

aproximada por uma simples capacitância CDL (derivada a partir do modelo de Gouy-Chapman-

Stern), no qual relaciona σ0 e 0ψ : 

0 0 DLCσ ψ=  9 
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A equação (9) descreve uma maneira direta para relacionar 0ψ  e o pH, mais precisa 

de mais explicações para aplicações praticas. Aqui, podemos definir um ponto de referencia na 

escala de pH. O valor de pH no qual 0 0ψ = , é obtido a partir da equação (10). 

 ( )1/ 2
pzc 10 a b

1
pH =-log (K K )

2 a bpK pK= +  10 

 

Este valor é denominado pH no ponto de carga zero ( pzcpH ), aK e bK  são as constantes de 

equilíbrio, a 10 apK =-log (K ) , b 10 bpK =-log (K ) , pelo fato de 0 0ψ =  implicar em 0 0σ = , ou, em 

outras palavras, pzcpH  representa o valor na qual a concentração de íons de hidrogênio resulta em 

uma superfície eletricamente neutra. A equação final pode ser escrita como sendo [6,7,8,9]: 

 �
�
�

	




�

�−+=−
�

1
kT
q�1sinh

kT
q�pH)c2.303(pHpz  11 

Sendo β um parâmetro que caracteriza a sensibilidade do oxido ao pH da solução, dado por: 

1/2

aK
bK

kTdlC
S2q2N

�
�
�

�

	






�

�
=   12 

sendo  CDL a capacitância de dupla camada por unidade de área da superfície isolante. De acordo 

com a equação (11) os únicos parâmetros que determinam a relação 0�

pH
 são pzcpH , � . Estes 

parâmetros dependem principalmente das características da superfície expressas por aK , bK  e a 

densidade de sites, SN .  A equação (11) é uma aproximação para superfícies, tais como óxidos, 

onde o número de sites é suficientemente alto para assegurar que a densidade de carga nunca 

aproxima-se do máximo valor na faixa de pH utilizada. Assuma-se que bpKapK�pK −=  é 

grande para assegurar que 1b/KaK << . Próximo ao ponto de carga zero a equação (11) pode ser 

analisada separadamente em duas regiões da curva 0�

pH
, resultando nas seguintes relações: 
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Quando 0q�
�

KT
<< , resulta em: 

 ( )0 pzc

KT �
� =2.303 pH -pH

q �+1
 13 

Quando 0q�
�

KT
>> , resulta em 

 ( ) 0 0 0
pzc

q� 2q� 2q�
2.303 pH -pH = +ln ln

KT �KT �KT
≈  14 

Essas expressões são válidas para todos os óxidos em que o mecanismo de interação 

com os íons da solução pode ser descrito pela associação e dissociação de um grupo anfotérico. Os 

valores de NS, Ka, Kb e pHpzc são características que dependem do óxido. A tabela 1 mostra os 

valores encontrados na literatura para as constantes de vários óxidos  

 
 Ka Kb NS pHpzc 

SiO2 1.106 1.10-2 5.1018 2 

Al2O3 1.1010 1.106 8.1018 8 

Ta2O5 1.104 1.102 10.1018 3 

 
 

A partir das equações discutidas acima pudemos fazer um programa de simulação numérica, 

e observar que para uma grande valor de � (NS grande), considerando maior que a reatividade da 

superfície, cada vez mais 0�  se comporta de maneira linear, com uma sensibilidade máxima (para 

pH) de 59mV para uma variação de 1 na escala de pH, como mostra a figura 6.  

Superfícies com baixo valor de �  comportam-se de maneira não-linear e são caracterizadas 

por uma baixa sensibilidade para medidas de pH. Existem trabalhos experimentais que mostram que 

a estrutura da membrana seletiva pode influenciar na sensiblidade do ISFET. Por exemplo, Liao e 

colaboradores mostraram que a transição de fase amorfa para a cristalina da membrana de SnO2 do 

ISFET reduziu a sensiblidade de 58.2 mV/pH para 33.1 mV/pH [53-54]. O mesmo comportamento 
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pôde ser observado nos trabalhos com Ta2O5 obtidos por sputtering e com a membrana de PbTiO3 

obtido por sol-gel [59-60]. 

 

 

Figura A-1 Simulação numérica utilizando a equação (11) do potencial na superfície da camada de 

SnO2.. 

 

Portanto, acredita-se que um dos principais motivos que levam a uma baixa sensibilidade no 

ISFET e EGFET é a utilização de membranas em sua estrutura cristalina. Ao contrário da estrutura 

cristalina, a utilização de uma estrutura amorfa tem como conseqüência uma grande quantidade de 

sites por unidade de área. Sendo assim, a principal característica dos óxidos como sensores de pH é 

a estrutura amorfa da membrana. Utilizando a técnica de sputtering vários materiais em sua 

estrutura amorfa vêm sendo testados como sensores de pH. Esta técnica torna-se bastante eficaz 

para a obtenção de estruturas amorfas e puras quando comparadas com as técnicas de Sol-Gel e 

Pechini, onde são utilizados vários compostos que precisam ser retirados durante o processo de 
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obtenção do filme. Esta característica foi uma das principais dificuldades que encontramos durante 

o desenvolvimento de EGFETs. 

 

1. Modelando a resposta do ISFET 

 

Um ISFET pode ser tratado como um tipo especial de MOSFET onde o gate metálico foi 

retirado. O princípio básico do MOSFETs pode ser desenvolvido utilizando-se as propriedades da 

estrutura metal-oxido-semicondutor. Assumindo uma resposta de pH Nestiniana ou quase-

Nerstiniana, o ISFET pode ser modelado modificando alguns parâmetros nos modelos para o 

MOSFET [10,11]  

O comportamento da corrente de fonte dreno (IDS , abreviada direto do inglês source drain 

current) do ISFET (baseado no MOSFET) operando na região de não-saturação pode ser expresso 

pelas equações do MOSFET com uma modificação na tensão de limiar. As equações são: 

 

 ( )
��
�

��
� −−= 2

DSVDSVTVGSV2KDSI  15 

 

 

 
2L

WiCn�K =  16 

 

sendo  µn é a mobilidade eletrônica na camada de inversão, W/L é a razão entre o comprimento e a 

largura do canal, VT é a voltagem de limiar (Threshold) do ISFET, que pode ser expressa 

resumidamente como: 

 17 
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444444 3444444 21321

noISFET       

 modificado Termo

MOSFET do       

Threshold de Tensão

-Sol
RefE/qM-TMVTV Ψ++Φ= λ  

Sendo: 

 

VTM  : Tensão de threshold  do MOSFET. 

φM/q : Função trabalho do silício 

ERef : Potencial do eletrodo de referência em relação ao vácuo 

χSol : Potencial de dipolo da superfície devido à solução 

Ψ : Potencial na superfície do ISFET em contato com a solução. 

 

Todos os termos na equação 17 são constantes com exceção de Ψ que depende do 

pH da solução onde o ISFET está imerso. Substituindo Ψ na equação 17 pela equação 13 a tensão 

de Threshold do ISFET pode ser expressa como: 

 

 pzcpH
q

KT
TVTV

1
303.2*

+
−=

β
β

 18 

 

Sendo *
TV  a tensão de threshold do ISFET. Substituindo a equação 18 em 15 temos: 
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Considerando VDS constante uma relação linear entre a corrente e a concentração de pH 

pode ser escrita como: 
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 �pH  1SGSV  �DSI −⋅−⋅=  21 

 

Sendo DS2KV� = ,
1�

�

q
KT2.3031S

+
=  e )DS0.5V*

T
�(V� += . 

 

Por outro lado, considerando o ISFET operando na região de saturação, a curva I-V 

ideal para um canal tipo n pode se escrita como: 

 

 ( )2TVGSVKDSI −=  22 

 

Do mesmo modo, o termo VT na equação 22 pode se substituído pela equação 17 

resultando na equação 23. 
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23 

 

 

 

 

Quando a condição de que *
TVpH

1q
KT

2.303 +
+

>>
β

β
GSV  for satisfeita o termo quadrado pode 

ser desprezado resultando na equação linear dada por: 

 

 pH 2DSI ×−= SA  24 

 

Sendo 2)*
TV-GSK(VA =  e 

1�

�

q
KT

)*(606.4S2 +
−= TVGSV  . Estes termos são constantes 

para um valor específico de VGS. 
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