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RESUMO 

 

Neste trabalho, é apresentada uma metodologia para fabricação de 

transistores de filmes finos orgânicos sobre substratos flexíveis e resultados de 

simples testes de flexão desses substratos. Foram fabricados transistores de Poli(3-

hexiltiofeno) (P3HT) com diversas arquiteturas não se preocupando somente com a 

relação W/L dessas mas também com a facilidade de caracterizar os dispositivos em 

superfícies curvas. Os transistores foram fabricados sobre diversos substratos como 

silício, vidro e PET, para que fosse possível uma comparação de eficiência entre 

eles. A mobilidade do P3HT se manteve próximo de 10-2 cm2/Vs enquanto que a 

corrente de ION apresentou um aumento significativo, 

Os transistores sobre PET se mostraram resistentes à flexão, suportando 

raios de curvaturas de até 0,8 cm sem afetar sua resposta. Porém foi identificado 

que a compressão ou a tração resultam em efeitos diferentes nos transistores, 

principalmente sobre os eletrodos de ouro. 

  



 
 

ABSTRACT 

Presented herein is a fabrication procedure for organic thin film transistors 

over flexible substrates. It is also shown the results of the bending tests on these 

devices. Transistors of poly(3-hexyl thiophene) (P3HT), with different architectures 

were fabricated, aiming not only the W/L relation but also, the capability contacting 

bent electrodes for testes on curved surfaces. The transistors were fabricated over 

rigid and flexible substrates like silicon, glass and PET, allowing the efficiency 

comparison between them. The P3HT mobility was kept stable, around 10-2 cm2/Vs, 

while the ION  current presented a significant change on different substrates. 

The transistors over PET showed to be resistance to bending, being able to 

bend to a curve radius of 0.8 cm without losing its transistor characteristics. Although, 

it was identified that the direction of bending, compression and traction, result on 

different effects over the transistors, especially over the golden electrodes. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Transistor, o componente básico da eletrônica moderna, é muito utilizado 

como chave devido a possibilidade de uma porta externa controlar a corrente que 

passa entre fonte e dreno (VDS), podendo alternar o estado entre aberta ou fechada, 

independente da tensão VDS aplicada. Ele foi primeiramente apresentado por William 

Shockley, Walter Brattain e John Bardeen nos laboratórios da Bell Telephone em 

Dezembro de 1947, o que resultou no prêmio Nobel em 1956. Esse dispositivo, do 

tipo contato puntual (point-contact) tinha características elétricas variáveis, tornando-

o não comercial. Na sequência evolutiva foram apresentados o transistor bipolar de 

junção (TBJ) e o transistor de efeito do campo (FET, do inglês Field-Effect 

Transistor) [1]. 

Em 1953, o transistor de junção, CK722 da Raytheon, feito de germânio (Ge) 

começou a ser produzido em larga escala, tornando-se o primeiro transistor 

comercial [2]. Com o sucesso desse componente diversas empresas como a 

Fairchild, Intel e Texas Instruments buscaram o desenvolvimento de processos de 

fabricação de novos transistores e circuitos elétricos. A Fairchild, em 1961, foi a 

primeira a anunciar um circuito integrado (CI) lógico utilizando o silício como 

semicondutor. Já na década de 70 foram produzidos a primeira memória RAM e o 

primeiro microprocessador, tornando viável a utilização dos computadores em larga 

escala. 

 Durante três décadas, de 60 a 80, a indústria eletrônica evoluiu de maneira 

rápida utilizando somente materiais inorgânicos, como o silício (Si) e arseneto de 

gálio (GaAs). Foi em 1967, com o descobrimento do poliacetileno, primeiro polímero 

condutor, [3] que uma nova área da eletrônica foi iniciada, a eletrônica orgânica. 

Porém, somente uma década depois, em 1986, que o primeiro transistor orgânico de 

filme fino (OTFT, do inglês Organic Thin Film Transistor) com a camada 

semicondutora de politiofeno foi relatado [4]. 

Os transistores compostos por polímeros ou oligômeros (pequenas 

moléculas) tem estrutura semelhante aos transistores MOSFET (Metal-Óxido-

Semicondutor FET) de silício, cuja porta controla a corrente entre fonte e dreno, 

sendo que a corrente na porta é praticamente nula [5]. Os parâmetros atingidos por 
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transistores inorgânicos são centenas de vezes superiores aos dos orgânicos, 

impedindo que haja uma substituição de tecnologia. O foco dos OTFTs são 

aplicações que exijam grandes áreas, baixo custo de produção e resistência à 

flexão, como aparelhos eletrônicos flexíveis (celulares, tablets), etiquetas RFID e 

rótulos inteligentes (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Produtos com transistores orgânicos: celular com e-reader, celular flexível 
conceito, cartão com RFID impresso, tela dobravel da Sony, memórias feitas em rolo, jornal 

eletrônico flexível 

 

 

1.1  JUSTIFICATIVA 

 

Está evidente que o mercado atual está em busca dispositivos finos e que 

simplifiquem o transporte, devido a isso smartphones, tablets e notebooks hibridos 

estão liderando as vendas de aparelhos tecnológicos. Embora os dispositivos 

vendidos não apresentem hardware, ou mesmo telas flexíveis vários deles contam 

com telas AMOLED (do inglês Active matrix organic light emitting diode), 

confirmando a presença dos materiais orgânicos na indústria. Os transistores 

orgânicos poderão tornar viável a fabricação desses componentes flexíveis. 

A maior das vantagens da eletrônica orgânica é possibilidade de flexibilidade. 

Outras vantagens como portabilidade, baixo custo de produção, peso reduzido e 

utilização em grandes superfícies também estimulam a pesquisa nessa área. Dentre 

os dispositivos orgânicos o transistor tem aplicações específicas como circuitos 
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básicos (e.g. portas lógicas), sensores e matriz ativa para visores LCD (do inglês 

Liquid crystal display) e LED (do inglês Light emitting diode). [6] [7] [8]  

A maior vantagem da eletrônica orgânica ainda precisa ser estudada para que 

os efeitos causados pela flexão nos dispositivos sejam entendidos. A compressão ou 

o tensionamento dos polímeros pode afetar o funcionamento dos transistores de 

diversas formas, desde o mal funcionamento devido ao estresse até a alteração das 

características básicas do transistor como a tensão de limiar ou a corrente de saída 

[9,10]. Em circuitos funcionais, onde centenas ou milhares de transistores estão 

operando, esses efeitos mesmo que sejam muito pequenos podem afetar o 

funcionamento previsto. Pensando nesse problema, proponho um estudo sobre os 

atuais processos de fabricação de dispositivos sobre substratos flexíveis, e a 

implementação desses processos no laboratório para possibilitar a construção de  

um dispositivo flexível. Com o dispositivo flexível em mãos, proponho o estudo das 

alterações que a flexão dos transistores orgânicos pode acarretar em seu 

funcionamento e aos seus parâmetros básicos. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

Entender e adaptar os processos de fabricação de transistores orgânicos 

sobre substratos rígidos para substratos flexíveis.  

Inicialmente reproduzir os processos já conhecidos de fabricação para 

entender os problemas a serem enfrentados, como os de interface e de degradação 

dos polímeros.  

Caracterizar e analisar as curvas dos transistores fabricados utilizando os 

métodos conhecidos para transistores MOS. 

Alterar os processos conhecidos para adaptar às necessidades dos materiais 

flexíveis, como a baixa temperatura e a degradação com os compostos utilizados na 

microeletrônica do silício.  

Buscar alterações causadas pelo tensionamento dos transistores em 

parâmetros como tensão de limiar (Vt), mobilidade (µ), relação entre corrente do 

transistor em operação e cortado (ION/OFF) e a inclinação da região de sublimiar (S). 
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Agregar conhecimento referente aos diversos equipamentos eletrônicos 

utilizados na fabricação e caracterização de dispositivos orgânicos.  

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Polímeros e as pequenas moléculas são promissores substitutos para todas 

as camadas inorgânicas de um transistor, desde o substrato até a camada ativa. O 

poliacetileno (CH)x, Figura 2.1, composto pela ligação dos monômeros acetileno, foi 

o primeiro material orgânico apresentado com características condutoras [3].   

 

 

Figura 2.1 - Isômeros do poliacetileno (a) cis-(CH)x. (b) trans-(CH)x 

 

Desde a descoberta do acetileno como condutor, diversos outros materiais 

passaram a ser estudados, dentre esses podemos citas polianilina (PAni), polipirrol 

(PPy), politiofeno (PT) e poli(p-fenileno) [11]. Essas moléculas, π-conjugadas, 

possuem orbitais definidos. O orbital HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) é 

o orbital onde os elétrons possuem menor energia. O nível mais energético é 

conhecido como LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Em alguns casos, 

quando a diferença de energia entre HOMO e LUMO é grande, é possível fazer a 

equivalência entre o nível HOMO e a camada de valência assim como o LUMO com 

a camada de condução de um semicondutor. 

Com o estudo desses materiais, diversos dispositivos orgânicos foram criados 

através da deposição de camadas de diferentes polímeros. Exemplos comuns 

desses dispositivos são resistores [12], capacitores [13], LEDs [14], células 

fotovoltaicas [15], transistores FET [1].  Atualmente o estudo de circuitos orgânicos 
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encontra-se no seu auge e dispositivos complexos como etiquetas RFID [16], 

memórias [17] e processadores [18] já são fabricados e estão em processo de testes 

e aprimoramento. Presentemente os transistores, principalmente os inorgânicos, são 

o componente básico de diversos dispositivos eletrônicos essenciais no dia-a-dia, 

desde aparelhos celulares, componentes de carros e computadores até peças de 

aviões e satélites. Devido a essa imensa variedade de aplicações dos transistores 

em dispositivos eletrônicos, os OTFTs vêm sendo amplamente estudados nas duas 

últimas décadas, para que venham, no futuro, ocupar uma parte desse mercado. 

Embora esses ainda não sejam substitutos para os inorgânicos, devido ao baixo 

desempenho em relação aos de silício. 

 

 

2.1  Modo de operação de transistores 

 

Os transistores de filmes finos orgânicos operam de maneira análoga aos 

transistores FET inorgânicos. São dispositivos de três terminais, onde tensão é 

aplicada na porta para controlar a corrente que passa entre fonte e dreno quando 

aplicado uma diferença de potencial. São compostos por três componentes básicos: 

semicondutor, camada isolante e eletrodos (fonte, dreno e porta). A maneira mais 

simples e mais utilizada de organizar esses componentes é apresentada na Figura 

2.2, existem outras maneiras que podem otimizar os parâmetros do transistor, estas 

serão apresentadas posteriormente.  

 

Figura 2.2 - Estrutura mais simples do transistor orgânico 

 

Porta 

Isolante 
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Semicondutor 

 Dreno 
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Na Figura 2.3 é possível observar, através das curvas de saída e 

transferência do transistor, o modo de operação de um OTFT com poli(3-

hexiltiofeno) (P3HT) como semicondutor e eletrodos de ouro (Au).  
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Figura 2.3 - Curva de saída (a) e de transferência (b) de um transistor orgânico 

 

Para entender como a corrente flui entre fonte e dreno, é necessário entender 

o transporte de lacunas e elétrons. Ao aplicar tensão positiva na porta do dispositivo, 

cargas negativas são atraídas e ficam próximas ao eletrodo de fonte. Como o nível 

de Fermi do ouro está distante do LUMO do P3HT no modelo de faixas (Figura 2.4), 

(a) 

(b) 
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a injeção dos elétrons é improvável e, portanto, a corrente é baixa. Entretanto, 

quando uma tensão negativa é aplicada na porta, lacunas são atraídas para próximo 

da fonte e são injetadas do ouro para o nível HOMO. Assim, um canal condutor se 

forma entre fonte e dreno. Por isso, o P3HT é chamado de um semicondutor tipo-p. 

 

Figura 2.4 -  Modelo de faixas de energia com nível de Fermi do ouro (Au) e níveis de HOMO e 
LUMO do P3HT. Estrutura da molécula de P3HT (logo acima do gráfico). 

 A velocidade de chaveamento do transistor está diretamente relacionada com 

a mobilidade dos portadores (µ). Ela representa a facilidade com que os portadores 

de carga se deslocam quando influenciados por um campo elétrico. O valor da 

mobilidade de elétrons em dispositivos de silício monocristalino varia entre 500 – 

1500cm2/Vs [5], já nos transistores de silício amorfo essa mobilidade varia entre 0.1 

– 1cm2/Vs. A mobilidade dos semicondutores orgânicos está entre 10-5 e 30cm2/Vs 

[19].  

A corrente entre fonte e dreno (IDS) do transistor pode ser definida pelas 

equações 
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onde W e L são largura e comprimento do canal, respectivamente, Ci é a 

capacitância do isolante, Vt é a tensão de limiar, VDS é a tensão aplicada entre fonte 

e dreno, e VGS é a tensão aplicada na porta. Os OTFTs tipo-p operam em modo de 

acumulação, onde um aumento da tensão de porta aumenta a condutividade do 

canal. Para baixos valores de tensão entre os eletrodos de fonte e dreno (|VDS| < 

|VGS - Vt|), um regime linear de corrente (Equação 1) é observado [5,20]. Conforme 

VDS é elevado e a desigualdade é mantida |VDS| > |VGS - Vt|, a corrente atinge a 

saturação (Equação 2).  

A estrutura dos OTFTs apresentam variações na ordem dos filmes e 

eletrodos, definindo assim quatro estruturas, apresentadas na Figura 2.5: bottom-

gate/bottom-contact quando a porta é posicionada sob o isolante e fonte/dreno sob o 

semicondutor; bottom-gate/top-contac, porta sob o isolante e fonte/dreno sobre 

semicondutor; top-gate/bottom-contact, porta sobre isolante e fonte/dreno sob o 

semicondutor; top-gate/top-contact, porta e fonte/dreno sobre isolante e 

semicondutor [21]. 

 

 

Figura 2.5 - Estruturas dos transistores com variação na posição da porta em relação 
ao isolante e de fonte e dreno em relação ao semicondutor: (a) bottom-gate/bottom-contact, (b) 

bottom-gate/top-contact, (c) top-gate/bottom-contact e (d) top-gate/top-contact 
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2.2  Técnicas de deposição de filmes orgânicos 

 

Spin coating é uma das técnicas mais utilizadas, no meio acadêmico, para 

deposição de filmes finos uniformes. O processo consiste em posicionar a amostra 

em uma centrífuga e depositar certa quantidade de solução sobre a mesma, 

controlando a velocidade e o tempo de rotação [22]. Polímeros como o P3HT pode 

ser diluído e processado apresentando bons resultados [23,24]. Umas das 

vantagens dessa técnica é a reprodutibilidade, garantindo que a espessura do filme 

obtido tem pequenas variações sem alterações dos parâmetros de deposição [25].  

Casting também é uma técnica bastante difundida no meio acadêmico, porém 

não apresenta o controle de espessura do spin coating. O processo resume-se em 

depositar uma quantia suficiente de solução para cobrir a amostra e deixar que o 

solvente evapore restando um filme. A desvantagem dessa técnica é a grande 

espessura do filme, maior de 1µm. 

Técnicas de deposição de soluções poliméricas por impressão vêm se 

mostrando baratas e eficientes. Impressão por jato de tinta [26], nanoimprint [27], 

micro contato [28] e compatíveis com o processo roll – to – roll [29]. Cada uma 

dessas técnicas tem suas vantagens. O roll – to – roll, por exemplo, é indicado para 

produção em grande escala, já o nanoimprint garante boa precisão. 

Para pequenas moléculas que são pouco solúveis, como pentaceno, uma 

técnica indicada é a evaporação em vácuo, que garante filmes finos precisos e 

ordenados. 

 

2.3  Extração de parâmetros das curvas de transistores 

 

Basicamente, o OTFT funciona como um transistor MOSFET, quando tensão 

é aplicada na porta, esta atrai cargas para interface entre semicondutor e isolante 

formando um canal condutor. É por este canal onde os elétrons ou lacunas são 

transportados entre fonte e dreno. A estrutura principal do transistor é o capacitor 

MIS (Metal – Isolante – Semicondutor) cujo valor segue a equação 

 

    
   

  
              (3) 
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onde Ci é a capacitância de porta por unidade de área, κ a constante dielétrica 

relativa, ε0 a constante dielétrica do vácuo e di a espessura do isolante. Para estudos 

iniciais, a mobilidade do dispositivo é considerada constante com a tensão, embora 

se saiba que ela varia com a tensão de porta [30,31]. As curvas características dos 

dispositivos foram apresentadas na Figura 2.3 e as equações que descrevem a 

corrente também foram apresentadas (equações (1) e (2)). Analisando a equação 

(1) pode-se concluir que quando a tensão entre dreno e fonte for pequena,       

       : 

 

      (
 
 ⁄ )   (      )   , para pequenos valores de VDS.       (4) 

 

Lembrando que a transcondutância (gm) é [20]: 

 

    
   

    
,              (5) 

 

substituindo (4) em (5) obtém-se: 

 

      
    

        
.                       (6) 

 

No caso da região de saturação, pode-se determinar a mobilidade na 

saturação através da derivada da raiz quadrada da corrente de dreno: 
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Derivando-se a raiz quadrada da corrente de saturação: 
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O gráfico da Figura 2.6 apresenta o método de extração da tensão de limiar e 

da relação entre corrente ON/OFF (ION/OFF). Para encontrar o valor de Vt é feita a 

extrapolação da curva ID x  VGS para pequenos valores de VDS (linear fit). ION é a 

corrente de funcionamento do transistor para valores de VDS e VGS definidos e IOFF a 

corrente do transistor em corte. 
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Figura 2.6 - Gráfico para extração de Vt e ION/OFF 

 

2.4  Transistores flexíveis 

 

Uma das maneiras de se fabricar um transistor flexível é através de filmes 

orgânicos. Semicondutor, isolante, eletrodos e substrato precisam suportar o 

tensionamento associado a flexão que é aplicada sem trincar, rachar ou alterar 

drasticamente suas propriedades elétricas.  

 

 

2.4.1  Semicondutores Orgânicos 

 

Os politiofenos são amplamente estudados como semicondutores poliméricos 

tipo-p, tanto em transistores quanto em células solares [32]. Mobilidade de até 

0,1cm2/Vs [33] foi obtida nesse estudo onde o polímero recebeu uma dopagem, 

porém resultados de 10-2cm2/Vs foram alcançados sem alteração na cadeia 
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polimérica [23]. Blendas de P3HT e outros materiais têm apresentado bons 

resultados. Por exemplo, o óxido de grafeno reduzido é utilizado junto com P3HT 

apresentando mobilidades da ordem de 10-2cm2/Vs [34]. 

Pequenos cristais como o dioctilbenzotiofenobenzotiofeno (C8-BTBT) são 

promissores pois, além de apresentar altas mobilidades (µ  9cm2/Vs), podem ser 

depositados por via úmida sobre outro filme orgânico [35], permitindo que este 

semicondutor seja depositado sobre o isolante orgânico. Para o C8-BTBT, existe 

ainda a possibilidade de deposição por jato de tinta com altos valores de mobilidade 

(µ  16cm2/Vs) [19], possibilitando fabricação em larga escala e alta taxa de 

aproveitamento dos dispositivos. O polímero pentaceno, atinge mobilidades de 

23cm2/Vs e tensão de operação de VDS = -3V, sobre substrato flexível e proteína da 

seda como isolante [36]. 

Nos últimos cinco anos a eletrônica orgânica sofreu um grande avanço, 

possibilitando a criação de circuitos complexos como osciladores e processadores. 

Osciladores de 50 kHz foram fabricados através de jato de tinta, utilizando polímeros 

como o P(NDI2OD-T2) - Polyera ActivInk N2200, tipo-n e o P3HT ou Polyera 

ActivInk P2100, tipo-p [37]. Processadores de 8-bit, totalmente orgânicos e flexíveis 

feitos sobre plástico com portas NAND e inversores, apresentam frequência de 

oscilação de 6Hz e tensão de operação de 10V [18].  

Nesse trabalho é utilizado o P3HT como semicondutor pois é um dos mais 

utilizados na literatura, fornecendo diversas fontes de comparação. Seu processo de 

deposição é simples (spin coating) e as características do material são conhecidas. 
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3  METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo principal proposto neste trabalho, testar o efeito da 

flexão sobre transistores flexíveis, há a necessidade de fabricar esse dispositivo 

flexível. Para tanto, iniciou-se o estudo com a fabricação de capacitores, um 

componente mais simples que o transistor na fabricação e nos testes. 

Entendendo as necessidades para a produção dos capacitores, iniciou-se a 

fabricação dos transistores. Primeiramente sobre substratos rígidos, silício e vidro, 

com a arquitetura mais simples bottom-gate/bottom-contact. Entendendo o 

funcionamento desses dispositivos, continuou-se a fabricação dos OTFTs sobre 

vidro com a arquitetura top-gate/bottom-contact. Após esses testes foi possível 

produzir transistores sobre substratos flexíveis.  

 

3.1  Fabricação de capacitores orgânicos e capacitores MIS 

 

3.1.1  Capacitores orgânicos 

 

A fim de estudar as propriedades elétricas de isolantes orgânicos, capacitores 

orgânicos com a estrutura apresentada na Figura 3.1, foram fabricados. O isolante 

orgânico estudado foi o metacrilato de polimetil (PMMA) devido ao seu baixo custo, 

facilidade de obtenção e compatibilidade com uma grande variedade de solventes. 

São utilizados substratos rígidos de vidro e flexíveis de Politereftalato de etileno 

(PET). O contato de ouro é depositado por evaporação, utilizando máscara 

mecânica para definir os contatos. 

 

 

Figura 3.1 - Estrutura do capacitor orgânico 
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Os substratos de vidro e ITO (óxido de índio dopado com estanho) (CG – 

41IN – 1507, RS = 4 – 8Ω) e PET e ITO (PF – 65IN – 1502, RS ≤ 10Ω), ambos da 

Delta Tech, são limpos com banho ultrassônico em solução de água ultrapura (R ≥ 

18MΩ-cm) e detergente da Merck (EXTRAN MA 02 neutro). Completando a limpeza 

as lâminas são fervidas em acetona (15 min) e álcool isopropílico (15 min). Após a 

secagem com N2, as lâminas estão prontas para deposição do PMMA. 

São utilizados três solventes com propriedades diversas para as soluções de 

PMMA (Sigma-Aldrich 200336, peso molecular médio Mn = 15 000), Clorofórmio 

(Sigma-Aldrich 650498, CHROMASOLV® Plus para HPLC), Monoclorobenzeno 

(MCB – grau P.A.), Butanona (ou, Methyl Ethyl Ketone – MEK – grau P.A.) e Anisol 

(Sigma-Aldrich, 123226, ReagentPlus®). Soluções de PMMA nesses solventes, com 

concentrações de 78mg/ml, são agitadas durante 48h e depositadas por spin coating 

com diferentes velocidades de rotação, buscando-se variar a espessura dos filmes. 

Para evaporar os solventes, as amostras são aquecidas a 90°C por 1h em ambiente 

fechado e com vácuo (0,25mbar). Para os contatos superiores é feita evaporação de 

ouro na glove box do Grupo de Eletrônica Molecular (GEM) com máscaras 

mecânicas de cobre, Figura 3.2(b). São obtidos capacitores quadrados com lados 

que variam de 100µm a 1100µm. 

 

Figura 3.2 - (a) Glove Box do GEM, atmosfera de N2 e câmara de evaporação. (b) 
Máscara mecânica utilizada para capacitores 
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3.1.2  Capacitores orgânicos Metal-Isolante-Semicondutor 

(MIS) 

 

 

Os capacitores MIS são feitos para entender melhor a iteração entre os dois 

filmes poliméricos: o semicondutor, P3HT e o isolante, PMMA. A estrutura do MIS é 

mostrada na Figura 3.3 e difere da estrutura anterior (Figura 3.2 ) pelo acréscimo da 

camada do semicondutor. 

 

 

Figura 3.3 – Estrutura do capacitor MIS 

 

O processo de fabricação dos capacitores MIS se assemelha com o do 

capacitor orgânico. A limpeza do substrato é feita da mesma maneira anterior. A 

solução de P3HT (American Dye Source, ADS306PT, regioregularidade > 95%, peso 

molecular 10 000 < Mn < 35 000, polidispersão 2,0) tem como solvente o 

clorofórmio, com concentração de 9mg/ml, e a deposição é feita por spin coating 

(1500rpm por 30s). A secagem do solvente é em vácuo, 0,25mbar, e com rampa de 

temperatura de 70°C a 120°C e permanece a 120°C por 20min. O filme de PMMA 

deverá se formar sobre o filme, já existente, de P3HT. Para tanto, o solvente do 

PMMA não pode diluir o P3HT, por isso são usados o MEK e o Anisol, solventes que 

apresentam dificuldade em dissolvê-lo. Os parâmetros de deposição e secagem do 

PMMA, assim como o processo de evaporação do ouro, são os mesmos utilizados 

no item 3.1.1 . 
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Figura 3.4 –  Capacitores orgânicos de PMMA com eletrodos de ITO e ouro 

 

Os capacitores (Figura 3.4) são fabricados para determinar a constante 

dielétrica (k) e a tensão de ruptura do PMMA. A obtenção das curvas dos 

capacitores para extração dos parâmetros é feita utilizando o Keithley model 82-

DOS Simultaneous C-V equipment do LME – EPUSP. A medida da espessura dos 

filmes de PMMA é obtida através do perfilômetro (Alpha-Step 500, Surface Profiler) 

(Figura 3.5) da sala limpa do LME – EPUSP. Durante as medidas as amostras são 

mantidas a temperatura ambiente, expostas à atmosfera e no escuro. 

 

  

Figura 3.5 - (a) Sistema de medida para capacitores. (b) Perfilômetro para medida de 
espessura dos filmes 

 

 

 

  

(a) (b) 
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3.2  Fabricação de OTFTs sobre substrato rígido 

 

São estudados e analisados transistores orgânicos sobre silício e vidro. O 

primeiro para comparação com os dispositivos fabricados anteriormente no grupo e 

o segundo para analisar o efeito causado pelas imperfeições da superfície do vidro, 

que são semelhantes às de substratos flexíveis. Foram estudadas duas estruturas, a 

mais simples, bottom-gate/bottom-contact e, uma mais complexa, top-gate/bottom 

contact, cujos detalhes estão abaixo. 

 

 

3.2.1  Estruturas bottom-gate/bottom-contact 

 

A estrutura bottom-gate/bottom-contact, entre as quatro estruturas 

apresentadas, é a mais simples de ser fabricada, pois utiliza o menor número de 

camadas orgânicas. Isso é importante pois os processos para obtenção das 

camadas inorgânicas são dominadas pela indústria, enquanto que os processos 

para deposição das camadas orgânicas ainda estão em desenvolvimento. A Figura 

3.6 mostra a estrutura bottom-gate/bottom-contact, com substrato de vidro ou silício. 

No caso do substrato de vidro, o ITO é utilizado como porta, já no outro caso o 

próprio silício altamente dopado é a porta do dispositivo. O oxinitreto de titânio 

(TiOxNy) que possui grande constante dielétrica (high-k) é utilizado como isolante, 

enquanto que os eletrodos de fonte e dreno são de ouro e o P3HT é aplicado como 

semicondutor orgânico. 

 

 

Figura 3.6 – Estrutura dos transistores bottom-gate/bottom-contact com substrato de 
(a) silício (b) vidro 
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As lâminas de silício altamente dopadas (0,015 – 0,025 Ω.cm, tipo p), com 

350µm de espessura e 1x1pol2, utilizadas como substrato, são limpas quimicamente 

seguindo as seguintes etapas: (i) limpeza RCA1 (5:1:1) H2O : NH4OH : H2O2, com 

H2O ultrapura a 100°C por 15min, seguida por um banho em água corrente por 15 

min; (ii) imersão em solução diluída (50:1) H2O : HF, H2O ultrapura a 25°C por 15s, 

posterior lavagem em água corrente por 15 min; (iii) limpeza RCA2 (6:1:1) H2O : HCl 

: H2O2 a 70°C por 15min seguida de lavagem em água por 15min e secagem com 

N2. A limpeza das lâminas de vidro seguem o mesmo processo descrito no item 

3.1.1  acima. 

O filme de TiOxNy é depositado pelo processo de  RF Magnetron Sputtering 

com alvo de titânio e uma mistura gasosa de 60% de argônio, 20% de oxigênio e 

20% de nitrogênio. A pressão e a potência de deposição são 1,3x10-3 mTorr e 150W, 

respectivamente. A espessura do filme formado varia entre 150nm e 200nm. Sobre 

as lâminas de vidro, uma pequena área foi protegida durante a deposição do óxido 

para permitir o acesso à porta comum dos transistores (Figura 3.7(a) e (b)). 

 

                       

                     

Figura 3.7 – Transistores bottom-gate/bototm-contact: (a) substrato de silício e 
máscara de eletrodos paralelos;  (b) substrato de vidro e máscara de eletrodos interdigitados; 
(c) dimensões dos transistores da máscara de eletrodos paralelos; (d) dimensões dos 
transistores da máscara de eletrodos interdigitados 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Os contatos de fonte e dreno são obtidos por deposição física de uma fina 

camada de titânio (10nm) em fase vapor, com vaporização por feixe de elétrons 

(electron beam PVD). Essa fina camada tem a função de aumentar a aderência do 

filme de ouro de (100nm) depositado sobre a mesma. Os eletrodos são definidos por 

lift-off. Na fabricação dos dispositivos são utilizados dois tipos de máscaras, uma 

máscara com eletrodos paralelos e outra com eletrodos digitados (Figura 3.7 (c) e 

(d)). Nessas máscaras a relação de largura/comprimento (W/L) do canal varia de 30 

a 2050, onde L igual a 5, 10, 20 ou 30µm. 

Visando preparar a superfície do material que receberá o semicondutor 

orgânico, a fim de melhorar a interface dielétrico/semicondutor, é feito um tratamento 

de superfície. Primeiramente o isolante inorgânico é submetido a um plasma de 

oxigênio (O2) com 100W de potência, 100mTorr de pressão e vazão de 50sccm de 

O2 por 10min. Logo na sequência, as lâminas são posicionadas dentro de uma placa 

de Petri onde é criada uma atmosfera saturada de hexametildissilazana (HMDS) 

durante 12h. Para criar essa atmosfera, a placa de Petri é posicionada sobre uma 

placa aquecedora, e um pequeno frasco raso contendo HMDS é posicionado dentro 

da placa de Petri, que é fechada (Figura 3.8). A temperatura é mantida em 105°C 

para evaporar o HMDS. Em alguns casos foram adicionadas pequenas esferas de 

sílica para reduzir a umidade dentro da placa. 

 

 

Figura 3.8 – Tratamento de superfície 

 



35 
 

A deposição do P3HT (especificações item 3.1.2 ) semicondutor é feita 

através de spin coating. São utilizadas três concentrações de P3HT, 3, 7 e 9mg/ml, 

com dois solventes diferentes, clorofórmio e monoclorobenzeno. São depositados 

500µl de solução sobre a lâmina já posicionada no spinner que é então ligado com a 

rotação variando entre 600rpm e 3000rpm. Após a deposição do filme de P3HT, as 

amostras são colocadas na estufa a 70°C por 60min.  

 

 

3.2.2  Estruturas top-gate/bottom-contact 

 

 

Os dispositivos com estrutura top-gate/bottom-contact são fabricados sobre 

substratos de vidro ou PET. Compostos orgânicos, P3HT e PMMA, são usados 

como semicondutor e isolante, respectivamente. Os eletrodos de fonte, dreno e 

porta são de ouro (Figura 3.9).  

 

 

Figura 3.9 – Estrutura top-gate/bottom-contact 

 

O processo de limpeza das lâminas de vidro e PET é feito como no Item 3.1.1 

. Uma camada de ouro (100nm) é depositada por electron beam PVD e nela os 

eletrodos de fonte e dreno são definidos por lift-off, utilizando a máscara 

denominada ZC. Com contatos externos, essa máscara foi projetada para facilitar os 

testes sobre substratos flexíveis (Figura 3.10). Uma fina camada de níquel-cromo 

(NiCr) é depositada sobre o substrato, antes da deposição do ouro, para aumentar a 

aderência.  
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Figura 3.10 – Máscara ZC com os eletrodos de fonte e dreno projetada para transistores 
flexíveis. Contem 30 transistores e 7 capacitores de diversos tamanhos. Os contatos externos 
facilitam contato sobre substratos flexíveis. 

 

  

Figura 3.11 – Máscara para porta dos transistores: (a) ótica e (b) mecânica 

(a) 

(b) 
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Para deposição do filme semicondutor, soluções de P3HT (especificações 

item 3.1.2 ) com clorofórmio e concentrações de 7 mg/ml são preparadas e agitadas 

por 48h. A solução é depositada por spin coating com rotação variando entre 600 e 

3000rpm. Para facilitar esse processo de deposição por spin coating sobre uma 

lamina flexível como o PET, ela é colada sobre uma placa de vidro garantindo 

rigidez para o substrato resultando em um filme mais uniforme. Como uma nova 

deposição será feita sobre o filme, o processo de secagem é feito em temperaturas 

mais altas nessa etapa do que na seguinte, para garantir a máxima evaporação do 

solvente. A secagem é feita em estufa a vácuo (0,25mbar), com rampa de subida de 

temperatura de 70°C a 120°C e duração de 60min, seguida por 20min a 120°C.  

A solução de PMMA, para deposição, é preparada com anisol ou MEK como 

solventes, com concentração de 78mg/ml e é agitada por 48h. Esses dois solventes 

têm dificuldade para dissolver o P3HT, não afetando o filme anterior. Isso se dá pela 

ortogonalidade dos solventes, enquanto o P3HT é solúvel em clorofórmio e 

monoclorobenzeno, ele não é solúvel em solventes, como o anisol e o MEK [38].  

As deposições são feitas por spin coating com velocidade de rotação de 600, 

1500, 3000 e 5000rpm. A secagem é em estufa a vácuo (0,25mbar) feita a 90°C por 

60min. Como foi dito, a secagem do P3HT foi feita em uma temperatura mais alta 

(120°C) que o PMMA (90°C), evitando que sobras de solventes no filme evaporem 

causando defeitos no filme. 

A porta do dispositivo pode ser feita de duas maneiras. A mais simples utiliza 

a máscara mecânica ZC (  

Figura 3.11 (b)), que é posicionada sobre a amostra e ouro é depositado por 

electron beam PVD. Devido ao seu desenho, a porta obtida é uma porta única para 

todos os transistores, ou seja, ao se polarizar a porta para um transistor, a porta de 

todos os transistores da amostra são polarizadas. Nesse caso tem-se uma fuga de 

corrente pela porta devido à grande área que ela cobre na amostra, aumentando as 

chances de estar sobre imperfeições do filme.  

A segunda maneira envolve a definição da porta com a máscara ótica ZC (  

Figura 3.11 (a)), nesse caso, cada transistor na amostra tem uma porta 

independente, permitindo que um transistor seja testado sem afetar outros. Para 

finalizar o processo, a corrosão do filme de ouro depositado sobre o PMMA é feita. O 

processo segue os passos tradicionais de corrosão de um filme de ouro para 

definição de eletrodos: deposição do ouro, deposição do fotoresiste, pre-baking, 
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exposição e revelação do fotoresiste, post-baking e corrosão do ouro. A diferença, 

em relação ao processo utilizado para as lâminas de sílicio, está na remoção do 

fotoresiste, pois, como existem duas camadas de filme orgânico sob o ouro, ele não 

pode ser removido com acetona. Portanto, a remoção do fotoresiste é feita através 

de uma imersão em solução de 1%wt de hidróxido de potássio (KOH) com H2O 

destilada por 30s, não afetando assim as camadas sob o ouro.  

 

 

Figura 3.12 – Dispositivos fabricados sobre (a) PET e (b) vidro utilizando as máscaras 
ZC de porta ótica e mecânica, respectivamente. 

 

Para caracterização dos transistores são extraídas curvas da corrente de 

dreno (ID) em função da tensão de porta (VGS) para diversos valores de  tensão de 

dreno (VDS), e ID em função VDS para diversos valores de VGS. São utilizados um 

micromanipulador da MM e um analisador de parâmetros HP 4156A do LME – 

EPUSP (Figura 3.13). As amostras foram mantidas à temperatura ambiente, exposta 

à atmosfera e no escuro durante a medição.  
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Figura 3.13 - Aparelhos para caracterização de transistores.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diversos capacitores orgânicos e OTFTs foram fabricados e caracterizados. 

Alguns resultados como mobilidade (µ) do P3HT, constante dielétrica do PMMA, 

curvas ID x VGS e ID x VDS são apresentados a seguir. 

 

4.1  Capacitores 

 

A dificuldade encontrada na caracterização dos capacitores de PMMA foi para 

efetuar o contato entre a microponta e os eletrodos. O filme orgânico sob os 

eletrodos de ouro é facilmente perfurado pelas pontas, causando curto-circuito. Para 

resolver esse problema usa-se a máscara ZC, que possui contatos externos, sob os 

quais os filmes orgânicos foram removidos, facilitando o contato no eletrodo que 

está sobre o vidro ou o PET.  

 

Tabela 4.1 – Resultados obtidos com os capacitores de PMMA com diversos solventes 

Substrato Solvente Rotação (rpm) Espessura (nm) k Ebd (MV/cm) 

Vidro Anisol 1500 190 3,5 ± 0,3 2,6 ± 0,9 

Vidro Anisol 3000 130 3,6 ± 0,4 1,7 ± 0,2 

Vidro Anisol 5000 100 3,7 ± 0,2 2,0 ± 0,4 

Vidro MCB 1500 287 3,2 ± 0,1 1,1 ± 0,2 

Vidro MCB 3000 180 3,5 ± 0,2 1,7 ± 0,3 

Vidro MCB 5000 152 3,8 ± 0,4 1,6 ± 0,3 

Vidro CF 1500 700 3,4 ± 0,7 0,9 ± 0,2 

Vidro CF 5000 495 3,4 ± 0,1 1,1 ± 0,4 

PET Anisol 5000 100 3,3 ± 0,4 0,6 ± 0,3 

PET MCB 5000 155 3,4 ± 0,6 0,9 ± 0,3 

 

A Tabela 4.1 apresenta os valores da constante dielétrica e o campo elétrico 

de ruptura (Ebd) do PMMA, depositado em situações variadas. O campo de ruptura 

foi determinado através de elevação de tensão até a percepção de elevações 

bruscas de corrente, nesse momento foi atingido a tensão de porta para a qual o 

isolante rompe [39]. São mostrados resultados para 3 solventes, e 3 velocidades de 
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rotação do spinner [40]. É possível observar que k é muito semelhante a do SiO2 (k 

= 3,9) independente da rotação do spinner ou do solvente. O campo de ruptura do 

isolante sobre o PET é a metade do obtido sobre vidro, provavelmente devido a 

maior rugosidade do PET. Como se pode ver, com o anisol como solvente os 

maiores valores de tensão de ruptura são obtidos. 

Algumas curvas C x V em alta frequência de capacitores MIS são 

apresentadas abaixo (Figura 4.1), Foi possível calcular a espessura dos filmes de 

PMMA e comparar com os valores medidos com o perfilômetro. Os valores 

calculados estão de acordo com o medido com um erro da ordem de 5%. Esse teste 

foi para determinar o melhor processo para deposição do dielétrico e o melhor 

tratamento térmico para formar propriamente o filme de PMMA. Como já foi descrito, 

foi concluído que o melhor processo para deposição do PMMA diluído em Anisol é a 

3000rpm e secado em estufa a vácuo (0,25mbar) a 90°C por 60min. Esses serão os 

parâmetros utilizados para os transistores. 
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Figura 4.1 - Gráficos de capacitores MIS  
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4.2  Transistores bottom-gate/bottom-contact 

 

A grande vantagem da estrutura bottom-gate/bottom contact é a possibilidade 

de que todos os filmes, exceto o semicondutor, sejam inorgânicos facilitando assim a 

obtenção de um dispositivo funcional. A possibilidade de usar camadas já 

conhecidas e estudadas como o substrato de silício, os eletrodos de ouro e óxido de 

silício como isolante focam o desafio na deposição do filme semicondutor. Outra 

vantagem é o semicondutor ser o último filme depositado, evitando que ele interaja 

com qualquer outro material, caso esteja em atmosfera controlada. 

Transistores bottom-gate/bottom-contact, foram fabricados para melhor 

entendimento dos processos envolvidos na fabricação dos transistores com 

polímeros orgânicos. Outra facilidade utilizada nesses dispositivos foram os 

substratos rígidos, que facilitam a utilização de alguns processos já conhecidos e 

dominados da indústria do silício. O dielétrico utilizado foi o oxinitreto de titânio, cuja 

vantagem diante de outros dielétricos inorgânicos é o alto valor de sua constante 

dielétrica (k  40), com isso uma baixa tensão aplicada na porta, ocasiona num alto 

campo elétrico aplicado no semicondutor. Graças a esse efeito os dispositivos 

fabricados têm tensões de operação baixas para OTFT’s, entre -3 e -5V, ao invés 

dos tradicionais -70V necessários com o óxido de silício. 

Na Figura 4.2 encontram-se curvas ID x VGS e ID x VDS de transistores sobre 

substrato de silício (a) e vidro (b), com TiOxNy como dielétrico e P3HT como 

polímero semicondutor. O comprimento de canal (L) dos dispositivos é 4µm e a 

largura (W) 1,1mm, a mobilidade e Vt são extraídos a partir da curva ID x VGS no 

regime linear [41,20]. No substrato de Si o valor da mobilidade é de 1,95x10-3cm2/Vs, 

da tensão de limiar (Vt) é -1,07V, a relação entre a corrente ON e a corrente OFF 

(ION/OFF) vale 103. Os transistores sobre vidro tem melhores resultados, com tensão 

de operação de -3V, µ = 1x10-2cm2/Vs,  Vt =  -1V e ION/OFF = 350. 

A histerese dos transistores pode ser vista na Figura 4.3 (a), o cálculo da 

histerese é feito pela diferença entre a área sob as curvas, o valor varia entre 6 e 

12%. Na Figura 4.3 (b) nota-se que a região para cálculo da mobilidade na curva ID x 

VGS, é bem definida. A reprodutibilidade dos resultados é testada repetindo os testes 

iniciais e afinando o filme de oxinitreto na tentativa de melhorar o dispositivo. 
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Figura 4.2 - Curvas ID x VGS e ID x VGS de um transistor com dielétrico de TiOxNy e P3HT 
como semicondutor sobre substrato de (a) silício e (b) vidro. A tensão de operação é de -5V 
para o Si e -3V para o vidro. 

(a) 

(b) 
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Os valores encontrados para mobilidade do P3HT estão entre os maiores da 

literatura, que são apresentados entre 1x10-1 e 1x10-5 cm2/Vs. A relação ION/OFF 

também está condizente com a literatura, embora esteja situada entre os menores 

valores encontrados, entre 101 – 104 [30] [32]. 
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Figura 4.3 – (a) Curva ID x VDS com histerese do transistor sobre vidro. (b) ID x VGS e 
log(ID) x VGS para VDS = -0,5V. 

 

A primeira tentativa feita para fabricar transistores sobre substrato flexíveis foi 

repetir com exatidão os processos utilizados para substratos rígidos, onde o TiOxNy 

foi depositado sobre PET/ITO por RF Magnetron Sputtering. Foi possível observar 

que durante a deposição do oxinitreto a temperatura da câmara aumenta, chegando 

a 150°C. Nessa temperatura o substrato de PET sofre dilatação e o TiOxNy é 

(a) 
(a) 

(b) 
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depositado sobre a superfície dilatada. Ao término do processo o substrato volta à 

temperatura ambiente e o PET/ITO contrai-se as dimensões originais causando 

stress no filme depositado sobre ele, ocasionando sua ruptura (Figura 4.4). 

 

   

Figura 4.4 - Substratos de PET com filme de TiOxNy rachado logo após a deposição. 

 

Na tentativa de reduzir a elevação de temperatura durante a deposição do 

oxinitreto, o filme de TiOxNy foi depositado em intervalos e não de maneira continua, 

permitindo assim que a câmara resfrie entre as deposições, tentando evitar que a 

temperatura dos substratos atinja 150°C. Um dissipador de calor também foi 

posicionado sob as amostras para dissipar o calor com eficiência. Em todas as 

tentativas, o filme de TiOxNy apresentou rachaduras por toda extensão da lâmina.  

Foram também testadas lâminas de PET com uma camada de titânio (10nm) 

e ouro (100nm) com a função de bottom-gate, ou invés do ITO. Com esse teste 

buscou-se comprovar que somente o ITO não era a causa das trincas apresentadas 

no oxinitreto. A Figura 4.5 mostra o resultado da deposição sobre PET/ouro, onde o 

TiOxNy apresenta pequenas rachaduras e o ouro está se descolando da superfície 

do PET. Com esses resultados a tentativa de fabricar transistores sobre PET com 

oxinitreto de titânio como isolante foi descartada, até porque o oxinitreto não 

viabilizaria a flexibilidade dos transistores.  

 

Figura 4.5 – TiOxNy depositado sobre PET/ouro. A figura mostra pequenas rachaduras 
apresentadas no óxido e o descolamento do ouro da superfície do PET. (a) Pequenas trincas 
no oxinitreto e (b) descolamento do ouro da superfície do PET. 

(a) (b) 
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4.3  Transistores top-gate/bottom-contact 

 

Com o propósito de testar o funcionamento da arquitetura top-gate/bottom-

contact foram fabricados transistores sobre substrato rígido de vidro. Esse teste 

serviu principalmente para entender os processos e as dificuldades enfrentadas na 

montagem dos transistores com a mesma arquitetura sobre PET. 

10 5 0 -5 -10 -15 -20

0,0

-0,1

-0,2

-0,3

-0,4
P3HT

L = 20m; W = 2mm

 = 1,27x10
-3
 cm

2
/Vs

V
t
 = 4,84 V

I
ON/OFF

 = 9,02

S = 25 V/dec

I D
 (

A

)

V
GS

 (V)

0 V

 

V
DS

 =

 -20 V

0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20
0,00

-0,05

-0,10

-0,15

-0,20

-0,25

-0,30

-0,35

I D
 (

A

)

V
DS 

(V)

10 V

 

V
GS

 =

 -20 V

 

Figura 4.6 - Curvas IDxVGS e IDxVDS de transistores top-gate/bottom-contact sobre 
substrato de vidro com máscara mecânica. 
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Figura 4.7 – Curvas IDxVGS e IDxVDS de transistores top-gate/bottom-contact sobre 
substrato de vidro com máscara fotogravada. 

 

Como é possível observar na Figura 4.7, os transistores top-gate/bottom-contact 

com máscara mecânica e fotogravada em parâmetros semelhantes, mobilidade em 

torno de 2x10-3cm2/Vs e ION/OFF próximo de 10. A diferença é a tensão de limiar onde, 

nos dispositivos com máscara mecânica Vt = 4,84V e nos de máscara de porta 

fotogravada Vt = 0,26V. O motivo dessa melhora da tensão de limiar com a máscara 

fotogravada pode ser devido a corrente de fuga que diminui devido a menor área da 

porta. Portanto, como era previsível a máscara fotogravada apresenta melhores 

resultados em alguns parâmetros dos transistores. Não foram identificados 

problemas com o processo de corrosão do ouro utilizando o hidróxido de potássio, 

descrito no item 3.2.2 Mesmo o processo de deposição através da máscara 
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mecânica sendo mais prático e simples, os resultados não são os melhores, e 

utilizar a máscara fotogravada se torna interessante pelos melhores resultados. 

Buscando confirmar o melhor critério de deposição para o isolante nessa nova 

configuração, foram feitos diversos testes variando a velocidade de rotação durante 

o spin-coating. Foi testada a deposição do dielétrico (PMMA) a 2000rpm, 3000rpm e 

5000rpm e analisada sua estrutura através do microscópio óptico e foram feitos 

transistores para testar os melhores resultados Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Curva IDxVGS de transistores top-gate/bottom contact com PMMA 
depositados a 2000rpm e 3000rpm. 

Nos transistores com PMMA depositado com 2000rpm foi observado que uma 

tensão mais elevada foi necessária para ter uma resposta semelhante a transistores 



49 
 

com rotação de deposição superiores a 2000rpm. A alta espessura do filme de 

dielétrico tem influência nessa necessidade de aumento de tensão para obter 

resposta dos transistores, a espessura medida foi em torno de 750nm. Para 

encontrar correntes de saturação próximas as dos transistores com PMMA 

depositados a 3000rpm foi necessário dobrar a tensão aplicada. O filme de PMMA 

depositado nos transistores a 5000rpm não foi homogêneo, apresentando diversas 

irregularidades ao longo da superfície que podem ser vistas na Figura 4.9. 

Provavelmente a alta viscosidade do PMMA impossibilitou a deposição a altas 

velocidades, Não foi possível encontrar transistores que possibilitassem uma medida 

confiável. Considerando esse resultados escolheu-se uma rotação de 3000rpm para 

a deposição do PMMA e formação do filme de isolante. 

 

 

Figura 4.9 – Filme de PMMA depositado a 5000rpm. 

 

 

4.4  Estudo da rugosidade dos filmes de P3HT e PMMA 

 

 

Através de imagens de microscópio de força atômica (AFM), foram feitas 

análises da rugosidade e espessura dos filmes depositados sobre silício, vidro e 

PET. A Figura 4.12 apresenta a rugosidade da superfície do filme de PMMA 

depositado por spin coating a 5000rpm sobre vidro/ITO. A raiz quadrática média 

(rms) da rugosidade da superfície é 0,5nm, o que comprova a boa qualidade da 

superfície. A rugosidade do P3HT depositado sobre TiOxNy é um pouco maior, rms = 

2nm, que a do PMMA, mas ainda é pode ser considerada uma superfície de boa 
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qualidade. As Figura 4.10 e Figura 4.11 apresentam a superfície do PMMA 

depositado sobre vidro em diferentes velocidades de rotação do spin-coater 

 

 

Figura 4.10 – Rugosidade da superfície do filme de PMMA depositado sobre vidro a 1500 rpm. 

 

 

Figura 4.11 – Rugosidade da superfície do filme de PMMA depositado sobre vidro a 3000 rpm 
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Figura 4.12 - Rugosidade da superfície do filme de PMMA depositado sobre PET a 5000 rpm 

 

 

Figura 4.13 - Rugosidade da superfície do filme de PMMA depositado sobre PET a 5000 
rpm após corrosão do ouro dos eletrodos de porta 

 

Como pode ser observado nas figuras acima, a rms da superfície do PMMA 

reduz conforme a velocidade de deposição é aumentada, mesmo em superfícies 
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como o PET que normalmente tem uma superfície mais irregular que o vidro. Alguns 

grãos podem ser observados no filme de PMMA, provavelmente são aglomerados 

do polímero que não foram dissolvidos na solução. 

A rugosidade do filme apresentado na Figura 4.13 foi superior aos outros, 

mesmo com a deposição sendo feita a 5000rpm. Nesse caso, a superfície foi 

exposta ao processo de corrosão química do ouro para definição dos eletrodos de 

porta dos transistores. Portanto é evidente que o processo afeta a superfície do 

PMMA, porém é um processo necessário para definir os dispositivos. A Tabela 4.2 

resume os valores medidos de rugosidade. 

 

Tabela 4.2 – Tabela comparativa de rugosidade do PMMA com diversas velocidades de 
deposição 

Substrato Material Rotação (rpm) Rugosidade rms 

Vidro PMMA 1500 3 nm 

Vidro PMMA 3000 1 nm 

PET PMMA 5000 0,585 nm 

PET 
PMMA com  
eletrodos 

5000 6,36 nm 

 

 

Com o intuito de testar os efeitos de um banho de acetona sobre o PET/ITO, 

usado tanto para limpeza do material antes das deposições quanto para o processo 

de lift-off, foram feitos testes em amostras antes e depois do banho em acetona. Foi 

medida a resistência elétrica do substrato e foram feitas imagens AFM para observar 

alguma alteração de rugosidade.  

As amostras foram submetidas a uma fervura em acetona durante 30 minutos 

a 60°C sobre um hot-plate. Ao término da fervura as amostras foram secas com N2. 

Durante um processo de limpeza ou lift_off o tempo de fervura costuma ser de 15 

minutos, porém nesse teste, o tempo foi aumentado para 1 hora, na tentativa de 

acentuar qualquer efeito de degradação que pudesse ocorrer no substrato. 

As medidas de resistência foram feitas com o multímetro entre dois pontos do 

substrato, uma delas sempre no ponto REF. enquanto a outra era posicionada nos 

pontos 1 até 8 (Figura 4.14)  
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Figura 4.14 – Representação dos pontos onde a resistência foi medida. Lista de valores 
medidos entre os pontos antes e depois do banho de acetona. 

 

Através das medidas de resistência do ITO antes e após o banho de 1 hora 

em acetona, é possível observar um aumento que pode ocorrer devido à redução da 

espessura do filme de ITO. Pode-se também observar, comparando a Figura 4.15 e 

a Figura 4.16, que a fervura em acetona não interfere na rugosidade média da 

superfície. Antes rms= 4,81 nm e após a fervura rms = 4,9 nm. O que se percebe 

são alguns picos maiores, estes podem ser partículas que foram agregadas a 

superfície da amostra durante o processo de fervura. 

 

 

Figura 4.15 – Imagem AFM da rugosidade da superfície do PET/ITO antes de uma 
fervura em acetona. 

 

Ponto 
Resistência 

antes () 

Resistência 

depois () 

1 56 60 
2 65 66 
3 49 55 
4 50 54 
5 51 58 
6 81 85 
7 74 88 
8 71 90 

  

1 2 ref. 

3 4 5 

6 7 8 
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Figura 4.16 - Imagem AFM da rugosidade da superfície do PET/ITO após fervura em 
acetona. 

 

Na tentativa de analisar a rugosidade dos filmes do polímero semicondutor, 

P3HT, tentou-se depositá-lo sobre PMMA, cuja rugosidade já foi apresentada e o 

rms está em torno de 3nm. Porém o resultado mostrou que a solução de P3HT e 

clorofórmio interfere arduamente na estrutura do filme de PMMA, em alguns casos 

até removendo o filme. Como na estrutura top-gate/bottom-contact o filme 

semicondutor é depositado antes do PMMA, não é necessária a análise do filme de 

P3HT sobre PMMA. Portanto essa análise pôde ser feita sobre uma superfície com 

rugosidade também conhecida, porém que não fosse sensível ao clorofórmio. Para 

isso foi utilizado o oxinitreto de titânio, o mesmo oxinitreto utilizado para as 

estruturas bottom-gate/bottom-contact. O filme de P3HT foi depositado sobre o 

TiOxNy por spin-coating a 600rpm por 30s, a solução utilizada tinha concentração de 

9mg/ml de P3HT em clorofórmio. 
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Figura 4.17 - Imagem AFM rugosidade TiOxNy sobre substrato de vidro/ITO 

 

 

Figura 4.18 - Imagem AFM rugosidade P3HT sobre TiOxNy  

 

Analisando a Figura 4.17 e Figura 4.18 de AFM, percebe-se que o filme de 

P3HT suaviza a rugosidade da superfície, reduzindo o rms de 3,23nm para 1,44nm. 

Foi medida também a espessura do filme de P3HT, 80nm. Percebendo que o pico 

máximo do filme de TiOxNy é 37,93nm, pode-se concluir que o filme do semicondutor 

recobriu esses picos e reduziu sua rugosidade. 
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4.5  Testes de flexão de transistores sobre PET 

 

Os testes de flexão foram realizados em transistores sobre substrato de PET 

com arquitetura top-gate/bottom-contact. Os eletrodos de fonte e dreno são de ouro 

definidos por fotragravação. O semicondutor é P3HT depositado a 600rpm, o 

isolante de porta é PMMA depositado a 3000rpm. O eletrodo de porta foi testado 

com duas maneiras de deposição, deposição através de máscara mecânica ou 

definida por fotogravação e lift-off. Foram feitos testes de flexão nos transistores 

tracionados e comprimidos. Os transistores são considerados tracionados quando o 

substrato é flexionado “para baixo”, formando uma “parábola com concavidade para 

baixo”; nesse caso os transistores são esticados em relação à posição inicial. No 

caso da compressão, o substrato é flexionado na direção dos transistores, como se 

os transistores fossem esmagados um contra o outro. A figura abaixo demostra os 

transistores sendo medidos enquanto são tracionados em diferentes raios de 

curvatura. 

 

      

Figura 4.19 - Demonstração de como as amostras foram flexionadas em diferentes 
raios de curvatura. 

 

Transistores foram medidos com diversos raios de curvatura, tanto em tração 

quanto em compressão. Foram usados diâmetros de 10,4cm, 5,8cm, 5,1cm, 3,3cm, 

2,5cm, 2,0cm e 1,5cm (Figura 4.19). Inicialmente os transistores foram medidos 
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plano, sem sofrer nenhum estresse mecânico. Logo em seguida eles foram medidos 

em todos os raios de curvatura, do maior para o menor.  

Como pode ser visto na Figura 4.20, há um pequeno aumento da corrente ID 

conforme se diminui o diâmetro de tração. Esse aumento pode ser atribuído ao 

estresse mecânico causado pela tração, mas também devemos considerar outros 

efeitos que podem ter um resultado semelhante como a exposição ao oxigênio e à 

água e o estresse elétrico causado pelas medidas em seqüência.  

Os principais parâmetros dos transistores se mantiveram quase constante 

durante as trações, houve uma pequena variação entre os transistores medidos no 

plano e em 2,0cm. A principal diferença foi percebida na relação ION/IOFF, que 

diminuiu com a redução do diâmetro de tração, ela reduziu de 6,51 para 2,41. Ou 

seja, houve um aumento maior da corrente OFF maior do que da corrente ON. A 

tensão de limiar também sofreu um leve aumento, indo de -1,03V para 7,93V. 

10 5 0 -5 -10 -15
0,00

-0,05

-0,10

-0,15

-0,20

-0,25

I D
 (

A

)

V
GS

 (V)

 VD=-16 (plano)

 VD=-16 (10,4cm)

 VD=-16 (5,8cm)

 VD=-16 (5,1cm)

 VD=-16 (3,3cm)

 VD=-16 (2,5cm)
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Figura 4.20 – Gráfico IDxVGS dos transistores sobre PET tracionados sobre diversos 
diâmetros de curvatura 

 

Tentando verificar se as variações nas curvas eram principalmente devido a 

tração realizou-se testes de estresse elétrico, medindo-se o mesmo transistor 

diversas vezes no plano. Abaixo segue uma tabela indicando o aumento da corrente 

ION após uma seqüência de 21 medidas [42]. 
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medida ID  
intervalo entre 

medidas 
medida ID  

intervalo entre 
medidas 

1 310 ƞA 0 11 327 ƞA 2 minutos 

2 312 ƞA 0 12 328 ƞA 0 

3 315 ƞA 0 13 330 ƞA 0 

4 318 ƞA 0 14 332 ƞA 0 

5 321 ƞA 0 15 334 ƞA 0 

6 323 ƞA 0 16 335 ƞA 0 

7 325 ƞA 0 17 337 ƞA 0 

8 327 ƞA 0 18 338 ƞA 0 

9 328 ƞA 0 19 339 ƞA 0 

10 329 ƞA 0 20 340 ƞA 0 

   
21 329 ƞA 10 minutos 

Tabela 4.3 – Seqüência de medidas de corrente dos transistores para mostrar o 
estresse elétrico causado pelas medidas 

Como pode ser visto na Tabela 4.3, a corrente de saturação tem um leve 

aumento após cada medida. Pode-se observar que após certo período sem aplicar 

tensão, medidas 11 e 21 da tabela, a corrente reduz, ou seja, o aumento deve-se a 

seqüência de medidas em curto intervalo de tempo. Com isso podemos concluir que 

parte do aumento da corrente observado nas medidas de tração dos transistores 

deve-se ao estresse elétrico das medidas. Porém em 21 medidas, feitas em 50 

minutos, durante o teste de estresse houve um aumento de 10% na corrente 

enquanto que em 7 medidas, feitas em 6 horas, no teste de tração houve um 

aumente do 20%, portanto não é possível atribuir o aumento de corrente somente ao 

estresse elétrico.  

Outro fator que pode acarretar aumento das correntes ON e OFF, como 

observado durante os testes de tração, é a dopagem do semicondutor orgânico, o 

P3HT. Porém será demonstrado no item 4.6 que a dopagem dos transistores com a 

estrutura top-gate/bottom-contact não é percebida durante a primeira semana de 

vida do transistor. Portanto, podemos concluir que a tração do transistor acarreta em 

aumento de corrente e piora da tensão de limiar. 

 O teste de compressão teve um resultado contrario ao de tração, pode ser 

observado na Figura 4.21 que ao se comprimir os transistores, mesmo no maior 

diâmetro de curvatura, já pode ser observado um efeito de redução da corrente na 

saturação. 
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Figura 4.21 - Gráfico IDxVGS dos transistores sobre PET comprimidos sobre diversos 
diâmetros de curvatura 

Assim como nos testes de tração, nos testes de compressão pode-se 

observar um aumento da corrente ID na saturação. Como já foi discutido, pequena 

parte desse efeito pode ser atribuída ao estresse elétrico causado pelas várias 

medidas em seqüência. Durante as medidas foi observado que os transistores foram 

muito mais sensíveis à compressão do que à tração, logo após a compressão no 

diâmetro de 5,8cm as curvas IDxVGS dos transistores começaram a apresentar 

efeitos que demonstravam fragilidade dos dispositivos. Portanto, também podemos 

atribuir parte do aumento de corrente ao essa fragilidade. A Figura 4.22 mostra o 

resultado da compressão dos transistores, conforme VDS aumenta percebe-se que o 

dielétrico está prestes a romper. 
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Figura 4.22 - Gráfico IDxVGS de transistores sobre PET comprimido com diâmetrode 
curvatura  de 2,0cm 

 

Os efeitos encontrados durante as medidas de tração e compressão dos 

transistores, ou seja, o aumento da corrente de saturação durante a tração e sua 

redução durante a compressão, e as variações de Vt e ION/OFF já foi evidenciada em 

outros trabalhos [43].  

 

Embora os transistores com filmes orgânicos sobre substratos flexíveis 

possam ser considerados dispositivos maleáveis, essa característica tem um limite. 

Nenhum dos transistores medidos, na tração ou compressão, funcionou após ser 

tracionado num diâmetro de 1,5cm, nem quando feitos planos novamente.  

Foi verificado que ao tracionar o transistor em 1,5cm de diâmetro, ocorreram 

trincas nas trilhas e nos eletrodos de ouro como pode ser observado na Figura 4.23. 

Já no caso da compressão em 2,5cm, após deixar os transistores planos eles não 

funcionaram mais e apresentaram as mesmas trincas que na tração. Essas fissuras 

impossibilitaram a conexão elétrica entre as pontas de medição e os transistores e 

destroem os eletrodos de fonte e dreno.  
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Figura 4.23 – Fissuras nas trilhas de ouro e nos eletrodos de fonte e dreno dos 
transistores após serem tracionados  

 

Para verificar se ao deixar os transistores planos os efeitos da flexão sumiam, 

foram feitos testes medindo o transistor tracionado e plano em diversos diâmetros de 

curvatura. Os dispositivos foram medidos planos, curvados em 10,4cm, planos, 

curavados em 5,1cm e assim sucessivamente até medir plano após 2,0cm.  A Figura 

4.24 mostra que o efeito da tração é mantido pelo transistor mesmo após deixar os 

dispositivos planos. 
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Figura 4.24 - Gráfico IDxVGS de transistores sobre PET tracionados e planos 
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Comparando com transistores inorgânicos, de silício amorfo, construídos 

sobre substratos flexíveis, pode-se observar que o comportamento dos dispositivos 

é semelhante para semicondutores orgânicos e inorgânicos. Tanto para transistores 

de silício amorfo quanto para transistores de P3HT observa-se um aumento da 

mobilidade no caso da tração e uma redução com a compressão. Assim como nos 

dispositivos aqui estudados, os inorgânicos são mais sensíveis à compressão do 

que à tração [44,45]. 

 

4.6  Verificação da degradação do transistor  

 

Foram feitas medidas de transistores top-gate/bottom-contact durante certo 

período para verificar a degradação desses dispositivos. Os transistores foram 

medidos assim que fabricados e deixados em atmosfera ambiente protegidos da luz. 

O objetivo do teste era verificar a sensibilidade dos dispositivos ao oxigênio e água 

presentes no ar.  
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Figura 4.25 - Gráfico IDxVGS de transistores durante teste de degradação de transistores 

 

É possível observar que durante a primeira semana quase não houve 

alteração nas características dos transistores (Figura 4.25). O fato pode ser 
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explicado devido à característica de encapsulamento que o filme de PMMA pode ter 

realizado sobre o P3HT. Porém essa vedação não permanece por um longo período, 

após dois meses foi possível observar consideráveis alterações nas características 

dos transistores. O PMMA não funciona com um encapsulante, porém pode ser 

utilizado para garantir que as medidas iniciais não apresentem os efeitos de 

exposição ao oxigênio e da humidade.  
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Figura 4.26 – Gráfico da variação da mobilidade em função do tempo 

A Figura 4.26 mostra que após o primeiro dia a mobilidade dos transistores se 

estabiliza e durante a primeira semana permanece estável. Após 60 dias o valor 

ainda se mantem, embora já apresente uma variação, após 80 dias a mobilidade 

apresentou um acréscimo. Isso pode ser devido a dopagem do semicondutor após 

longo período de exposição ao ar. 

Pode-se concluir que o filme de PMMA sobre o P3HT funciona como uma 

barreira temporária ao oxigênio e à umidade. Foi demonstrado [46] que após 24 

horas há um aumento 1000 vezes na corrente ID de um transistor com arquitetura 

bottom-gate/top-contact. Isso ocorre devido a exposição da camada semicondutora 

ao ar. No caso da estrutura aqui utilizada o filme semicondutor está protegido pelo 

pelo filme de PMMA portanto tem maior resistência a exposição ao ar. 
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5  CONCLUSÕES  

 

Utilizando o TiOxNy  como isolante de porta para os transistores, foi possível 

obter um transistor orgânico, com P3HT como semicondutor, com tensões de 

operação entre -3V e -5V. Isso devido ao alto valor de sua constante dielétrica (k ≈ 

40). Porém não foi possível a fabricação de dispositivos sobre PET com o oxinitreto 

devido a rigidez do isolante. 

Os resultados obtidos utilizando o P3HT como semicondutor são condizentes 

com a literatura e estão próximos aos melhores já apresentados, aproximadamente 

10-2 cm2/Vs. Embora a mobilidade esteja próxima ao limite do polímero utilizado, a 

relação ION/OFF ainda precisa ser otimizada, buscando um incremento de 102 para 

que possa ser comparada aos melhores resultados da literatura. 

O PMMA provou ser um bom isolante orgânico para utilização em transistores 

flexíveis. Através de processos simples foi possível depositar filmes reprodutíveis. 

Possui constante dielétrica é próxima a do SiO2, porém menor campo de ruptura. 

Também foi possível concluir que a deposição do filme de PMMA, por spin coating, 

sobre o filme de P3HT pode ser feita sem causar dados ao filme inferior. 

A flexão sobre os transistores de P3HT e PMMA acarreta numa variação dos 

parâmetros dos dispositivos, que é dependente da direção de flexão (tração ou 

compressão) e do limite do raio utilizado. A tração dos transistores acarreta em um 

aumento dos parâmetros do transistor. Quando tracionados num diâmetro de 

curvatura de 2,0 cm, a corrente ID sofre um aumento de até 30%, a relação entre a 

corrente ION/IOFF diminui em 85% e o Vt sofre um deslocamento no sentido positivo.  

Já, no caso da compressão dos transistores, num diâmetro de curvatura de 

2,0cm, temos uma pequena redução na corrente ID, a relação ION/IOFF diminui em 

25% e o Vt sofre um deslocamento no sentido negativo. Foi observado que os 

dispositivos são mais suscetíveis à compressão do que à tração, ficando mais 

frágeis mesmo com um diâmetro de curvatura maior que na tração.  
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CONTINUIDADE DO TRABALHO 

 

Pode-se continuar o este trabalho buscando a fabricação de dispositivos 

totalmente orgânicos, eliminando os eletrodos de ouro na tentativa de reduzir ao 

máximo o raio de curvatura que os transistores podem ser flexionados. Os eletrodos 

de ouro podem ser substituídos por polímeros condutores como o PEDOT:PPS. 

Testar o número de flexões aos quais os transistores podem ser submetidos, 

em diversos raios de curvatura. 

Outro experimento interessante é viabilizar a deposição do TiOxNy sobre 

substratos flexíveis. Para isso é necessário buscar um material flexível que possa 

ser submetido a temperaturas superiores que o PET, como o PEN. 

Aperfeiçoar os parâmetros dos transistores, aumentando a mobilidade e a 

relação ION/OFF. 
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