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RESUMO 
 

Transistores de filme fino (TFT) são dispositivos presentes em nosso cotidiano, 

usados em uma ampla variedade de aplicações, desde de processadores, 

registradores e monitores de tela plana. Estes dispositivos apresentam diversos 

benefícios, tais como: transparência, flexibilidade, rapidez, baixo custo e 

confiabilidade, o que faz com que tenham interesse de muitos grupos de 

pesquisa nas últimas décadas. Este trabalho visa o desenvolvimento de um novo 

método de deposição por spray, em atmosfera ambiente e a baixa temperatura 

(350ºC), para produção de filmes finos de óxidos zinco (ZnO) aplicados como 

camada ativa em TFTs. Os filmes finos transparentes de ZnO foram depositados 

por solução de um precursor orgânico (acetato de zinco bi-hidratado 

(Zn(CH3COO) · 2H2O)) sobre substratos de Si-p/SiO2 pelo método de deposição 

por spray. Este método emprega uma automação própria de controle na 

deposição para obter filmes altamente homogêneos e reprodutivos. Um grande 

conjunto de parâmetros na deposição foram testados para otimização dos filmes 

semicondutores para TFTs, como por exemplo: distância do spray sobre a placa 

de aquecimento, tempo de deposição, número de camadas, concentração da 

solução, entre outros. Os resultados obtidos na caracterização dos dispositivos, 

como, mobilidade de saturação (µsat), tensão de limiar de operação (Vth) e razão 

entre a corrente de operação e a corrente intrínseca (ION/OFF), foram comparados 

para diferentes parâmetros de deposição utilizados. Esse trabalho contribui em 

utilizar um novo método de deposição de baixo custo, para possíveis aplicações 

industriais e que pode ser expandido facilmente para larga escala de produção 

na fabricação de outros dispositivos de filme fino, como, OTFTs (Organic Thin 

Film Transistors), células solares, LCDs (Liquid Crystal Displays), OLEDs 

(Organic Light Emitting Diodes), LEDs (Light Emitting Diodes) e sensores. 

 

Palavras-chave: Transistores. Óxidos metálicos. Deposição por spray. 

Propriedades elétricas. Semicondutores transparentes. 



 

ABSTRACT 
 

Thin-film transistors (TFT) are every day devices used in a wide variety of 

applications, like processors, recorders and flat-panel monitors. These devices 

that present benefits, such as transparency, flexibility, speed, lower-cost and 

reliability, which have attracted interest in several research groups in recent 

decades. The aim of this work is the development of a new method of spray 

deposition, in ambient atmosphere and at low temperature (350ºC), for the 

production of thin films of zinc oxide (ZnO) applied as active layer in TFTs. The 

ZnO thin films were deposited from an organic solution of zinc acetate dihydrate 

(Zn(CH3COO) · 2H2O) on to Si-p/SiO2 substrates by the spray deposition method. 

This method employs its own automation for the deposition to obtain highly 

homogeneous and reproducible films. A large set of parameters in the deposition 

were tested for optimization of the semiconductor films for TFTs, such as: 

distance of the spray to the hot-plate, deposition time, number of layers, solution 

concentration, among others. The results obtained in the characterization of the 

devices, such as, mobility at saturation (μsat), threshold voltage (Vth) and on/off 

ratio (ION/OFF), were compared for different deposition parameters. This work 

contributes to the development of a novel, low-cost deposition method for 

possible industrial applications that can be easily expanded for large scale 

production of other thin film devices, such as, Organic Thin Film Transistors 

(OTFTs), solar cells, LCDs (Liquid Crystal Displays), OLEDs (Organic Light 

Emitting Diodes), LEDs (Light Emitting Diodes) and sensors. 

 

Keywords:  Transistors. Metal oxides. Spray deposition. Electrical Properties. 

Transparent semiconductors.    
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1. Introdução 
 

A invenção do transistor representou um dos maiores avanços tecnológicos 

do século XX, pois foi decisivo para a enorme evolução da eletrônica atualmente. 

O desenvolvimento do transistor resultou de investigações básicas de 

propriedades semicondutoras. Em 1947, Brattain e Bardeen estudavam, nos 

laboratórios da Bell Telephone nos Estados Unidos, propriedades de superfície 

de germânio com contatos metálicos retificadores. Nesses estudos eles 

observaram que a corrente no diodo semicondutor variava quando uma outra 

corrente passava por um segundo contato metálico colocado próximo ao 

primeiro. Em dezembro daquele ano eles anunciaram a descoberta daquele 

novo dispositivo de amplificação, batizado por eles de transistor (figura 1), 

significando um elemento de transcondutância variável. Apesar de seu grande 

potencial, o transistor tinha grandes problemas: era muito frágil; o contato 

degradava com a umidade do ar, seu ruído interno era muito grande. O próximo 

passo no desenvolvimento do transistor ocorreu em 1948, quando W. Shockley, 

também dos laboratórios Bell, publicou um trabalho teórico propondo a estrutura 

do transistor de junção. A partir de então, muitos laboratórios industriais 

investiram em técnicas de fabricação e estudo de transistores e em poucos anos 

eles se tornaram dispositivos comerciais. 

 

 

Figura 1: Primeiro transistor a ser fabricado, desenvolvido nos Laboratórios da Bell Telephone. 
Fonte: Retirada de http://tecnologia.terra.com.br 
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Transistores de filme fino, do inglês, thin film transistors (TFTs), constituem 

um tipo especial de transistor de efeito de campo (FET). Estes dispositivos são 

muito utilizados como chave, devido à possibilidade de uma porta externa 

controlar a corrente que passa entre os eletrodos de dreno e fonte, podendo 

alternar o estado entre aberta ou fechada, independente da tensão entre dreno 

e fonte aplicada.  

A forma mais utilizada dos TFTs é na fabricação de matriz ativa para 

controle de LCDs, processadores e memórias RAMs que são a base da 

eletrônica digital atualmente. 

Devido a sua aplicação na eletrônica digital, estes dispositivos vêm 

sofrendo uma investigação significativa nos últimos anos. As crescentes 

descobertas na área da eletrônica transparente e flexível faz com que este seja 

um campo emergente de investigação e de grande desenvolvimento. 

Empresas mundialmente famosas do ramo da tecnologia, como a 

Samsung, estão apostando nos dispositivos transparentes e flexíveis, abaixo, a 

figura 2, mostra algumas apostas para o futuro. 

 

         a)                                         b) 

 

Figura 2: Apostas para o futuro da eletrônica; a) Eletrônica transparente; Fonte: retirada de 
vitsnspeceendeavours.blogspot.com; b) Eletrônica flexível. Fonte: retirada de news.bbc.co 
http://vitsnspeceendeavours.blogspot.com .uk/2/hi/technology/ 
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1.1 Transistor de filme fino (TFTs) 
 

O TFT é um dispositivo de três terminais, onde a tensão é aplicada na porta 

para controlar a corrente que flui no semicondutor entre dreno e fonte, quando 

aplicada uma diferença de potencial. São fabricados pela deposição de finas 

camadas, em escala nanométrica, de três componentes básicos: semicondutor, 

isolante e eletrodos metálicos, sobre um substrato. Existem casos que a porta é 

utilizada como substrato. Na figura 3, é apresentada uma estrutura simples de 

TFT.  A largura do canal (L), o comprimento (W) dos eletrodos de dreno e fonte 

e a espessura dielétrica (d) são as principais características dimensionais do TFT 

(figura 3). Conforme na figura 3, a região do canal ativo do semicondutor 

compreende a área retangular entre os eletrodos de dreno e fonte, conhecida 

como relação W/L. 

 

 

Figura 3: Estrutura simples de um TFT e suas principais características dimensionais. 

 

Em termos práticos, existem quatro configurações básicas de TFTs, como 

mostra a figura 4. Os dispositivos podem ser estruturados de forma escalonada 

ou coplanar [1]. A posição dos eletrodos de dreno e fonte e da porta em relação 

ao semicondutor define a configuração. Em estruturas coplanares (figura 4b e 

figura 4c), os eletrodos de dreno/fonte e porta estão localizados no mesmo lado 

do semicondutor, e em estruturas escalonadas (figura 4a e figura 4d) os 

eletrodos de dreno/fonte e porta estão localizados em lados opostos do 
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semicondutor [1]. Além disso, as estruturas podem ser classificadas como porta 

inferior ou bottom gate (figura 4a e figura 4b) e de porta superior ou top gate 

(figura 4c e figura 4d), o mesmo se aplica aos eletrodos de dreno/fonte inferior 

ou bottom contact (figura 4b e figura 4d) e dreno/fonte superior ou top contact 

(figura 4a e figura 4c). 

 

 

Figura 4: Estruturas para TFT; Configurações: A) Estrutura BGTC (bottom gate/top contact); 
B) Estrutura BGBC (bottom gate/bottom contact); C) Estrutura TGTC (top gate/top contact); D) 
Estrutura TGBC (top gate/bottom contact). 

 

1.1.1 Modos de operação de TFTs 
 

O modo de operação de um TFT é similar à do MOSFET. Neste transistor 

o controle da corrente no canal é feito por meio do campo num capacitor, formado 

pelo contato metálico da porta e pelo semicondutor do canal, separados por uma 

camada isolante. No caso mais comum o isolante é o oxido de silício (SiO2), o 

que dá o nome em inglês Metal-Óxido-Semicondutor FET [2].  

Em um TFT do tipo-n, ao aplicar tensão negativa na porta do dispositivo, 

buracos (cargas positivas) são atraídos no filme semicondutor, próximos ao 

óxido isolante, portanto, passa uma corrente mínima e o dispositivo funciona 

como uma chave aberta. Entretanto, quando uma tensão positiva é aplicada na 

porta (figura 5), elétrons são acumulados (cargas negativas) no filme, próximo 

ao óxido isolante. Estas cargas ficam alocadas no semicondutor e são 

deslocadas com a influência de uma diferença de potencial aplicada entre o 



 

5 
 

dreno e fonte, gerando corrente (figura 5). Assim, um canal de condução se 

forma entre fonte e dreno e é por este canal onde os elétrons são transportados. 

Esse canal pode ser modulado com a amplitude da tensão na porta. Para 

compreender o mecanismo de aparecimento do canal de condução é necessário 

analisar o comportamento das cargas no capacitor formado pelo conjunto metal-

óxido-semicondutor, chamado capacitor MOS (figura 5), o que faremos a seguir. 

 

Figura 5: Distribuição de cargas de um TFT tipo-n em funcionamento. Estrutura BGTC.  
 

A figura 6, mostra os diagramas de energia de um capacitor MOS, para 

diversos valores da diferença de potêncial (V) aplicada entre o metal e 

semicondutor do tipo-n. Na figura 6a, vemos a situação de equilíbrio com V=0, 

na qual os níveis de Fermi do metal e do semicondutor são iguais. Na mesma 

figura estão mostrando as funções trabalho do metal (фm) e do semicondutor 

(фs). Estando o metal e o semicondutor em contato com o isolante, фm e фs  são 

definidas em relação ao nível do vácuo. Para o metal é apresentado o nível de 

Fermi do metal (EFm) e para o semicondutor são apresentadas as energias da 

banda de condução EC, a banda de valência (EV), o nível de Fermi (EFs), o nível 

de Fermi intrínseco (Ei) e a banda proibida do semicondutor (Eg) [2]. 

Quando o capaciotor MOS é polarizado com tensão positivas ou negativas, 

podem ocorrer duas situações diferentes na interface do óxido-semicondutor. 

Para uma tensão negativa aplicada no metal (figura 6b), as bandas se dobram 
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para cima e o nível de Fermi intrínsico se aproxima do nível de Fermi do 

semicondutor, nesse momento os portadores de cargas majoritários (elétrons) 

são repelidos, causando uma depleção perto da interface óxido-semicondutor. 

Se uma tensão positiva é aplicada no metal (figura 6c), as bandas se dobram 

para baixo e o nível de condução cruza o nível de Fermi do semicondutor nas 

proximidades da interface óxido-semicondutor, aumentando a concentração de 

portadores de carga no semicondutor, eventualmente aumenta a condutividade 

do canal. 

 

Figura 6: Diagramas de energia no capacitor MOS para diversos valores da diferença de 
potêncial V aplicada entre o metal e o semicondutor (tipo-n). 
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Nas figuras abaixo (figura 7 e figura 8), através da curva de saída (Ids x Vds 

para diferentes Vgs) e curva transferência (Ids x Vgs para diferentes Vds), é possível 

observar o modo de operação de um TFT do tipo-n produzido nesse trabalho na 

estrutura BGTC (figura 4a), com semicondutor de Óxido de Zinco (ZnO), óxido 

de silício (SiO2) como isolante e eletrodos de alumínio (Al). 

 

 

 
Figura 7: Curva de saída de um TFT em operação. 

 
Figura 8: Curva de transferência de um TFT em operação. 
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A operação de um TFT pode ser divido em três modos diferente, sendo, 

região de corte, região linear e região de saturação. 

Na região de corte, quando Vgs < Vth, onde, Vgs é a tensão na porta e Vth é 

a tensão limiar de condução do dispositivo, o transistor permanece desligado 

quando aplicada uma tensão entre dreno e fonte, como mostra a figura 7 da 

curva de saída. Quando não há tensão aplicada na porta (Vgs = 0V) a corrente 

entre dreno e fonte é mínima, idealmente a corrente deve ser zero.  

Na região linear, quando Vgs > Vth e Vds < Vgs – Vth, onde Vds é a tensão entre 

dreno e fonte, o transistor é ligado e opera na região linear (figura 7). Nessa 

região o transistor opera como um resistor, controlando a corrente Ids pelo valor 

de tensão Vds. A equação 1.1 mostra como calcular a corrente Ids nessa região. 

 

𝐼𝑑𝑠 =  
𝑊𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥

𝐿
(𝑉𝑔𝑠 − 𝑉𝑡ℎ −

𝑉𝑑𝑠

2
) 𝑉𝑑𝑠   (1.1) 

 

Na região de saturação, quando Vgs > Vth e Vds > Vgs – Vth, o transistor é 

ligado e opera na região de saturação (figura 7). Nessa região a corrente se 

mantem constante independente da tensão aplicada entre dreno e fonte, como 

a tensão Vds é maior que a tensão Vgs os elétrons se espalham e a condução não 

é através de um canal estreito, mas através de uma distribuição de corrente mais 

ampla de forma que o transporte de cargas no canal seja limitado. A criação 

dessa região é chamada de pinçamento (pinch-off). A equação 1.2 da corrente 

Ids na região de saturação é: 

 

𝐼𝑑𝑠𝑠𝑎𝑡
=  

𝑊𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥

2𝐿
(𝑉𝑔𝑠 − 𝑉𝑡ℎ)²    (1.2) 

 

1.1.2 Parâmetros das curvas características de um TFT 
 

A estrutura principal de um TFT é a de um capacitor MOS, figura 5, 

responsável por alocar as cargas que forma o canal condutor entre dreno e fonte, 

cujo valor segue a equação 1.3. 
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𝐶𝑜𝑥 =  
𝐶

𝐴
=  

𝑘𝜀0

𝑑
      (1.3) 

 

A velocidade de chaveamento do transistor está diretamente relacionada 

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

portadores de carga se deslocam quando influenciados por um campo elétrico. 

A mobilidade efetiva (μeff) é determinada a partir da equação de 

condutância (gD) para baixa tensão no dreno e fonte, Vds << Vgs – Vth e Vgs 

constante. Substituindo a equação 1.1 temos: 

 

𝑔𝐷 =  
𝜕𝐼𝑑𝑠

𝜕𝑉𝑑𝑠
≈  

𝜇𝑒𝑓𝑓𝐶𝑜𝑥𝑊(𝑉𝑔𝑠−𝑉𝑡ℎ)

𝐿
    (1.4) 

 

Então se torna: 

 

𝜇𝑒𝑓𝑓 ≈  
𝐿𝑔𝐷

𝑊𝐶𝑜𝑥(𝑉𝑔𝑠− 𝑉𝑡ℎ)
    (1.5) 

 

Enquanto a mobilidade efetiva é a derivada da equação de condutância, 

a mobilidade de efeito te campo (𝜇𝐹𝐸) é determinada pela transcondutância. 

Para Vds constante o termo é, 

𝑔𝑚 =
𝜕𝐼𝑑𝑠

𝜕𝑉𝑔𝑠
     (1.6) 

Substituindo a equação 1.6 temos, 

𝑔𝑚 =
𝑊𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥

𝐿
𝑉𝑑𝑠    (1.7) 

 

Quando esta expressão é resolvida para a mobilidade, é conhecida como 

a mobilidade de efeito de campo (𝜇𝐹𝐸) e dada por, 

 

𝜇𝐹𝐸 =
𝐿𝑔𝑚

𝑊𝐶𝑜𝑥𝑉𝑑𝑠
    (1.8) 
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A mobilidade de saturação (µsat) pode ser calculada pela equação 1.9. 

 

𝜇𝑠𝑎𝑡 =
2𝐿𝑚2

𝑊𝐶𝑜𝑥
     (1.9) 

 

A figura 9 mostra as curvas para o método de extração da relação da 

corrente entre ligado e desligado (ION/OFF) e a tensão limiar (Vth) para o dispositivo 

da figura 7 e figura 8. Na curva Log(|Ids|)xVgs, o ION é a corrente máxima de 

funcionamento do dispositivo para os valores de Vds e Vgs definidos e o IOFF é 

corrente próxima a zero, onde o dispositivo encontra-se desligado. Para extração 

do valor de Vth na curva Ids1/2 x Vgs é necessário aplicar uma reta na região que o 

dispositivo se encontra ligado na região de saturação até intersecção no eixo Vgs 

(figura 9). 

 

 

Figura 9: Método de extração da relação da corrente entre ligado e desligado (ION/OFF) e a tensão 

limiar (Vth).   

 

 

  



 

11 
 

1.2 Técnicas de deposição de filmes finos processados por 

solução 
 

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. Umas das vantagens 

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

tenha pequenas variações sem alterações dos parâmetros de deposição [4].  

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 por impressão vêm se mostrando 

baratas e eficientes. Impressão por jato de tinta [5], nanoimprint [6], micro contato 

[7] são compatíveis com o processo roll – to – roll [8]. 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. 

Nesse trabalho um novo método de deposição por spray será 

apresentado. Esse método vem se mostrando bastante promissor para 

deposição de filmes finos processados por solução, com baixo custo, maior 

segurança, reprodutibilidade e homogeneidade dos filmes. Alguma das 

vantagens desse método é a possibilidade de selecionar a área de deposição e 

variar diversos parâmetros para se obter diferentes espessuras e estrutura dos 

filmes finos. 
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1.3 Filmes de óxidos metálicos transparentes 
 

Os filmes de óxidos metálicos transparentes constituem numa fascinante e 

diversificada classe de materiais, cujas propriedades variam de condutores, 

semicondutores e isolantes. Uma maneira de classificar os materiais pode ser 

realizada através de suas condutividades, materiais condutores possuem 

condutividade elétrica entre 10-8 e 10-2 Ω.cm, semicondutores entre 10-2 e 106 

Ω.cm e isolantes entre 106 e 1018 Ω.cm. Os semicondutores podem ser 

considerados, de forma geral como substâncias que se situam entre os 

condutores e os isolantes, ou seja, são materiais com condutividades 

intermediárias. O modelo de bandas descreve o comportamento destes três tipos 

de materiais através do preenchimento relativo dos estados de energia 

relacionados à estrutura eletrônica do material e a diferença de energia entre 

estados ocupados e livres.  

Nos semicondutores as bandas de energia de maior interesse são a banda 

de valência e banda de condução. Entre essas duas bandas existe a banda 

proibida, cuja largura denomina-se como band gap, responsável por determinar 

quão facilmente uma corrente de elétrons passará através do material. A 

ocupação parcial ou total destas bandas (com portadores de carga) define a 

condutividade de cada material. Nos materiais isolantes o band gap possui 

magnitude maior do que em semicondutores, e os materiais classificados como 

condutores apresentação uma sobreposição entre as bandas. A figura 10, 

mostra os diagramas de banda para os três casos. Os semicondutores são 

caracterizados por uma banda valência cheia e uma banda condução vazia a T 

= 0K, separadas por um band gap, já os materiais isolantes, não conduzem a 

temperatura ambiente, pois não consegue promover elétrons da banda valência 

para a banda de condução em função do grande valor do band gap nestes 

materiais. 
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Figura 10: Diagrama de bandas de energia representando um material condutor, um 

semicondutor e um isolante. 

 

Para ser considerado um bom óxido metálico transparente, os filmes finos 

devem apresentar uma boa performance em termos de transmitância ótica (80%) 

na região visível do espectro, exibirem estabilidade química e reprodutibilidade. 

O ZnO é um dos óxidos semicondutores transparentes mais estudados nos 

últimos anos, devido à combinação de algumas propriedades de interesse, como 

alta estabilidade química, boas características elétricas, óticas e gap de banda 

largo. Além do que, pode ser crescido em uma variedade de substratos por meio 

de diversos métodos de deposição. A evolução tanto da compreensão primordial 

de suas estruturas física e química como das técnicas de obtenção dos filmes, 

tem produzido resultados promissores. A alta condutividade elétrica e elevada 

transmitância na faixa de comprimento de onda do visível destes materiais, 

associadas a boa aderência em diferentes substratos, tem contribuído para uma 

ampla gama de aplicações, além de viabilizar a substituição de diversos 

materiais com a mesma eficiência, porém com redução de custos. 
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1.3.1 Propriedades do óxido de zinco (ZnO) 
 

O ZnO é um material de grande interesse tecnológico e amplamente 

utilizado nas últimas décadas devido as suas inúmeras aplicações. Algumas 

das razões pelas quais o ZnO tem ganhado um interesse considerável para 

TFTs são as suas propriedades transparentes, baixas temperaturas 

necessárias para produzir os filmes finos, a sua estabilidade em atmosfera 

ambiente e não toxicidade [11,12]. O ZnO geralmente apresenta um hexágono 

de estrutura cristalina de wurtzita [11,12], como mostrado na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Estrutura química de ZnO. Célula unitária é delineada para maior clareza. Fonte: [9]. 

 

 O ZnO é considerado um semicondutor intrínseco cujo portadores 

majoritários de cargas são elétrons (tipo-n), com band gap entre banda de 

valência e banda de condução de 3.37 eV [9,10].  Por ter uma estrutura 

ocasionalmente aberta, torna-se relativamente fácil incorporar impurezas, 

contaminantes ou dopantes em sua estrutura, o que acaba ocasionando defeitos 

na estrutura cristalina do filme. A Tabela 1 mostra algumas propriedades do ZnO. 
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Tabela 1: Propriedades do óxido de zinco para monocristal. 

Propriedades Valor 

Constante dielétrica relativa 8.66 

Energia de banda proibida 3.37 eV 

Concentração do transportador intrínseco  < 10⁶ cm-3 

Mobilidade de elétrons (T = 300k) 200 cm2V-1s-1 

Mobilidade de buracos (T = 300k) 5 – 50 cm2V-1s-1 

Fonte: retirada [11] 
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1.4 Objetivos 
 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um novo método de 

deposição por spray, no qual foi feita uma automação própria de controle 

utilizando Arduino e outros materiais, para se obter filmes finos de óxidos 

metálicos aplicado como camada ativa em TFTs. A ideia principal é aplicar um 

método para fabricação de TFTs de baixo custo, com maior segurança, 

reprodutibilidade, praticidade e produção em larga escala. 

Os resultados na caracterização dos dispositivos serão analisados para 

diferentes parâmetros do novo método de deposição, até atingir o melhor 

resultado de µsat, Vth e ION/OFF dos TFTs, em seguida será feita analises mais 

concretas do filme fino. Após atingir os melhores resultados com o novo método, 

será testada a reprodutibilidade e comparar com os melhores resultados obtidos 

pela técnica de spin coating.  
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2. Materiais e métodos 
 

Neste capítulo serão descritos os materiais e métodos empregados neste 

trabalho. 

 

2.1 Preparação da solução precursora 
 

A solução para a produção dos filmes finos de óxidos metálicos, foi 

sintetizada utilizando como precursor de acetato de zinco bi-hidratado (Sigma 

Aldrich) dissolvido em metanol (Sigma Aldrich). A concentração de acetato de 

zinco considerada foi massa/massa (massa de acetado de zinco em relação a 

massa do solvente). Abaixo, mostrada a estrutura molecular do precursor e do 

solvente. 

A)                                                            B)  

 

Figura 12: A) Estrutura molecular do precursor de acetato de zinco bi-Hidratado; B) Estrutura 

molecular do metanol. Fonte: Sigma Aldrich 

 

2.2 Método de deposição por spray 
 

Neste trabalho propomos um método simples de deposição pela técnica de 

spray utilizando-se um aerógrafo e uma automação própria com Arduino para a 

produção de filmes finos de óxidos metálicos. Abaixo é apresentado um 

esquema representativo do método de deposição por spray.  
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Figura 13: Esquema representativo do método de deposição por spray. Fonte: Readaptada de 

[6]. 

 

A seguir são descritos os materiais utilizados na montagem do sistema de 

deposição por spray mostrado na figura 13. 

 

2.2.1 Aerógrafo SAGYMA Pro SW 776 
 

Para o sistema de deposição foi utilizado um aerógrafo SAGYMA modelo 

Pro SW 776. Segue abaixo a figura 14 da foto, e as especificações do fabricante. 
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Figura 14: Aerógrafo SAGYMA modelo Pro SW 776. Fonte: SAGYMA. 

 

Especificações do fabricante: 

 

• Sistemas de Gravidade e Sucção 

• Copo 7mL/11mL 

• Diâmetro da agulha 0.30mm 

• Diâmetro do Bico 0.30mm 

• Entrada de ar 1/8pol 

• Pressão mínima 10psi 

• Pressão máxima 50psi 

 

Na figura 13 é possível observar o aerógrafo que é fixado e mantido 

suspenso sobre a placa metálica com uma distância D de 150-250mm, em 

relação a placa. Também foram utilizados o sistema de gravidade com o copo 

metálico de 7mL, visto nas especificações, o diâmetro do bico é de 0,3mm e a 

agulha é de 0,3mm, respectivamente. 

 Contudo o aerógrafo deste trabalho sofreu algumas alterações para que 

fosse implementado a automação no sistema, assim, não havendo a 

necessidade de executar o spray manualmente. 

O gatilho do aerógrafo é de dupla ação, podendo controlar o fluxo de ar e 

a vazão da solução simultaneamente. Nesse caso foi retirada a válvula schrader 

responsável por controlar o fluxo de ar, dessa forma mantendo o fluxo constante 
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e também possibilitando que a passagem de ar possa ser acionada em 

diferentes momentos com a válvula solenoide, como é representado na figura 

13. 

No gatilho foi feito uma perfuração para fixar a mola que fica fixada no servo 

motor para controlar a vazão da solução precursora. Abaixo uma foto do 

aerógrafo utilizado no trabalho. 

 

 

Figura 15: Foto do aerógrafo utilizado no sistema de deposição.    

 

2.2.2 Válvula solenoide 
 

No sistema foi utilizado uma válvula solenoide da marca Fluir Pneumática, 

modelo SB054. Com essa válvula é possível acionar o ar comprimido de modo 

independente, sem a necessidade de utilizar o gatilho do aerógrafo, como foi 

descrito na seção 2.2.1. Abaixo é apresentada uma foto da válvula. 
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Figura 16: Valvula solenoide da marca Fluir Pneumática modelo SB054.   

 

Especificações da válvula solenoide SB054: 

 

• Tensão - 12VDC 13W 

• Número de Vias - 2/2 

• Fluído – Ar comprimido, água 

• Pressão de trabalho – 0 a 8 Bar 

• Pressão Máxima – 10 Bar 

 

A válvula solenoide é controlada por um pino digital do Arduino através de 

um drive de relé. Abaixo é apresentado o esquema do circuito elétrico. 

 

Figura 17: Esquema do circuito elétrico responsavel por controlar a valvula solenoide.   
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2.2.3 Servo motor 
 

O mini servo motor MG90S do fabricante Tower Pro é pequeno e leve com 

alta potência de saída, sendo normalmente usados em aeromodelismos ou 

Robôs. Esse atuador resolveu o problema de movimento mecânico do aerógrafo, 

sendo possível mover o gatilho do aerógrafo do estado fechado até sua abertura 

máxima, não havendo a necessidade de interferência humana. 

Na haste do servo foi acoplada uma mola e fixada no gatilho do aerógrafo 

como foi descrito na seção 2.2.1. A função da mola é amenizar a força exercida 

no gatilho. A carcaça foi fixada por uma peça de plástico de ABS feita por 

impressão 3D. Segue a foto do sistema montado no aerógrafo. 

 

 

Figura 18: Servo motor Tower Pro acoplado no aerógrafo.   

 

Especificações do servo motor MG90S: 

 

• Peso: 13.4 g  

• Dimensão: 22.8 × 12.2 × 28.5 mm  

• Torque: 1.8 kg / cm (4.8 V);  

• Velocidade de funcionamento: 0.10sec/60º (4.8 V); 0.08sec/60º (6.0 V) 

• Tensão de funcionamento: 4.8 V ~ 6.6 V  

• Faixa de temperatura: 0℃ a 55℃  
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• Largura de banda inoperante: 1us  

• Fonte de alimentação: Através do adaptador externo 

• Comprimento do fio: 25cm 

 

2.2.4 Placa de aquecimento 
 

A placa de aquecimento utilizada nesse trabalho foi desenvolvida para 

aplicar temperatura durante a deposição do spray. Com essa placa foi possível 

variar a temperatura até 400°C através de um controlador PID (proporcional, 

integral e derivativo) feito com Arduino. 

 

Características da placa de aquecimento: 

 

• Potência 1200W 

• Tensão 127VAC 

• Placa de Alumínio 

Na figura abaixo a uma foto da placa de aquecimento empregada no sistema. 

 

 

Figura 19: Placa de aquecimento utilizado no sistema de deposição.    
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Na placa foi acoplado um termopar para monitorar a temperatura na sua 

superfície, como mostra a figura 19. O Arduino calcula continuamente o valor de 

erro e(t), equação 2.1, sendo a diferença entre a temperatura de ajuste (SP) e a 

temperatura atual da placa (PV(t)), e aplica uma correção com base nos termos 

proporcionais, integrais, e derivados, equação 2.2. Abaixo é apresentado a 

formula para calcular o erro e a formula do PID, as constantes Kp, Ki e Kd são 

utilizadas como parâmetro de ajuste para calibrar o sistema de controle. 

 

𝑒(𝑡) = 𝑆𝑃 − 𝑃𝑉(𝑡)    (2.1) 

 

 

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
   (2.2) 

 

O Arduino tenta minimizar o erro ao longo do tempo por ajuste da variável 

de controle u(t), equação 2.2, que é aplicada na saída PWM e controla a corrente 

elétrica na resistência da placa por um circuito eletrônico, figura 20, até atingir a 

temperatura de ajuste e a manter constante. 

 

 

Figura 20: Esquema do circuito elétrico para controle PID da placa de aquecimento.   
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2.2.5 Arduino UNO R3 
 

O Arduino Uno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware 

e software livre. Projetada com um microcontrolador Atmel AVR e programada 

com uma linguagem de programação padrão (linguagem C), é possível controlar 

as entradas e saídas e fazer comunicação serial entre computadores ou outros 

equipamentos. O objetivo dessa plataforma é criar projetos acessíveis que 

podem interagir com o ambiente por meio de hardware e software e com baixo 

custo. 

 

 

Figura 21: Foto superior do Arduino Uno R3. Fonte: https://www.arduino.cc/ 

 

 

Figura 22: Foto traseira do Arduino Uno R3. Fonte: https://www.arduino.cc/ 

 

Características do Arduino Uno R3: 

 

• Microcontrolador ATmega328 
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• Tensão de funcionamento 5V 

• Tensão de entrada 7-12V (recomendado) 

• Tensão de entrada 6-20V (limites) 

• 14 pinos digital I/O (dos quais 6 oferecem saída PWM e 2 oferecem 

comunicação Serial (Tx e Rx)) 

• 6 pinos de entrada analógica (dos quais podem ser utilizados como pinos 

digitais) 

• 40mA Corrente DC mâxima para os pinos I/O 

• 50mA Corrente DC  mâxima para os pino de alimentação de 3.3V 

• Memória Flash de 32KB ( ATmega328 ), dos quais 0,5 KB utilizados pelo 

carregador de inicialização 

• SRAM 2 KB ( ATmega328 ) 

• EEPROM 1 KB ( ATmega328 ) 

• Velocidade do Clock 16 MHz 

 

Junto com o Arduino Uno foi utilizado uma Shield Display LCD 16x2 com 

teclado, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 23: Foto da shield display LCD 16x2 com teclado.   

 

Essa Shield proporcionou uma melhor automação para o usuário se 

interagir com o sistema de deposição por spray, podendo configurar os 

parâmetros e monitorar os status durante a deposição. Segue a figura de como 

ficou o controlador e o sistema de deposição. 
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Figura 24: Foto do controlador desenvolvido.   

 

 

Figura 25: Foto do sistema de deposição desenvolvido nesse trabalho. 

 

Para entender a programação que faz o controle do método de deposição 

abaixo é apresentado o fluxograma da programação do sistema (figura 26). 
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Figura 26: Fluxograma da progração desenvolvida no método de deposição. 
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2.3 Fabricação e estrutura dos dispositivos 
 

Os substratos utilizados para a fabricação dos TFTs foram 

confeccionados utilizando uma bolacha de silício oxidada do tipo-p e com 

dielétrico de SiO2 de 200nm, fornecida pela fabricante MicroChemicals. Como 

mostra a figura abaixo. 

 

Figura 27: Foto da bolacha de silício (Si-p/SiO2).   

 

Especificações da bolacha de Silício: 

 

• Tipo – P 

• Dopante – Boro (B) 

• Método de Crescimento – CZ 

• Resistividade – 1 – 10 Ω.cm 

• Orientação – 100 ± 0.5° 

• Diâmetro – 100 ± 0.2mm 

• Espessura Dielétrico – 2000 ± 200Å  

• Espessura – 525 ± 10 µm 

 

  Todos os dispositivos desse trabalho foram fabricados na estrutura BGTC, 

figura 4a. Antes da clivagem da bolacha, foi depositado 100nm de Alumínio (Al) 
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na sua base por evaporação térmica em vácuo (Evaporadora HHV, modelo 

AUTO306) para ser utilizada como porta do dispositivo, em seguida os 

substratos foram cortados com 16mm², como mostra a figura abaixo. 

 

a)                                                   b) 

 

Figura 28: a) Foto superior do substrato cortado; b) Imagem representativa em plano horizontal 

do substrato.   

 

Os substratos foram levados para o processo de limpeza que será descrito 

na próxima seção 2.4. Com os substratos devidamente limpos, é feito a 

deposição do filme semicondutor de ZnO pelo método de deposição por spray 

com uma máscara para proteger as laterais do substrato, como mostra a figura 

29, a deposição é feita uma de cada vez em cada substrato. Abaixo uma foto da 

máscara e uma imagem representativa em plano horizontal. 

 

a)                                                         b) 

 

Figura 29: a) Foto traseira da máscara; b) Imagem representativa em plano horizontal da 

máscara.   
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Após o término da deposição por spray, no substrato é formado o filme fino de 

ZnO no seu interior de 12mm², como mostra as figuras abaixo. 

 

a)                                                  b) 

 

 

 

 

 

Figura 30: a) Foto superior do substrato com filme depositado na área da máscara; b) Imagem 

representativa em plano horizontal do substrato.   

 

Em seguida é feito o processo de anneling, o substrato é levado na estufa 

a vácuo em 120ºC por 1 hora para calcinar o filme fino. 

Por fim são depositados os eletrodos de dreno e fonte com a evaporadora. 

Uma máscara mecânica, feita de Inox com espessura de 100 µm possibilita 

evaporar 4 substratos de uma vez. Cada substrato tem 7 dispositivos agrupados 

e os dispositivos têm comprimento de 5 mm e largura de 80 µm, tendo uma 

relação W/L de 62,5. Como mostra a figura abaixo. 
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a)                                                                      b) 

 

Figura 31: a) Foto da máscara para evaporação de dreno e fonte; b) Imagem representativa da 

superficie de uma amostra.   

 

Utilizando a máscara da figura 31, foi depositado 100nm de alumínio (Al) 

sobre o filme semicondutor para ser os eletrodos de dreno e fonte. A figura 32a 

abaixo mostra como ficou a amostra pronta e a figura 32b mostra a estrutura 

representativa de um único dispositivo em plano horizontal. 

 

  b)                                                 a) 

 

 

Figura 32: a) Foto da amostra pronta; b) Imagem representativa de um único dispositivo da 

amostra.   

 

Todas as amostras foram nomeadas e os dispositivos foram ordenados 

de D1 a D7. No canto superior na base do substrato foi marcado o nome da 

amostra e os dispositivos foram ordenados usando a marcação (Triangulo) como 
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referência inicial.  A próxima figura será um exemplo de como os dispositivos 

foram caracterizados. 

 

 

Figura 33: Imagem representativa de como as amostrar foram nomeadas e caracterizadas.   

 

2.4 Procedimento de limpeza dos substratos 
 

A limpeza e o tratamento da superfície do substrato na qual o filme 

semicondutor é depositado por spray são imprescindíveis para alcançar uma 

amostra de boa qualidade. Resíduos e impurezas de origem orgânica ou 

inorgânica podem ocasionar uma má formação do filme, afetando as 

propriedades elétricas a serem mensuradas. 

O processo de limpeza tem início com a lavagem dos substratos em agua 

destilada corrente para remoção de grandes impurezas que podem ter se 

acumulado na superfície do substrato enquanto estava sendo armazenado. A 

próxima etapa a ser realizada é um banho ultrassónico com os substratos 

imersos em uma solução contendo 95% de agua destilada e 5% de Detergent 8® 

(Alconox) a 55°C durante um período de 15 minutos. Ao termino do banho 

ultrassónico, os substratos são novamente limpos em agua destilada corrente, 

nessa etapa toma-se muito cuidado para não deixar resido de detergente, pois 

para próxima etapa, é utilizado acetona P.A para limpeza. Eventuais resíduos de 

detergente em contato com acetona P.A acarreta manchas brancas no substrato. 

Para certificar a remoção do detergente utiliza-se um jato de ar comprimido seco 

filtrado. Então, os substratos são colocados em outro banho ultrassónico desta 
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vez imersos em Acetona P.A (Synth) por 15 minutos. Em seguida utiliza-se 

novamente o jato de ar comprimido filtrado para a remoção de toda a acetona do 

nosso substrato. 

 

2.4.1 Tratamento da superfície com plasma a vácuo 
 

O tratamento da superfície de um substrato com a técnica de plasma tem 

como propósito a remoção de impurezas, como resíduo líquido, pequenas 

partículas, poeira entre outras substâncias. O plasma também melhora a 

aderência na superfície dos substratos, aumentando a sua capacidade de 

ligação com outros materiais, tornando a sua superfície polar. 

O equipamento utilizado foi o Plasma Cleaner, modelo PDC-32G, como 

mostra a figura abaixo. 

 

Figura 34: Foto do Plasma Cleaner utilizado no experimento. Fonte: Plasma Cleaner. 

 

No tratamento com plasma, os substratos limpos são colocados dentro do 

cilindro de quartzo, figura 34, depois é realizado vácuo (em torno de 10-1mbar) 

na câmara e o equipamento é ligado utilizando a potência média por 10 minuto. 

Esse parâmetro é indicado no manual pelo fabricante, onde a taxa máxima de 

remoção de impurezas da superfície é cerca de 10 nm/mim. 
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2.5 Medidas elétricas 
 

Os dados de curva de saída e curva de transferência para caracterização 

dos TFTs foram extraídos utilizando um circuito simples, como mostrada figura 

abaixo. 

 

Figura 35: Circuito para caracterização dos TFTs.   

 

As amostras foram conectadas utilizando um suporte desenvolvido 

durante o trabalho, figura 36 e mantidas em atmosfera ambiente dentro de uma 

caixa de acrílico com insulfilme 100% para proteger da luz ambiente. 

 

 

Figura 36: Suporte para caracterização dos TFTs.   
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O sistema de medida elétricas utilizado foi uma unidade de medida 

Keithley 2612B. O equipamento tem dois canais de medidas, sendo o Canal A 

para aplicação da voltagem dreno-fonte (Vds) e medida da corrente no canal (Ids), 

e o Canal B para aplicação da voltagem na porta (Vgs) e monitoração da corrente 

através do dielétrico (corrente de fuga, Igs). 

 

 

Figura 37: Foto do Keithley 2612B. Fonte: http://www.tek.com/keithley. 

  

A unidade de medida possibilita fazer operações remotas a partir de linhas 

de comandos fornecidas pelo manual do equipamento. Através da comunicação 

serial entre o computador e a unidade, foi desenvolvido dois softwares na 

plataforma Python 2.7, um para curva de saída e outro para curva de 

transferência. A função de cada programa é fazer a varredura de tensão nos 

canais para obter as curvas características do transistor e assim, fazer a 

aquisição dos dados, salvando-os em formato ASCII para poderem ser 

analisados posteriormente. Segue as figuras abaixo dos softwares 

desenvolvidos. 
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Figura 38: Imagem do programa de aquisição de dados para curva de saída.   

 

 

 

Figura 39: Imagem do programa de aquisição de dados para curva de transferência.   
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3. Resultados e discussões  
 

3.1 Desenvolvimento do método de deposição por spray 
 

O método de deposição por spray foi desenvolvido para fabricação de 

dispositivos constituído de filmes finos processados por solução a baixa 

temperatura. Inicialmente o spray era acionado manualmente podendo ocorrer 

riscos à saúde e uma não padronização dos filmes, por essa razão surgiu a ideia 

de um sistema de deposição por spray com automação implementada. 

No início do desenvolvimento o sistema de acionamento era feito por uma 

sapatilha acoplada no gatilho do spray e fixada na haste do servo motor 

controlado pelo Arduino UNO. Como o gatilho do spray é de dupla ação (capítulo 

2.2.1), esse sistema poderia estar em três condições diferentes, sendo: i) spray 

desligado, ii) acionamento do ar e iii) acionamento do spray, apenas variando o 

ângulo do servo motor. Porém esse modelo não permitia que o spray fosse 

acionado com abertura máxima e os ângulos para cada modo de operação 

variavam sempre que o spray era desmontado. Devido a esses problemas 

chegou ao modelo atual descrito no capítulo 2.2. 

Também foi preciso uma placa de aquecimento para controlar a 

temperatura de forma precisa, por essa necessidade foi aplicado um controle 

PID pelo Arduino, conforme no capítulo 2.2.4. 

Esse sistema automatizado permitiu tempos de deposição e intervalos 

precisos, para se obter reprodutibilidade e melhor desempenho dos TFTs. Todo 

sistema foi montado dentro de uma caixa de policarbonato de medida 400 x 600 

x 600 mm com sistema de exaustão. Essa caixa permitiu melhor segurança em 

relação a intoxicação e possível controle atmosférico. Como mostram as figuras 

abaixo. 
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Figura 40: Foto do sistema de deposição desenvolvido nesse trabalho.    

 

 

Figura 41: Foto do sistema de deposição aproximada.   
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3.2 Parâmetros de deposição 
 

No programa que faz o controle da deposição é possível variar parâmetros 

importantes para fabricação dos filmes finos, como: temperatura da placa de 

aquecimento, tempo de deposição do spray, tempo de intervalo entre cada 

deposição, número de ciclos de deposição e o ângulo de abertura do gatilho do 

spray. Como mostra o fluxograma da programação do sistema (figura 26). 

Outros paramentos muito importantes que não depende do sistema de 

deposição são: concentração da solução precursora, distância do bico do spray 

sobre a placa de aquecimento e pressão do ar comprimido. 

 

3.3 TFTs – Variando a pressão do ar comprimido 
 

Pelo estudo de outros trabalhos relacionados que utilizam a técnica de 

spray para fabricação de TFTs tipo-n baseados em óxido de zinco (ZnO) 

depositados em atmosfera ambiente [14 – 17], foi possível estipular parâmetros 

para se obter os primeiros resultados. 

Todos os TFTs desse trabalho foram fabricados em atmosfera ambiente 

na estrutura BGTC, figura 4a. 

Inicialmente foi necessário analisar como a pressão do ar comprimido 

afetava as propriedades dos dispositivos para diferentes valores de pressão, 

dessa forma, foram fabricadas 4 amostras, com os seguintes parâmetros. 

 

Parâmetros de deposição: 

 

• Concentração da Solução precursora – 3% (m/m) de acetato de zinco bi-

hidratado em Metanol 

• Distância do spray sobre a Placa de aquecimento – 200mm 

• Abertura do Spray – Máxima 

• Pressão do ar comprimido – 10 / 15 / 20 / 30 psi 

• Temperatura da placa de aquecimento – 350ºC 
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• Tempo de deposição do Spray – 10s 

• Tempo de intervalo – 60s 

• Número de ciclos – 3 

 

Foram fabricadas quatro amostras, sendo, E01 a 15psi, E02 a 10psi, E03 

a 30psi e E04 a 20psi, todas as amostras foram fabricadas com os mesmos 

parâmetros, apenas variando a pressão. Nesse experimento o sistema não 

estava montado dentro da caixa de policarbonato. 

Nas curvas de saída e de transferência todos os dispositivos de cada 

amostra foram caracterizados com os mesmos valores de tensão Vds e Vgs, e 

calculados utilizando o método apresentado no capítulo 1.1. A figura abaixo 

mostra a curva de saída (figura 42) e a curva de transferência (figura 43) para 

extração da relação entre ligado e desligado (ION/OFF) e a tensão limiar (Vth) do 

dispositivo 5 da amostra E02 na caracterização. 

 

 

Figura 42: Gráfico da curva de saída do dispositivo 5 (amostra E02). Parâmetros de deposição: 

Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos 

de 10s com intervalo de 60s. 
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Figura 43: Gráfico para extração de ION/OFF e a tensão limiar (Vth) do dispositivo 5 (amostra E02). 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; 

Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

Na tabela 2 é possível observar a mobilidade de saturação (µsat), tensão 

limiar (Vth) e relação entre ligado e desligado (ION/OFF) dos dispositivos para as 

amostras E01, E02 e E04. Para cada amostra foi calculada a média dos 

dispositivos e o seu respectivo desvio padrão, os dispositivos faltando em cada 

amostra, foram queimados durante a caracterização. 
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Tabela 2: Propriedades dos dispositivos das amostras E01, E02 e E04. 
 

E01 – Pressão: 15psi E02 – Pressão 10psi E04 – Pressão 20psi 

Dispositivos µsat 

(cm2V-1s-1) 
Vth 
(V) 

ION/OFF µsat 
(cm2V-1s-1) 

Vth 
(V) 

ION/OFF µsat 
(cm2V-1s-1) 

Vth 
(V) 

ION/OFF 

D1 0,00239 20 1,08x104 - - - - - - 

D2 0,00235 21,5 1,15x104 0,131 18,2 5,11x103 0,00179 22,13 7,14x104 

D3 0,00241 21,9 1,63x104 0,119 19,4 9,80x103 0,00179 21,5 8,82x104 

D4 0,00244 21,3 1,36x104 0,119 18,6 1,94x104 0,0021 25 4,81x104 

D5 0,00244 20,8 6,38x104 0,119 19,2 3,60x105 0,0021 24,6 6,59x104 

D6 0,00243 21,3 8,94x103 0,119 18,6 8,94x104 0,00216 24 6,40x104 

D7 0,00244 21,8 5,49x104 - - - 0,00216 24 9,42x104 

Média 0,0024 21,23 2,57x104 0,1214 18,8 9,67x104 0,002 23,53 7,20x104 

Des. Padrão 3,41 x10-5 0,652 2,32x104 0,0054 0,49 1,51x105 0,00017 1,40 1,69x104 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 

10/15/20psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

Na amostra E03 utilizando a pressão de 30psi não foi possível obter 

nenhum resultado. Devida à alta pressão, um excesso de material foi depositado 

sobre o substrato, havendo uma deformidade no filme que não apresentou 

nenhum resultado durante sua caracterização. 

Ao observar a tabela 2, todos os dispositivos de cada amostra 

apresentaram valores próximos de µsat, Vth e ION/OFF, nas figuras abaixo mostra as 

curvas de transferência dos dispositivos para cada amostra. 
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Figura 44: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra E01). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 15psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

 

Figura 45: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra E02). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 
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Figura 46: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra E04). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 20psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

Nas figuras acima, as curvas de transferência dos dispositivos se mantem 

próximos para cada amostra, pois, o fluxo de material liberado pelo spray é 

constante sobre toda área de deposição. Ao analisar a tabela 2, é possível dizer 

que os filmes finos de ZnO nas amostras apresentam uma uniformidade 

considerável sobre toda a extensão dos substratos. 

Amostra E02 foi a que apresentou valores mais elevados de mobilidade 

de saturação em relação as outras. A ION/OFF de todas as amostras não 

apresentaram grandes variações e a Vth de E02 mostrou valores mais próximo 

de zero. 

Os dispositivos fabricados com 10psi apresentaram melhor desempenho 

em relação as outras pressões e essa menor pressão também possibilitou 

redução no gasto de material. Com base nessa análise adotamos a pressão de 

10psi para ser a pressão utilizada no trabalho nos próximos experimentos. 
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3.4 TFTs – Variando a distância do spray sobre a placa de 

aquecimento 
 

Após definir a pressão que será utilizada no trabalho, o próximo passo foi 

analisar a distância do spray sobre a placa de aquecimento e analisar como a 

distância afeta as propriedades dos dispositivos em cada amostra. Foram 

utilizados os seguintes parâmetros. 

 

Parâmetros de deposição: 

 

• Concentração da Solução precursora – 3% (m/m) de acetato de zinco bi-

hidratado em Metanol 

• Distância do spray sobre a Placa de Aquecimento – 150 / 200 / 250mm 

• Abertura do Spray – Máxima 

• Pressão do ar comprimido – 10 psi 

• Temperatura da placa de aquecimento – 350ºC 

• Tempo de deposição do Spray – 10s 

• Tempo de intervalo – 60s 

• Número de ciclos – 3 

 

É importante ressaltar que durante esse experimento os substratos não 

passaram pelo tratamento da superfície com plasma a vácuo devido a problemas 

com o equipamento e que o sistema deposição ainda não estava montado dentro 

da caixa de policarbonato. 

Foram fabricadas três amostras, sendo, Y01 em 200mm, Y02 em 250mm e Y03 

em 150mm. 

Nas curvas de saída e de transferência todos os dispositivos de cada 

amostra foram caracterizados com os mesmos valores de tensão Vds e Vgs, e 

calculados utilizando o método apresentado no capítulo 1.1.  

Na tabela abaixo é possível observar a µsat, Vth e ION/OFF para as amostras 

Y01 e Y03. 



 

47 
 

Tabela 3: Propriedades dos dispositivos das amostras Y01 e Y03. 
 

Y01 – Distância: 200mm Y03 – Distância: 150mm 

Dispositivos µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF 

D1 0,02 5,91 2,02x103 0,00033 4,49 5,96x102 

D2 0,018 7,52 1,55x104 - - - 

D3 0,019 6,45 3,26x104 - - - 

D4 0,016 10,59 4,38x104 0,00044 5,1 3,05x102 

D5 0,014 9,98 3,71x104 - - - 

D6 0,014 9,67 3,63x104 0,00041 3,88 1,03x102 

D7 - - - 0,00046 3,52 2,98x102 

Média 0,0168 8,35 2,79x104 0,00041 4,25 3,26x102 

Des. Padrão 0,0025 1,98 1,58x104 5,71E-05 0,69 2,03x102 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 150/200mm; Pressão: 

10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

Na tabela 3, ao analisar a amostra Y02 utilizando a altura de 250mm não 

foi possível obter nenhum resultado. Devido à altura, a dispersão do spray é 

maior e com os parâmetros utilizados não foi possível forma um filme fino de 

qualidade. Quanto maior a distância do spray sobre a placa de aquecimento, 

maior é a área de deposição. Contudo, nessa configuração há um espalhamento 

maior das gotículas durante a deposição, isso faz com que seja necessário um 

tempo maior de deposição, consequentemente um maior gasto de material, para 

se chegar nos mesmos resultados quando o spray está mais próximo. 

Nos dispositivos de cada amostra é possível observar valores próximos 

de µsat, Vth e ION/OFF, essa característica acontece no experimento anterior e 

mostra como o filme fino se mantem uniforme sobre a área de deposição. Nas 

figuras abaixo são apresentadas as curvas de transferência dos dispositivos para 

cada amostra. 
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Figura 47: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra Y01). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos 10s com intervalo de 60s. 

 

 

Figura 48: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra Y03). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 150mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos 10s com intervalo de 60s. 

 

Nas amostras E02 e Y01 foram utilizados os mesmos parâmetros, porém 

as propriedades dos dispositivos de cada amostra apresentam valores muito 

distantes, isto ocorre pois, a amostra Y01 não passou tratamento de plasma a 

vácuo, o tratamento faz com que a superfície do substrato fique hidrofilizada, 
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mudando totalmente as propriedades de aderência do óxido metálico e sua 

formação durante o processo de deposição. Nas próximas sessões será possível 

analisar a reprodutibilidade dos dispositivos.  

Nesse experimento, mesmo os resultados não havendo compatibilidade 

com o experimento anterior, possibilitou analisar a influência da distância do 

spray sobre a placa aquecida.  

Quando o spray está próximo da placa de aquecimento a área de 

deposição será menor, com isso, há uma concentração de material maior dentro 

de uma mesma área de deposição, gerando filmes mais espessos e com menor 

desempenho como mostra a amostra Y03 na tabela 3. 

Na tabela 4 e figura 49, é possível ver os resultados da amostra Y04 

fabricada com os mesmos parâmetros da amostra Y03, utilizando a distância do 

spray sobre a placa de aquecimento de 150mm, porém o tempo de deposição 

do spray é de 5 segundos.  

 

Tabela 4: Propriedades dos dispositivos da amostra Y04. 
 

Y04 – Distância: 150mm - Tempo: 5s 

Dispositivos µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF 

D1 0,0018 9,94 1,70x103 

D2 0,002 9,05 2,14x103 

D3 0,002 8,52 3,80x103 

D4 0,0018 8,53 2,96x103 

D5 0,0017 8,53 1,95x103 

D6 0,0016 9,06 1,74x103 

D7 - - - 

Média 0,0018 8,94 2,38x103 

Des. Padrão 0,00016 0,555 8,34x102 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 150mm; Pressão: 10psi; 

Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 
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Figura 49: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra Y04). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 150mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

Ao analisar a tabela 4 e a figura 49, é possível dizer que com um tempo 

menor, o dispositivo apresenta melhor desempenho. Contudo se o tempo de 

deposição fosse ainda menor que 5s seria possível atingir o desempenho da 

amostra Y01, mostrando que a distância do spray e tempo de deposição são 

relativos. 

Após analisar os resultados, a altura adotada nos próximos experimentos 

será de 200mm. A altura de 150mm será descartada, pois, para se obter 

resultados próximos ou iguais da amostra Y01 (200mm), são necessários 

tempos de deposição muito curtos, não sendo viável trabalhar com nosso 

método de deposição, que depende de movimento mecânico para o 

acionamento. 
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3.5 TFTs – Variando tempo de deposição do spray 
 

Após definir a pressão e a altura do spray que será utilizado no 

experimento, o próximo passo é variar o tempo de deposição do spray. Foram 

utilizados os seguintes parâmetros abaixo.  

 

Parâmetros de deposição: 

 

• Concentração da Solução precursora – 3% (m/m) de acetato de zinco bi-

hidratado em Metanol 

• Distância do spray sobre a Placa de Aquecimento – 200mm 

• Abertura do Spray – Máxima 

• Pressão do ar comprimido – 10 psi 

• Temperatura da placa de aquecimento – 350ºC 

• Tempo de deposição do Spray – 5 / 10s 

• Tempo de intervalo – 60s 

• Número de ciclos – 3 

 

Nesse experimento foram fabricadas 2 amostras sendo, X01 a 5 segundos e 

T01 a 10 segundos de deposição do spray. 

Nas curvas de saída e de transferência, todos os dispositivos de cada 

amostra foram caracterizados com os mesmos valores de tensão Vds e Vgs, e 

calculados utilizando o método apresentado no capítulo 1.1.  

Na tabela abaixo é possível observar a µsat, Vth e ION/OFF  para as amostras X01 

e T01. 
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Tabela 5: Propriedades dos TFTs das amostras X01 e T01.  
 

X01 – Tempo de deposição: 5s T01 – Tempo de deposição: 10s 

Dispositivos µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF 

D1 0,636 18,2 6,01x106 - - - 

D2 0,592 18,49 3,22x106 0,133 19,2 2,97x105 

D3 0,8 14,6 5,58x105 0,114 19,6 4,68x105 

D4 0,638 18,5 6,12x106 0,114 20,2 5,30x105 

D5 0,592 19,2 2,74x106 0,114 20 3,95x105 

D6 0,592 18,6 3,58x106 0,114 20,4 4,00x105 

D7 0,592 19 4,60x106 0,133 19,2 2,74x105 

Média 0,63 18,08 3,83x106 0,12 19,76 3,94x105 

Des. Padrão 0,076 1,57 1,95x106 0,0098 0,51 9,79x104 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; 

Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5/10s com intervalo de 60s. 

 

Nas figuras abaixo são apresentadas as curvas de transferência dos TFTs 

de cada amostra. 

 

 

Figura 50: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra X01). Parâmetros 

de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 
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Figura 51: Gráfico das curvas de transferência dos TFTs de ZnO (amostra T01). Parâmetros de 

deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 

350ºC; 3 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

Ao analisar a tabela 5 e as figuras 51 e 52, é possível observar que para 

todos os dispositivos de cada amostra, os valores de µsat, Vth e ION/OFF são 

próximos. Essa característica é similar nos experimentos anteriores e mostra 

como o filme fino se mantem uniforme sobre a área de deposição.  

Para a amostra com tempo de deposição de 5 segundos (X01), os 

dispositivos apresentaram µsat, Vth e ION/OFF melhor em relação aos dispositivos 

com 10 segundos (T01) de deposição. A relação ION/OFF da amostra fabricada a 

5 segundos (X01) apresentou um deslocamento na região de operação dos 

TFTs, com valores mais próximos a 0V, e se mostrou melhor que a amostra 

fabricada a 10 segundos (T01). 

Como a amostra fabricada com tempo de deposição de 5 segundos (X01) 

apresentou melhor desempenho, foram feitas analises mais concretas do filme 

fino de ZnO com os respectivos parâmetros pelo microscópio de força atômica 

(AFM). As figuras abaixo, mostra a morfologia do filme de ZnO depositado em 

substrato de SiO2 para o filme fino com os parâmetros da amostra X01. 
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Figura 52: Imagem de AFM tridimensional do filme de ZnO depositado em substrato de SiO2. 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; 

Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

A figura 52, mostra o filme fino de ZnO para os parâmetros da amostra 

X01, dentro de uma área de 5 µm x 5 µm e valor médio de pico de 5 nm. Ao 

analisar o filme, é possível observar uma homogeneidade nos grãos sobre toda 

área. A temperatura da placa de aquecimento durante a deposição, tem 

influência na rugosidade na estrutura do filme, devida à evaporação mais rápida 

do solvente as gotículas da solução precursora têm menos tempo para se 

distribuir sobre o substrato [14]. 

 Na figura 53, mostra a espessura do filme de ZnO, feito por AFM, em 

diferentes regiões para os parâmetros da amostra X01. 
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Figura 53: Gráfico de AFM da espessura do filme de ZnO depositado em substrato de SiO2 em 

diferentes regiões. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; 

Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

 Na figura 53, é possível analisar a espessura do filme fino de ZnO em três 

diferentes regiões, para os parâmetros da amostra X01, que apresenta 

espessura média de 18 nm, os picos presentes no perfil 1 e perfil 2, são excesso 

de materiais que ficou presente no memento que o filme foi riscado para se obter 

a referência. 

 

3.5.1 Espessura e morfologia de filmes de ZnO pelo método de 

deposição por spray 
 
 O método de deposição por spray permite variar diversos parâmetros, 

como descrito na seção 3.2. Esses parâmetros são muito importantes para se 

obter diferentes estruturas de filme e espessura. 

  Nas figuras abaixo, é possível observar a morfologia e a espessura de 

diferentes filmes de ZnO depositados sobre substrato de SiO2, em diferentes 

tempos de deposição e diferentes ciclos (camadas). 
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a)                                                                  b) 

 

 

 

 

Figura 54: a) Imagem de AFM tridimensional da morfologia do filme de ZnO depositado em 

substrato de SiO2; b) Gráfico de AFM da espessura do filme de ZnO depositado em substrato de 

SiO2 em diferentes regiões. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 

200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 12 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

a)                                                                  b) 

 

 

 

 

Figura 55: a) Imagem de AFM tridimensional da morfologia do filme de ZnO depositado em 

substrato de SiO2; b) Gráfico de AFM da espessura do filme de ZnO depositado em substrato de 

SiO2 em diferentes regiões. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 

200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 6 ciclos de 10s com intervalo de 60s. 

 

Ao observar a figura 55 e figura 56, é possível analisar que a espessura e a 

morfologia dos filmes, mudaram em relação ao filme da amostra X01 (seção 3.5), 
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e mostra que é possível controlar a espessura do filme e morfologia aumentando 

o tempo de deposição e/ou ciclos (camadas). 

 Na figura 54a e figura 55a, os filmes apresentam rugosidade na estrutura 

muito similares e alta homogeneidade dentro da área de 5 µm x 5 µm. Os picos 

variam em média de 10nm, exceto dois pontos da figura 55a que atingiu picos 

de 41nm. 

Ao analisar a figura 54b e figura 55b, os dois filmes apresentam espessura 

média próxima de 60 nm. Embora as deposições dos filmes sejam diferentes em 

tempo de deposição e número de ciclos, o tempo total de ambas as deposições 

são de 60s, e mostra que o tempo de deposição e ciclos são relativos entre eles, 

podendo atingir os mesmos resultados. 

Essa analise mostra que é possível controlar a espessura dos filmes pelo 

método de deposição por spray, pelo tempo e/ou número ciclos (camadas), para 

possíveis aplicações em outros dispositivos de filme fino. 

 

3.6 Reprodutibilidade do método de deposição por spray 
 

A principal dúvida do novo método de deposição por spray é a 

reprodutibilidade na fabricação dos TFTs, onde se esperava determinar a 

variância entre os parâmetros elétricos obtidos em dispositivos fabricados 

utilizando os mesmos parâmetros de deposição.   

Para essa análise foram feitos dispositivos em diferentes datas com os 

mesmos parâmetros, sendo:  

 

Parâmetros de deposição: 

 

• Concentração da Solução precursora – 3% (m/m) de acetato de zinco bi-

hidratado em Metanol 

• Distância do spray sobre a Placa de Aquecimento – 200mm 

• Abertura do Spray – Máxima 

• Pressão do ar comprimido – 10 psi 
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• Temperatura da placa de aquecimento – 350ºC 

• Tempo de deposição do Spray – 5s 

• Tempo de intervalo – 60s 

• Número de ciclos – 3 

 

Os dispositivos fabricados com os parâmetros acima são os que 

apresentaram melhor resultado durante o trabalho, por essa razão foi adotado 

esses parâmetros. 

Foram fabricadas três amostras, X01, K01 e K04, as amostras foram 

fabricadas em datas diferentes sendo, X01 em 22/05/2017, K01 em 29/05/2017 

e K04 em 05/06/2017. 

Na tabela abaixo é possível observar a µsat, Vth e ION/OFF para as amostras 

X01 e K01. 

 
Tabela 6: Propriedades dos dispositivos das amostras X01, K01 e K04. 

 
X01 – 22/05/2017 K01 – 29/05/2017 K04 - 05/06/2017 

Dispositivos µsat 

(cm²V⁻¹s⁻¹) 

Vth 

(V) 

ION/OFF µsat 

(cm²V⁻¹s⁻¹) 

Vth 

(V) 

ION/OFF µsat 

(cm²V⁻¹s⁻¹) 

Vth 

(V) 

ION/OFF 

D1 0,636 18,2 6,01x106 0,545 16,4 2,42x106 0,519 17,6 1,86x106 

D2 0,592 18,49 3,22x106 0,512 17,2 2,14x106 0,586 16,6 4,63x105 

D3 0,8 14,6 5,58x105 0,512 17,2 3,65x106 0,519 18,2 7,77x105 

D4 0,638 18,5 6,12x106 0,597 16,6 7,04x105 0,519 17,8 8,82x105 

D5 0,592 19,2 2,74x106 0,597 16,2 4,25x106 0,586 16,6 4,18x105 

D6 0,592 18,6 3,58x106 0,597 16,2 1,80x106 0,519 17,8 7,75x105 

D7 0,592 19 4,60x106 0,562 16,6 1,90x106 0,519 17,8 5,24x105 

Média 0,634 18,08 3,83x106 0,560 16,63 2,41x106 0,538 17,48 8,15x105 

Des. Padrão 0,075 1,57 1,95x106 0,0386 0,423 1,19x106 0,032 0,63 4,96x105 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; 

Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

Na tabela acima, todos os dispositivos de cada amostra apresentam 

valores próximos de µsat, vth e ION/OFF, essa característica aparece nas seções 

anteriores. 
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Nas figuras 56, 57 e 58 é possível observar a média de µsat, vth e ION/OFF 

dos setes dispositivos de cada amostra (X01, K01 e K04), e seus respectivos 

desvios padrões. Na figura 56 as médias de cada amostra estão próximas e os 

desvios padrões estão sobre posto entre eles, mostrando que µsat de diferentes 

amostras apresentam valores próximos entre si, o mesmo comportamento 

também acontece na figura 57 e 58. A variação nas médias das amostras 

apresentou valor inferior à 10% entre elas, o que torna o novo método de 

deposição relevante no aspecto de reprodutibilidade e homogeneidade dos 

filmes finos. 

 

 

Figura 56: Gráfico da média de µsat dos TFTs de ZnO das amostras (X01 - 22/05/17, K01 - 

29/05/17 e K04 - 05/06/17) com seus repetíveis desvios padrões, todas fabricadas com os 

mesmos parâmetros. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 

200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 
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Figura 57 – Gráfico da média de Vth dos TFTs de ZnO das amostras (X01 - 22/05/17, K01 - 

29/05/17 e K04 - 05/06/17) com seus repetíveis desvios padrões, todas fabricadas com os 

mesmos parâmetros. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 

200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

 

 

Figura 58 – Gráfico da média de ION/OFF dos TFTs de ZnO das amostras (X01 - 22/05/17, K01 - 

29/05/17 e K04 - 05/06/17) com seus repetíveis desvios padrões, todas fabricadas com os 

mesmos parâmetros. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 

200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 
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Na figura abaixo é apresentada as curvas de transferência do dispositivo 

5 das amostras X01, K01 e K04. 

 

 

Figura 59: Gráfico das curvas de transferência dos dispositivos 5 das três amostras (X01 - 

22/05/17, K01 - 29/05/17 e K04 - 05/06/17), todas fabricadas com os mesmos parâmetros. 

Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; Pressão: 10psi; 

Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. 

 

Na figura 59, mesmo os TFTs sendo fabricados em diferentes datas os 

três dispositivos apresentam valores bem próximos de Ids e relação ION/OFF, o que 

mostra a reprodutibilidade do método de deposição por spray. 

A figura 60, mostra como a variação de parâmetros interfere o 

desempenho dos dispositivos na sua fabricação.  
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Figura 60: Gráfico das curvas de transferência mostrando como a variação dos parâmetros 

interferem no desempenho dos dispositivos. Parâmetros de deposição: Solução a 3% (m/m em 

metanol); altura: 150/200mm; Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5/10s com 

intervalo de 60s. 

 

Na figura 60 é possível analisar como a µsat e ION/OFF do TFT com tempo 

de deposição a 5 segundos e distância do spray a 200mm, aumentou 

gradativamente em relação a experimentos anteriores e houve um deslocamento 

na região de operação do TFT próximo a 0V. 

 

3.7 Comparação do método de deposição por spray 
 

A comparação do novo método de deposição por spray com outros 

métodos empregados na literatura é muito importante. Nessa seção a técnica 

deposição por spray é comparada com a técnica de spin coating, com o 

desempenho de cada dispositivo, foi possível analisar a eficiência de cada 

método.  

A amostra fabricada pela técnica de spin coating empregou os mesmos 

materiais das amostras fabricadas pelo método de deposição por spray, em 

atmosfera ambiente e na estrutura BGTC (figura 4a). Para obter o filme fino de 

ZnO por spin coating, a solução precursora foi despejada sobre o substrato até 

cobrir toda interface, em seguida o spin coating é acionado a 5000rpm por 30s, 
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depois o substrato é levado sobre a placa de aquecimento a 400ºC por 5 minutos, 

esse processo é repetido mais duas vezes, totalizando 3 camadas. 

Nas curvas de saída e de transferência, todos os dispositivos de cada 

amostra foram caracterizados com os mesmos valores de tensão Vds e Vgs, e 

calculados utilizando o método apresentado no capítulo 1.1.  

Na tabela abaixo é possível observar a µsat, Vth e ION/OFF para a amostra 

X01 apresentada nas seções anteriores e por spin coating. 

 

Tabela 7: Propriedades dos TFTs da amostra X01 e por Spin coating.  
 

Amostra - X01 Spin coating 

Dispositivos µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF µsat (cm²V⁻¹s⁻¹) Vth (V) ION/OFF 

D1 0,636 18,2 6,01x106 - - - 

D2 0,592 18,49 3,22x106 
0,0049 6,6 2,80x10³ 

D3 0,8 14,6 5,58x105 
0,0049 6,4 1,84x10³ 

D4 0,638 18,5 6,12x106 
0,0048 6,8 2,63x10³ 

D5 0,592 19,2 2,74x106 
0,0048 6,6 2,40x10³ 

D6 0,592 18,6 3,58x106 
0,0048 6,8 2,43x10³ 

D7 0,592 19 4,60x106 
0,0049 6,4 1,76x10³ 

Média 0,63 18,08 3,83x106 
0,00485 6,6 2,31x10³ 

Des. Padrão 0,076 1,57 1,95x106 
5,47x10-5 0,178 4,22x102 

Parâmetros de deposição por spray: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; 

Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. Parâmetros de 

deposição por spin coating: Solução a 3% (m/m em metanol); 3 camadas de 5000rpm por 30s. 

 

Ao analisar a tabela 7, os dispositivos da amostra X01 são os mesmos 

utilizados na seção anterior, e mostra µsat e ION/OFF melhor que por spin coating. 

Nos resultados por spin coating todos os dispositivos apresentam valores 

próximos de µsat, vth e ION/OFF, essa característica também aparece nos resultados 

da técnica por spray. 
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Na figura abaixo, é apresentada as curvas de transferência do dispositivo 

5 da amostra X01 e por spin coating. 

 

 

Figura 61: Gráfico das curvas de transferência dos dispositivos 5 da amostra X01 e por spin 

coating. Parâmetros de deposição por spray: Solução a 3% (m/m em metanol); altura: 200mm; 

Pressão: 10psi; Temperatura: 350ºC; 3 ciclos de 5s com intervalo de 60s. Parâmetros de 

deposição por spin coating: Solução a 3% (m/m em metanol); 3 camadas de 5000rpm por 30s. 

 

Na figura 61, é possível observar a ION/OFF para os dispositivos 5 de cada 

amostra. A ION/OFF por spin coating está em uma ordem de três vezes menor que 

a amostra X01 e sua região de operação do dispositivo começa em -30V.  

Os resultados por spin coating foram os melhores obtidos durante o 

trabalho e se mostra muito inferior que os resultados por spray. 
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4. Conclusões e perspectivas futuras 
 

Este trabalho teve como principal objetivo desenvolver um novo método 

de deposição pela técnica de spray para fabricação de transistor de filme fino de 

óxido metálico, no qual conclui-se que foi alcançado. 

Os resultados obtidos utilizando o ZnO como camada ativa, depositados 

pela técnica de spray, com tempo de deposição a 5 segundos, altura a 200 mm 

e pressão a 10 psi, apresentaram mobilidade de saturação maior que 0,5cm2V-

1s-1 e são condizentes com os valores encontrados na literatura já publicados 

utilizando a mesma técnica. A relação ION/OFF dos dispositivos mostraram valores 

satisfatórios maior que 106, que pode ser comparado aos melhores resultados 

da literatura utilizando ZnO como camada ativa. 

Todos os TFTs fabricados no novo método de deposição apresentaram 

valores bem próximos entre eles dentro de uma mesma amostra, o que 

comprova a uniformidade do filme sobre o substrato. O método mostrou ser 

reprodutivo já que amostras fabricadas em diferentes datas utilizando os 

mesmos parâmetros apresentaram uma variação na média inferior a 10%, o que 

mostra que o novo método é competitivo com métodos já empregados na 

literatura e na indústria. 

A principal vantagem do método de deposição é selecionar a área de 

deposição, diferente de outras técnicas, como, spin-coating e casting, que o filme 

é depositado sobre toda a superfície do substrato. Selecionar a área de 

deposição permite desenvolver dispositivos com estruturas intercaladas em 

diferentes camadas e regiões, para fabricação de circuitos integrados, como por 

exemplo, processadores e registradores. 

Para trabalhos futuros o próximo passo é fazer análises mais concretas 

das estruturas dos filmes finos de ZnO, como, topologia dos filmes para observar 

sua estrutura cristalina, uniformidade, analise da espessura e suas composições. 

Também é necessário variar outros parâmetros como, concentração da solução 

precursora, temperatura da placa de aquecimento e do tratamento da superfície 

para analisar o desempenho dos TFTs. Monitorar a estabilidade dos TFTs em 
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atmosfera ambiente, pois, os TFTs desse trabalho foram caracterizados com os 

mesmos tempos após sua fabricação. 
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