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Introdução  
 

Após mais de duas décadas de intensa investigação em pontos quânticos, 

nanopartículas e nanofios, as nanomembranas (NMs) têm representado uma terceira onda 

de pesquisa em nanomateriais1, 2, 3. Além do ponto de vista da pesquisa básica, esse novo 

tipo de nanoestruturas tem possibilitado o desenvolvimento de uma geração de 

dispositivos com novas funcionalidades e aplicação em diversas áreas do conhecimento 

como energia (Figura 1)4, biotecnologia5, microeletrônica6 e eletrônica molecular7. 

Quando comparadas com estruturas convencionais tipo “bulk”, NMs se destacam 

por serem finas (de ~100nm até algumas monocamadas), flexíveis e maleáveis. Essas 

propriedades fazem dessa nova classe de nanomateriais um forte candidato para o 

desenvolvimento da futura geração de sensores, 

atuadores, baterias e dispositivos eletrônicos em uma 

plataforma flexível, compacta e biodegradável.  

A redução nas espessuras dos materiais 

orgânicos fazem as NMs adquirirem propriedades 

físicas distintas da sua fase “bulk”. No caso dos 

polímeros conjugados, por exemplo, a estrutura do 

material pode mudar de forma considerável bem como 

a sua interação com o substrato. Por exemplo, o 

polipirrol (PPy), que é um dos polímeros conjugados 

mais estudados, passa da forma fibrosa para a de filme 

fino quando crescida em camadas inferiores a 100nm. 

Este tipo de modificação não somente altera a estrutura 

do material como também as suas propriedades 

elétricas8,9. Um dos aspectos de interesse neste material 

esta no fato dele não interagir fortemente como o 

substrato e que sua estrutura é porosa, o que é 

vantajoso para construção de sensores. Além disso, 

como a resistividade neste polímero esta fortemente 

relacionada com a quantidade de íons incorporados 

intersticialmente no material, o seu controle leva a um 

ajuste satisfatório das propriedades elétricas do PPy. 

Uma vez descarregado (após sofrer um processo de redução pela remoção dos ions) o PPy 

pode ser recarregado (oxidação) com uma infinidade de íons. Desta forma, utilizando o 

processo de oxidação e redução para modificar a resistência do PPy podemos produzir 

sensores para detectar os compostos que fornecem os íons durante a oxidação. A Figura 2 

Figura 1 - (a) Sequencia de camadas 

depositadas para gerar os dispositivos 

auto-enrolados após a remoção da 

camada sacrifício. (c) Sequencia de 

camadas criadas para a formação de 

dispositivos orgânico/inorgânicos. (d-

e) Imagens de SEM dos capacitores. 4 



mostra a dependência da resistência como função do tempo para uma NM de PPy preparada 

eletrodos interdigitados utilizados para detectar HCl 10. Como os processos de difusão iônicos 

estão relacionados com o tempo de resposta do sensor, quanto mais fina a NM mais rápida a 

difusão de íons para dentro e fora da NM durante os processos de oxidação e redução, 

respectivamente. Estudos comparativos demonstram 

que este a detecção de ácidos é mais eficiente, e em 

alguns caso só possível com o uso do PPy como NM10. 

Objetivos  
A ideia neste projeto é primeiramente 

desenvolver os processos de preparação de NMs 

orgânicas baseadas em polímeros conjugados (PPy) e 

multicamadas moleculares (ftalocianinas). Na 

sequencia, as propriedades da NMs orgânicas (oNms) 

serão caracterizadas através de medidas elétricas.  

Pelo fato das nanomembranas serem flexíveis 

e das tensões mecânicas controladas através dos 

processos de deposição, a fabricação de dispositivos 

tridimensionais ultra-compactos que ocupam uma área 

ativa de substrato menor do que as versões 

bidimensionais se tornam possíveis. A Figura 1 mostra 

um exemplo de um capacitor onde a versão enrolada do 

elemento ocupa uma área duas ordens de magnitude 

menor que a do sistema plano.  Assim, uma vez concluída 

a etapa de formação e caracterização básica das oNMs, a 

adaptação do processo de fabricação será feito para o 

preparo de transistores orgânicos ultra-compactos.  

Além de participar de um projeto de extrema relevância para o LMF, o bolsista se 

familiarizará com os vários processos de microfabricação de dispositivos, incluindo 

fotolitografia e deposição de filmes finos orgânicos, que servirão de base para a produção dos 

elementos. Durante todo o processo de fabricação, o bolsista fará uso de ferramentas de 

caracterização como microscopia de força atômica, para determinar as espessuras e 

rugosidade dos filmes, e dos métodos de caracterização elétricas de dispositivos eletrônicos.  

Metodologia  
As oNMs de PPy com espessuram menores que 100 nm serão preparadas através 

da polimerização na fase de vapor do monômero pirrol adotando um método presente na 

literatura10. Os eletrodos utilizados para a injeção de carga serão preparados através do 

uso de mascaras de sombras para simplificar o processo. Dois casos serão avaliados: 

nanomembranas nos estados a) oxidado e b) reduzido. Já as oNMS de ftalocianina serão 

preparadas através da sublimação das moléculas em ultra-alto vácuo. Nesta etapa dois 

tipos de ftalocianinas com espesuras em torno de 40 nm serão empregadas: ftalocianina 

pura e (Pc) e ftalocianina de cobre (CuPc). Estas oNMs também serão conectadas por 

eletrodos de Au preparados com mascaras de sombra. A caracterização será feita 

Figura 2. Evolução da resistencia da NM 

de Ppy durante varios ciclos de redução 

e oxidação. O primeiro passo de 

descarga (d1) consiste em deixas a NM 

em agua para que os ions difusam para 

fora da NM. A resistencia é medida in-

situ. Na sequencia, a NM é exposta a uma 

solução de HCl (604 mmol.L-1 e 2.4 

mmol.L-1) por uma hora para a recarga 

(r1) [10]. 



principalmente através de medidas elétricas. A ultima fase do projeto consiste na 

preparação de transistores orgânicos utilizando as oNMs de PPy, Pc e CuPc. Estes 3 

sistemas serão investigados como possíveis sensores para avaliação da qualidade de água 

no decorrer do projeto. 

Em paralelo a todos os passos do processo, as camadas depositadas serão 

avaliadas por AFM, uma vez que a espessura e a rugosidade dos filmes influenciam 

diretamente as propriedades elétricas dos dispositivos.  

 

Resultados esperados  

Ao final desde projeto esperamos ter definido um processo de fabricação e 

caracterização de oNMs a partir de um polímero conjugado (PPy) e semicondutores 

orgânicos (Pc e CuPc). Por fim, esperamos também utilizar as NMs para a fabricação de 

transistores orgânicos que serão aplicados como sensores para avaliar a qualidade da água.  

Esperamos ainda treinar o bolsista nas técnicas de processamento de dispositivos 

e na formação das nanomembranas orgânicas, de modo que, ao final do projeto, ela seja 

capaz não somente de utilizar o sistema por ela desenvolvido, mas também contribuir na 

criação de novas estruturas. 

Este projeto oferecerá a bolsista oportunidade de desenvolver um projeto 

multidisciplinar e de acrescentar à sua formação profissional o aprendizado de técnicas e 

métodos que são fundamentais para o desenvolvimento de dispositivos integrados 

independente da área de conhecimento. 
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