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Introdução

O  desenvolvimento  de  transistores  de  efeito  de 
campo sensível  a íon (do inglês,  ISFET) tem sido 
estudado  por  mais  de  40  anos.  Entretanto,  uma 
modificação  na  configuração  do  ISFET 
correspondendo a um transistor de efeito de campo 
com  gatilho  estendido  (EGFET)  proporcionou  ao 
material  uma  forma  mais  flexível  comparado  ao 
ISFET: melhor estabilidade e não há contato direto 
entre a solução e o FET. O objetivo deste trabalho é 
construir um EGFET usando a membrana de óxido 
de tungstênio (WO3) com a intenção de usá-lo como 
um sensor de pH.

Resultados e Discussão

A caracterização do sensor em função de diferentes 
valores  de  pH  foi  realizada  em  soluções  com 
diferentes  concentrações  de  H+.  O  WO3 foi 
depositado em um substrato de ITO/PET e seco à 
temperatura ambiente, levando à formação de um 
filme  fino.  O  substrato  contendo  o  filme  foi 
mergulhado  em  diferentes  soluções  tampão,  à 
temperatura  ambiente,  por  5  minutos,  antes  da 
medição elétrica.
Através  do  difratograma  (Fig.  1)  foi  possível 
observar os picos de reflexão (020), (111) e (040) 
característicos  de  uma  estrutura  monoclínica  de 
WO3 hidratado1.  Este  óxido,  na forma dihidratada, 
apresenta um espaçamento interlamelar de 0,69 nm 
em (010) e 1,38 nm em (020)1. Assim, a partir de 
cálculos  obtidos  através  do  difratograma,  pode-se 
dizer  que  o  óxido  apresenta  a  formula  de 
WO3.2H2O. 

Figura 1. Difratograma do WO3.2H2O

A partir da Figura 2 é possível obter a sensibilidade 
do sensor através da relação entre VGS e pH com o 
IDS fixo em 4,3 mA (Figura inserida). A região linear 
da  relação  entre  pH  e  VGS  apresentou  uma 
sensibilidade de  22  mV/pH,  a  qual  é  considerada 
como baixa quando comparada com o valor teórico 
obtido a partir da equação de Nersnt. Entretanto, o 
estudo prévio realizado com voltametria cíclica (VC), 
nos mesmos valores de pH, demonstrou um valor 
de sensibilidade de 60 mV/pH. Essa diferença pode 
ser atribuída aos diferentes métodos experimentais 
de análise de sensibilidade (EGFET e VC).

Figura 2. Resposta do  WO3.2H2O com EGFET na 
região  linear  e  sensibilidade  (inserida)  quando 
inseridos em soluções com valores de pH de 2 a 12

Conclusões

Assim,  acredita-se  que  o  desenvolvimento  de  um 
sensor de pH utilizando WO3.2H2O é viável devido 
ao custo baixo, fácil preparação e resposta rápida. 
Nos  estudos  futuros  esse  material  será  utilizado 
como membrana para biossensor de glicose.
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