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RESUMO 

 

Neste trabalho, enfoco a questão da tecnologia fotovoltaica, mais 

especificamente quanto aos fatores que contribuem para a utilização desse princípio 

funcional e quanto ao caráter técnico sobre os tipos de materiais empregados para a 

manufatura de elementos fotovoltaicos, assim como nos processos de obtenção desses 

materiais. De forma sucinta, tratamos de materiais que atualmente são desenvolvidos e 

comercializados, bem como em materiais pesquisados, e em grande parte, utilizados pela 

industria mundial na fabricação de células fotovoltaicas. 

Apresentamos um breve estudo sobre a funcionalidade e as respectivas 

implicações das células e módulos fotovoltaicos. 

Comentado de forma resumida a evolução da tecnologia fotovoltaica, com 

relação a questão de viabilidade econômica, tecnológica e social, assim como suas 

perspectivas futuras. 
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Capítulo 1  -  ANATONIA SOLAR 

 

1.1   Energia 

Desde os tempos mais remotos, o homem tem utilizado a energia para sua 

subsistência e aplicando-a em suas atividades cotidianas. De forma até 

inconscientemente, transformou uma forma de energia em outra e aproveitou a energia 

animal para tracionar ferramentas agrícolas e servir-se dessa como meio de transporte. 

Ao longo das épocas, tem aprendido e dominando gradativamente sobre os 

aspectos e formas de energia. Verificou a aplicação da energia calorífica, processando 

alimentos e artefatos assim como a energia mecânica, e desde então vem implementando 

maquinários nas mais diversas aplicações e grandezas. Dominou os aspectos da energia 

elétrica, que tem a vantagem e facilidade de transporte e utilização em lugares remotos, 

etc. 

A energia é classificada quanto a sua capacidade de conversão em trabalho. 

Quando é possível convertê-la em trabalho, é chamada de Energia Útil ou Exergia (ex: 

cinética, potencial, mecânicas, elétrica, etc.). Quando é incapaz de produzir trabalho é 

chamada de Anergia. 

A energia que é convertida em trabalho é obtida por meios de processos 

específicos nas Usinas Geradoras de Energia, onde estas por sua vez, são classificadas 

pela sua respectiva fonte de energia, sendo: 

• Usina Geradora de Energia Térmica – Produz energia por meio do calor do sol, do 

mar ou da combustão direta ou indireta de combustíveis; 

• Usina Geradora de Energia Hidráulica – Produz energia por meio da força das águas 

dos rios, mares. (ex: centrais hidroelétricas); 
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• Usina Geradora de Energia Eólica – Produz energia por meio do vento, devidos as 

diferenças de temperaturas e densidades da terra; 

• Usina Geradora de Energia Solar – Produz energia por meio da radiação solar ou 

energia eletromagnética dos fótons; 

• Usina Geradora de Energia Geotérmica – Produz energia por meio do calor gerado no 

interior das camadas terrestres. Um exemplo de calor gerado é o dos vulcões e dos 

géisers; 

• Usina Geradora de Energia não Tradicional – Produz energia por meio das pilhas de 

hidrogênio, de combustíveis diversos, de reações químicas, etc. 

 

1.2   Energia Solar  

O propósito desse trabalho é deter-me nos aspectos da Energia Solar, que tem o 

Sol como fonte de radiação eletromagnética, e que mantém a vida na terra e prove as 

reações na estrutura molecular dos vegetais pelo processo da fotossíntese, assim como na 

determinação da temperatura da superfície da terra, fornecendo toda a energia que dirige 

os sistemas e ciclos naturais globais, de forma ampla, os combustíveis fósseis, 

depositados abaixo da camada superior da terra, tais como o petróleo, o carbono, o gás 

natural, etc. 

A energia Solar pode ser utilizada de forma Direta ou Indireta. Direta quando a 

utilizamos nas formas de Energia Térmica ou Fotônica e Indireta quando nas formas de 

Energia Eólica, Hidráulica, etc. O fluxo a seguir ilustra essa distribuição. 
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Figura 1.1   Tipos e formas da Energia Solar 

 

1.2.1   Aspectos da Energia Solar  

O sol libera de forma contínua, energia radiante ao sistema solar. A terra recebe 

uma fração minúscula desta energia, equivalendo a Gsc1 = 1.367 W/m2  [Lorenzo, 1994] 

A atmosfera terrestre absorve e reflete parte desta radiação, em conjunto com os raios 

“X” , raios ultravioleta e infravermelhos. 

Um percentual de 47% que equivalendo a 642,5 W/m2 da energia incidente à 

superfície terrestre é armazenada em forma de calor, onde 38% (que equivale a 519,5 

W/m2) é absorvida pelos oceanos e 9% (que equivale a 123 W/m2) pelos continentes, 

mantendo assim a vida dos processos naturais da Terra. De forma prática, a quantidade 

da energia do sol que alcança a superfície da terra a cada hora é maior do que a 

quantidade total de energia que a população humana do mundo usa no período de um 

ano. 

                                                   
 
1 Gsc: Constante Solar. É definida como sendo o fluxo incidente numa superfície perpendicular ao feixe da 

radiação solar a uma distância média entre a terra e o Sol.  
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Figura 1.2   Ilustração da distribuição em parcelas da Energia Solar incidente na 

superfície terrestre (Fonte: Adaptação de Cometta, 1978) 

 

A energia solar em forma de luz ao ultrapassar a superfície da atmosfera 

terrestre sofre perdas que dependem da espessura da atmosfera. A radiação que alcança o 

nível de mar ao meio-dia, com um céu desobstruído é padronizada pela norm EM-61215 

em 1.000 W/m2 e é descrita como "a radiação da massa ar 1" (ou AM1). Quando os raios 

solares incidem de forma não perpendicular na superfície terrestre (antes ou após o 

meio-dia), a luz passa por uma espessura maior de ar (ou trajeto mais longo), perdendo 

energia. Fora da atmosfera, temos AM0. 

A descriminação científica para o espectro padrão da luz solar na superfície da 

terra é: AM 1,5X , onde:        

• AM – Massa de Ar. É definida como o caminho percorrido pela radiação solar desde 

sua incidência na atmosfera até atingir a superfície terrestre.  
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Matematicamente: AM = 1/cos8 , onde: 8  = distância angular entre o feixe da 

radiação solar e o plano vertical incidência. 

• 1,5 – Indica a relação de comprimento do trajeto da luz através da atmosfera (1,5 

vezes). 

• X – É o tipo de radiação incidente, podendo esta ser: 

• D - Radiação Direta do sol, ou seja, da luz que vem em linha reta do sol, sem 

refletir em nuvens, em poeira, na terra, ou em outros objetos. 

• G - Radiação Global incluindo a Radiação Difusa. A radiação difusa é a luz solar 

de forma modificada, quando recebida e refletida por um corpo, ou seja, refletida 

pelas nuvens, pela terra, ou por outros objetos. A radiação global é o total de luz 

que golpeia uma superfície horizontal e é formada pelas componentes de radiação 

Direta e Difusa. 

A Radiação Direta é determinada em função de uma série de ângulos, tais como: 

• Latitude – Distância angular medida sobre a superfície da Terra a partir da linha do 

equador até o ponto em questão; 

• Declinação – Posição angular do Sol, ao meio dia, em relação ao plano do equador; 

• Inclinação –  Ângulo entre o plano da superfície em questão e a horizontal do local; 

• Ângulo Azimutal – Distância angular entre a projeção da normal ao plano na 

horizontal e o meridiano local; 

• Ângulo de Incidência – Ângulo entre o feixe da Radiação Direta que incide no plano 

e a reta normal ao mesmo; 

• Ângulo Zenital – Ângulo entre o feixe de radiação e a vertical do local; 

• Ângulo Horário – Distância angular entre o feixe solar e o meridiano local; 

• Altura Solar – Ângulo entre a radiação direta e o plano horizontal. 
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A Radiação Difusa é proveniente do espalhamento em todo céu, sendo 

constituída pela radiação solar que é dispersa nas moléculas dos elementos químicos 

presentes na atmosfera, tais como ação do ozônio, oxigênio, vapor d’água, etc. 

Existe também a parcela de radiação que é refletida ao atingir o solo, 

denominada de Radiação de Albedo, que é relevante quando em regiões de latitude 

próxima aos pólos, e os índices de refletividade são próximos de 1,0. 

 

 

Figura 1.3   Ilustração da variação da Massa de Ar (AM) que um feixe da radiação solar 

atravessa a atmosfera terrestre 

    

Estando o Sol a zênite do local “X”  (ângulo entre o feixe de radiação e a vertical 

do local), o caminho ótico percorrido pela radiação dentro da atmosfera terrestre é igual 

a 1 (AM 1,0). Crescendo o ângulo entre o feixe de radiação solar e o ângulo zenital 8  da 

radiação solar, aumenta também a massa de ar, e ao atingir 48˚ a massa de ar é de 1,5 

(AM 1,5); Aumentando ainda para 60˚ o ângulo zenital 8 , a massa de ar chega a 2,0 (AM 

2,0).  

Várias estrelas são fontes de energia para a Terra, formando assim os raios “X”  

e sinais de rádio. A radiação emitida pelo Sol, pode ser considerada como constituída de 
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pacotes de energia (fótons) e está numa faixa compreendida entre 100 nm (0,1 9 m) à 

aproximadamente 8.000 nm (8,0 9 m) e seu comprimento de onda de maior intensidade 

na faixa de 550 nm (0,55 9 m), que por sua vez, corresponde a cor verde. 

A energia associada a cada fóton (expressa em eV – eletron-Volt) pode ser 

relacionada com a freqüência (expressa em Hz – Hertz) ou com o comprimento de onda 

( : ) da radiação (expressa em nm – nanômetro). 

Cada comprimento de onda corresponde a uma freqüência e a uma energia. 

Quanto menor o comprimento de onda, maior é o índice de freqüência e da energia. Uma 

pequena parcela do espectro de radiação solar é em forma de luz visível, outras faixas 

são de raios infravermelhos e ultravioletas, conforme ilustra a figura a seguir. 

 

 

Figura 1.4   Ilustração do Espectro eletromagnético correspondente ao Comprimento de 

Onda ( : ) da Radiação Solar (nm), à Freqüência (Hz) e a Energia do Fóton (eV) 

 

Na faixa visível do espectro de radiação solar, encontramos na extremidade 

mais baixa de energia a cor Vermelha e na extremidade mais alta de energia a cor 
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Violeta. Nas faixas de radiação não visíveis ao olho humano, a ultravioleta tem maior 

índice de energia e dá a sensação de frio a pele (epiderme), e o infravermelho, tem 

menor índice de energia e é sentida como calor. 

O espectro da radiação solar pode ser caracterizado pela energia de seus fótons, 

onde os fótons com mais energia, possuem cerca de 12,4 eV (0,1 9 m) e os fótons com 

menor índice de energia com 2,48 eV (0,5 9 m). 

Ao longo deste trabalho, é apresentada as propriedades das células fotovoltaicas 

manufaturadas com base no elemento Silício (Si), onde devido suas propriedades físicas, 

este absorve fótons com energia igual ou superior à 1,127eV (correspondendo ao 

comprimento de onda de até 1,1 9 m). Fótons com comprimento de onda superior a este 

valor, não geram energia elétrica, e apenas aquecem as células fotovoltaicas. 

A quantidade de fótons de radiação solar em forma de luz que incide numa 

posição geográfica específica é conhecida como insolação. Os valores de insolação para 

um local físico específico são às vezes difíceis de obter. Quando a radiação solar alcança 

a terra, as diversas regiões recebem quantidades desiguais de energia, onde áreas 

próximas à linha de equador recebem radiação solar mais intensa. Vários fatores 

contribuem para a variação da incidência de raios solares sobre o solo, entre eles os 

movimentos de rotação e translação da terra, o clima, as nuvens, a poluição do ar em 

algumas regiões, etc. 

As figuras a seguir ilustram os potenciais de concentração de energia solar, onde 

as unidades estão em: GWh/km2/ano para a figura dos potenciais mundiais e em 

Wh/m2dia para os potenciais no território brasileiro. Comparando a radiação solar com 

outros meios de obtenção de energia, temos: 1km2 de radiação solar rende 200 a 300 

GWhe/ano; 1km2 de radiação solar equivale a 50 MW de queima de carvão ou gás; 1km2 

de radiação solar conserva 500.000 tambores de óleo/ano; 1km2 de radiação solar 

preserva 200.000 toneladas de CO2/ano. 
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Figura 1.5   Potenciais mundiais de concentração de energia solar e equivalências de 

energia 

 

Figura 1.6   Potenciais no território Brasileiro de concentração de energia solar (Fonte: 

adaptado do ATLAS de Irradiação Solar no Brasil. 1998). 
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1.3   Equipamentos de medição da Radiação Solar  

A intensidade da radiação solar pode ser medida por meio de equipamentos e 

dispositivos especialmente construídos para essa finalidade, denominados de 

instrumentos Solarimétricos. Tal leitura possibilita a verificação da eficácia na instalação 

de sistemas captadores e de conversão energética da forma solar para elétrica. Dentre os 

dispositivos que são utilizados, destacamos sucintamente dois grupos de instrumentos, 

que obedecem a princípios de medição da radiação Global (com as componentes direta e 

difusa), no comprimento de ondas ( : ) dos intervalos da faixa ultravioleta de 0,3 a 0,4 9 m, 

os intervalos da faixa visível de 0,4 a 0,7 9 m, e os intervalos da faixa infravermelha de 

0,7 a 5 9 m. 

 

1.3.1   Grupo dos instrumentos Piranômetros 

Este grupo de instrumentos mede a intensidade da radiação solar global de todo 

o hemisfério, e são encontrados instrumentos como o Heliógrafo Capbell-Stokes, o 

Actinômetro ou Piranógrafos. 

 

1.3.1.1   Heliógrafo 

Equipamento inventado por Campbell (em 1853) e modificado por Stokes (em 

1879). É utilizado para a medição do brilho solar e é constituído por uma esfera sólida de 

vidro polido, que se comporta como uma lente convergente capaz de concentrar numa 

região toda a luz que incide sobre ela. O comprimento de onda da irradiação é medido 

pela mancha marcada numa carta colocada sob esta região de luz concentrada. 
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Figura 1.7   Heliógrafo Campbell-Stokes 

1.3.1.2   Actonógrafo (Actinômetro ou Piranógrafos) 

Idealizado por Robitzsch (em 1915). É utilizado para medição da Radiação Solar 

Global e sua faixa de precisão está na ordem de 15 a 20%. É constituído por um sistema 

receptor bimetálico preso em cada uma das extremidades por somente um dos 

componentes do bimetálico, a outra extremidade do componente bimetálico fica livre. A 

ação da radiação solar incidente sobre o bimetálico agindo de forma a curvá-lo devido à 

diferença dos coeficientes de dilatação dos metais componentes. A intensidade da 

radiação incidente é registrada por meio de uma agulha fixada na extremidade livre do 

bimetálico que marca uma carta de papel, envolvido num sistema de mecanismos 

alimentador.  

      

Figura 1.8   Actonógrafo tipo Robitzsch-Fuess 
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1.3.2   Grupo dos instrumentos Piroheliômetros 

Este grupo de instrumentos mede a intensidade da radiação solar apenas por um 

ângulo sólido de aproximadamente 5,7º. São encontrados instrumentos como o 

Piranômetro Fotovoltaico, o Piranômetro Termelétrico, o Piroheliômetro (Piroheliômetro 

de Ângstrom, Piroheliômetros de Disco de Prata de Abbot, Piroheliômetro de Circulação 

de Água de Abbot). 

1.3.2.1   Piranômetro Fotovoltaico 

Estes medem a radiação solar por meio de um elemento material a base de 

Silício (Si) (geralmente do tipo Monocristalino), onde a corrente elétrica é proporcional 

à intensidade da incidência solar. 

 

Figura 1.9   Foto do Piranômetro Fotovoltaico 

1.3.2.2   Piranômetro Termelétr ico 

A radiação incidente é medida pela proporcionalidade da diferença de 

temperatura e conseqüentemente pela diferença de potencial surgida nos elementos 

termopares que formam uma pilha termelétrica (efeito Seebeck).  

 

Figura 1.10   Foto do Piranômetro tipo Branco e Preto 
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Estes piranômetros construtivamente são divididos em dois tipos, os 

Piranômetros do tipo brancos e pretos, construídos com receptores de superfícies brancas 

e pretas de forma intercaladas, onde o branco fica em contato com as superfícies frias e o 

preto com característica absorvente e em contato com as superfícies quentes. Também os 

Piranômetros com toda a superfície receptora pintada de preto, para o referencial quente, 

e o outro referencial com relação à temperatura do ar. 

 

1.3.2.3   Piroheliômetro 

Piroheliômetro de Ângstrom, Piroheliômetros de Disco de Prata de Abbot, 

Piroheliômetro de Circulação de Água de Abbot – Cada um dos tipos tem características 

construtivas específicas e são utilizados para medição da radiação direta (ângulo de 

abertura pequeno).  

 

 

Figura 1.11   Foto de um Piroheliômetro 

   

1.4   Captação da Energia Solar   

A superfície da atmosfera terrestre e das nuvens absorve, reflete e dissipa uma 

parcela da radiação solar. Parte dessa energia pode ser captada e utilizada à produção de 

calor e eletricidade. Sistemas e dispositivos aplicativos das mais diversas tecnologias são 

utilizados, como por exemplo, de aplicação direta, sistemas coletor solar para 
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aquecimento de água e abastecimento residencial (predial), que vem desenvolvendo 

ampla expansão de aplicação no Brasil, e também as células fotovoltaicas, para coleta de 

energia solar e posterior armazenamento de energia elétrica produzida, a qual, sobre esse 

tipo de componente, vamos focalizar a argumentação, objetivando o reconhecer das mais 

diversas características físicas e construtivas de células fotovoltaicas. 
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Capítulo 2  -  CÉLULAS FOTOVOLTÁICAS 

  

2.1   Introdução  

Significado do termo Fotovoltaico - Este termo foi utilizado pela primeira vez, 

em meados de 1890, e é formada por outras duas palavras, sendo: foto, derivada da 

palavra grega empregada para luz, e volt, relacionando-se a Alessandro Volta, um dos 

pioneiros do estudo dos fenômenos elétricos. Portanto, o termo: Fotovoltaico poderia 

literalmente ser traduzido como a luz-eletricidade. 

  

2.2   Estrutura Física 

A Célula Fotovoltaica é um dispositivo que transforma a radiação 

eletromagnética emitida pelo Sol em energia elétrica por meio do efeito fotoelétrico2. É 

compreendida como um dispositivo semicondutor que produz corrente elétrica, quando 

exposta à luz. 

Também denominadas de Células Solares, Células PV (Photovoltaic), as 

Células Fotovoltaicas são produzidas com base em diversos elementos químicos, 

disposições construtivas, formas e dimensões variadas. Quando interligadas, formam um 

módulo, que por sua vez combinados constituem sistemas de diferentes tamanhos e 

configuração, fornecendo energia elétrica em seus terminais de saída. Os sistemas 

fotovoltaicos são cada vez mais comuns em nosso cotidiano e são utilizados como fonte 

de energia para equipamentos eletroeletrônicos, tais como as calculadoras eletrônicas, 

relógios de pulso, satélites de comunicações, sistemas de telecomunicações, sistemas de 

bombeamento de água, sistemas de iluminação, dispositivos sensores, sistemas de 

segurança e vigilância remota, etc. 

                                                   
 
2 Efeito fotoelétrico – Descoberto pelo físico francês Edmond Becquerel, em 1839.  
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São manufaturadas de forma a atender a fatores de demanda na quantidade de 

energia requerida pelos sistemas acoplados e a quantidade de luz solar incidente. Um 

sistema fotovoltaico compreende desde aos elementos células fotovoltaicas propriamente 

ditas, as conexões e cabeamentos elétricos, ferragens estruturais, modulo controlador de 

carga, bateria de armazenamento de energia, etc. 

 

2.3   Efeito Fotoelétr ico 

Um século passou desde que Becquerel (em 1839, Edmond Becquerel) 

descobriu o processo de usar a luz solar para produzir corrente elétrica, e à compreensão 

de como ocorre o efeito Fotoelétrico, onde por meio do nível atômico de determinados 

materiais a energia luminosa é convertida em energia elétrica. 

O efeito fotoelétrico é o processo físico básico do elemento que converte a luz 

solar em energia elétrica. Quando a luz brilha sobre uma célula fotovoltaica, esta pode 

ser refletida, absorvida ou passar pelo meio completamente, mas somente a luz 

absorvida pelo elemento gera a energia elétrica. 

A energia da luz absorvida pela célula fotovoltaica é transferida a seus átomos e 

elétrons. Com a energia adquirida, estes elétrons desprendem-se dos átomos 

componentes do material semicondutor, propiciando o fluxo elétrico ordenado, ou seja, a 

corrente elétrica. 

 

2.4   Caracter ísticas e Particular idades 

2.4.1   Disposição das células em relação ao Sol 

É de suma importância para o rendimento e eficiência de um sistema 

fotovoltaico, o correto posicionamento desse em relação à incidência de raios solares, 

estes que são influenciados pelas questões climáticas locais (verão ou inverso). Em posse 
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de dados colhidos por longos períodos, e no estudo de parâmetros geométricos relativos 

à descrição das relações Terra-Sol, pode-se determinar melhores resultados de 

rendimento e eficiência. Ferramentas para cálculos exatos de equações matemáticas e 

softwares de simulação do trajeto do Sol, permitem calcular as evoluções de parâmetros 

como a Declinação ( ;  - delta), a Altura do Sol ( <  - alfa), e o Azimute do Sol ( =  - phi). 

As definições e equações descritas a seguir ilustram esses cálculos. 

• Declinação do Sol – É a posição angular do Sol, ao meio dia, em relação ao plano do 

equador. Este ângulo muda no decorrer do ano, portanto deve ser calculado pela 

média anual. 

equação:   >  = 23,45 . sen [ 360 . (284 + n) / 365 ] 

    

 

 

Figura 2.1.   Diagrama do trajeto do sol (Criado pelo software SunOrb 1,2 - Fonte: 

www.nes.ruhr.uni.bochum.de) 
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• Altura do Sol  –  (Zênite) É o ângulo entre o feixe de radiação e a vertical do local. 

equação:   ?  = arcsen (sen L . sen >  + cos L . cos >  . cos h)   

Obs.: h = ±15° (meio dia solar) 

 

 

Figura 2.2   Altura do Sol (Zênite) 

  

• Azimute do Sol  –  É a distância angular entre a projeção da normal ao plano na 

horizontal e o meridiano local. 

equação:   @  = arcsen (cos >  . sen h / cos ? ) 

 

 

Figura 2.3   Azimute Solar 

2.4.2   Posicionamento geo-ângular  dos elementos fotovoltaicos. 

O posicionamento apropriado do elemento fotovoltaico em relação ao ângulo de 

inclinação (que é o ângulo entre o plano da superfície do elemento fotovoltaico e a 

horizontal da planta local) e do azimute, são de alta importância e podem aumentar a 
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conversão de energia em até 30% (se valores elevados e proporcionais ao índice da 

radiação solar). O ângulo da incidência deve ser aproximadamente 90°. No projeto e 

instalação de um sistema fotovoltaico é recomendável que se observe o quesito potência, 

onde: 

• Potência média máxima de saída anual – é o ângulo de inclinação do elemento 

fotovoltaico e deve ser igual ao ângulo da latitude local.  

• Potência máxima de saída no inverno – é o ângulo de inclinação do elemento 

fotovoltaico e deve ser igual ao ângulo da latitude local + 15°. (essa solução 

visa atender a questão de diferentes períodos de incidência solar nas regiões 

onde o inverno é mais longo, e o consumo de eletricidade torna-se maior).   

 

2.4.3   Circuito elétr ico equivalente 

Uma célula fotovoltaica pode ser expressa graficamente por um circuito elétrico 

equivalente, conforme o modelo proposto por Green [Green, 1982]. De forma 

simplificada, esta pode ser considerada como a interligação em paralelo um componente 

discreto, ou seja, um diodo semicondutor representando a junção PN e um gerador de 

corrente. 

A figura a seguir traz a esquematização do circuito equivalente elétrico real de 

uma célula fotovoltaica, e também sua forma de representação simplificada. 

 

Figura 2.4   Circuito elétrico equivalente simplificado e real de uma célula fotovoltaica 
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Cada termo expresso no circuito representa uma componente, onde: 

• IL – é a corrente elétrica fotogerada pelo gerador de corrente; Essa corrente é 

unidirecional e é dada proporcionalmente ao índice de radiação solar incidente; 

• Id – é a corrente que circula pela junção PN (diodo); Essa corrente depende da tensão 

entre os terminais da célula fotovoltaica e de sua temperatura; 

• IP – representa as correntes de fuga (basicamente pelas correntes que circulam pelas 

bordas da célula e pelas correntes decorrentes de microfissuras e imperfeições do 

material); 

• RP – é a resistência associada aos processos de fabricação (correntes de fuga na 

superfície das bordas da célula, micro-defeitos do cristal que ocasionam curto-

circuitos, etc.); 

• RS – é a resistência efetiva da célula, composta pelo efeito de resistência elétrica do 

silício, pela resistência de contato entre o silício e a metalização da célula e pela 

própria resistência da metalização; 

• I – é a corrente de saída da célula fotovoltaica (é uma função da tensão); 

• Vout – é a tensão de saída da célula fotovoltaica. 

A corrente produzida pelo Gerador de Corrente (IL), é diretamente proporcional 

à radiação solar incidente. O resistor série (RS) e o paralelo (RP) representam as quedas 

de tensão e correntes parasitárias impostas pela estrutura física e materiais empregados 

na construção das células. 

A expressão matemática utilizada para representar o modelo ideal de uma célula 

fotovoltaica é descrita a seguir: 
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ou ainda a formula: 

 

onde: 

IL = corrente do fotogerador (Gerador de Corrente); 

Id = corrente da junção PN 

Ip = corrente do efeito resistivo paralelo 

Io = corrente reversa de saturação da junção PN (diodo) (aproximadamente na 

escala de 10-8/m2) 

e = constante de Euler, é a base do logaritmo natural e vale aproximadamente: 

2,718282 

e = carga elétrica do elétron (e = 1,60219 x 10-19 C) 

V = é a tensão nos terminais de saída da célula fotovoltaica 

m = fator de idealidade da junção PN (diodo ideal: m = 1, diodo real: m > 1) 

VT = tensão térmica. A temperatura de 25°C, ou seja 298,16˚k, m = 25.7mV e o 

fator do diodo = 1,5 x VT) 

k = constante de Boltzmann (k = 1,38 x 10-23 J/˚k ou k = 8,617 x 10-5 eV/˚k) 

t = temperatura absoluta da célula fotovoltaica, em ºk (0ºC = 273,16˚k) 

RS = efeito resistivo da resistência total da célula 

RP = efeito resistivo associado aos processos de fabricação 

ISC = corrente de curto circuito (terminais de saída curto-circuitados) 

VOC = tensão em circuito aberto (terminais de saída em aberto) 
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2.4.4   Curvas caracter ísticas 

A ABNT (norma NBR 10899 / TB-328) define a curva característica Corrente x 

Tensão (IxV), como a representação dos valores da corrente de saída de um conversor 

fotovoltaico, em função da tensão, para condições preestabelecidas de temperatura e 

radiação. Esta curva especifica a quantificação de desempenho da célula fotovoltaica. 

É por meio da curva IxV que caracterizamos uma célula fotovoltaica e obtemos 

os principais parâmetros assim como determinamos sua qualidade e desempenho. A 

seguir, são demonstradas varias curvas resultantes da superposição da corrente 

fotogerada com a curva do diodo3 no escuro e sob condições de iluminamento, onde a 

curva IxV desloca-se para o quarto quadrante (quadrante de geração).  

 

 

Figura 2.5   Curva característica IxV (corrente x tensão) de uma célula fotovoltaica 

disposta em ambiente escuro 

 

                                                   
 
3 A célula fotovoltaica tem as mesmas características elétricas de um diodo de junção PN, portanto sua curva 

característica de resposta a corrente e tensão serão idênticas. 
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Figura 2.6   Deslocamento da curva IxV, sob condição de incidência de radiação solar 

(Obs.: A curva IxV se desloca para o 4º quadrante quando a célula fotovoltaica é 

disposta à ambiente iluminado) 

 

 

Figura 2.7   Deslocamento da curva IxV, sob condição de média radiação solar (Obs.: 

Quanto maior a intensidade da incidência luminosa sobre uma célula fotovoltaica, maior 

é o deslocamento da curva IxV sobre seu eixo de referência) 

 

Os principais índices dos parâmetros funcionais específicos e característicos de 

cada célula fotovoltaica são fornecidos pelo seu fabricante. A seguir temos descrito 

alguns e expressões matemáticas para obtê-los. 

• I SC – Corrente de Curto-Circuito (short-circuit): É a máxima corrente que circula 

por uma célula sob a incidência de iluminação (condição específica), quando seus 

terminais de interconexão estão na condição de curto-circuitados. Nessa situação, a 
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tensão é nula (V = 0 Volts), o que corresponde a uma resistência de carga igual a 

zero. (RL= 0A ). Os efeitos de temperatura e distribuição uniforme do espectro da 

radiação solar, altera esse valor em 0,5%. 

• VOC – Tensão de Circuito-Aberto (open-circuit): É a máxima tensão entre os 

terminais uma célula sob a incidência de iluminação, quando seus terminais de 

interconexão estão em aberto e a corrente que circula por ela é nula (I = 0 Ampéres), 

o que corresponde a uma resistência de carga infinita. (RL= B�A ). Essa variável é 

dependente da temperatura da célula. 

• PPM  – ou Pmáx, Ponto de Potência Máxima: É o ponto da curva IxV para o qual o 

produto Tensão x Corrente representa o máximo de eficiência. É obtido ao variar a 

resistência de carga entre os valores de zero (curto-circuito) a infinito (circuito-

aberto) entre os pontos de corrente e tensão, e este ponto encontra-se 

aproximadamente no joelho da curva (Wp). 

• VMP – ou Vmáx, Tensão para qual ocorre a Máxima Potência (V). 

• I MP –  ou Imáx, Corrente produzida no ponto de Máxima Potência (A). 

A Potência de saída é obtida pela relação entre tensão e corrente. A Potência 

máxima é pela derivada da Potência pela tensão e é expressa em Wp (Watt-pico). 

 

onde: 

P e Pmáx = potência de saída, potência máxima da célula fotovoltaica (unidade de 

medida é o Watt-pico: Wp) 

I  e Imáx = corrente de saída, corrente máxima (ou ainda corrente de curto 

circuito e a unidade de medida é o Ampère: A)  
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V e Vmáx = tensão de saída, tensão máxima (ou ainda tensão em circuito aberto e 

a unidade de medida é o Volt: V) 

Os demais mnemônicos foram citados nos itens anteriores. 

A eficiência de conversão energética é dada pelo rendimento, representada pela 

letra grega:  C  (eta) é dada pela equação: 

 

onde:  

C  = Rendimento da célula fotovoltaica 

Pmáx = Potencia máxima (Wp) 

a = área da célula fotovoltaica (m2) 

G = radiação solar incidente pela unidade de superfície (W/m2) 

O Fator de Forma ou Fator de Preenchimento4 (FF) é um parâmetro que, 

juntamente com os índices de VOC e ISC, determinam a Potência Máxima real da célula 

fotovoltaica (Pmáx). Matematicamente é definido como a razão entre a Potência Máxima 

(Pmáx) e o produto da corrente de curto-circuito (ISC) e a tensão de circuito aberto (VOC), e 

pode ser calculado como segue: 

 

Para uma célula fotovoltaica ideal, o Fator de Forma (FF) é uma função dos 

parâmetros do circuito em aberto e pode ser calculado por meio da expressão matemática 

empírica: 

 

Graficamente o Fator de Forma (FF) pode ser definido pela relação entre as 

áreas compreendidas entre as curvas de IxV e PxV. 

                                                   
 
4 em inglês Fill Factor – FF, ou ainda, Fator de Suficiência, Fator de Forma, Fator de Preenchimento, etc. 
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Figura 2.8   Curvas características de IxV, VxP e área relativa ao F.F.  

 

A condição padrão para se obter as curvas características de uma célula 

fotovoltaica é definida para radiação de 1000 W/m2 (radiação recebida na superfície da 

Terra em dia claro e ao meio dia), e temperatura de 25ºC (a eficiência da célula é 

reduzida com o aumento da temperatura). Na figura anterior, são identificados os pontos 

ISC e VOC (curva IxV), a relação dos pontos IMP e VMP (curva PxV), assim como a área 

correspondente ao FF (Fator de Preenchimento). O ponto de trabalho de uma célula 

fotovoltaica depende da carga a ela interconectada e da taxa de insolação incidente. 

Dentre os pontos identificados, O ponto Potência Máxima (PMÁX) é raramente alcançado 

na prática, porque numa insolação elevada, a temperatura da célula aumenta, e 

conseqüentemente diminuir sua potência de saída. 

Uma célula fotovoltaica dispõe em seus terminais de conexão uma potência de 

até 2W, sendo numa tensão aproximada de 0,5 Volts e uma corrente de até 4 Ampères, 

valores esses que variam com relação aos diversos fatores como a área útil, rendimento, 
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insolação, etc. A fim de atender as aplicações usuais, é necessário aumentar os sinais 

elétricos, sendo assim varias células fotovoltaicas são interligadas em configuração série 

e/ou paralelo, elevando os referenciais de tensão e/ou corrente. 

Uma ligação paralela proporciona o aumento da corrente. (I MÓDULO = I CÉLULA x 

n) e uma ligação em série proporciona o aumento a tensão (V MÓDULO = V CÉLULA x n). 

A energia gerada é armazenada em baterias, que por sua vez normalmente são 

comercializadas na tensão de 12V (e múltiplos). Para carregar eletricamente de forma 

conveniente uma bateria de 12V, é necessário que sejam formados módulos 

fotovoltaicos, interligando de 20 a 40 células fotovoltaicas (normalmente 36) na 

configuração série. A interligação de vários módulos em série e em paralelo, 

proporciona uma maior potência ao sistema. 

 

Figura 2.9   Esquema da associação de células fotovoltaicas formando um módulo 

As curvas características de um módulo fotovoltaico são semelhantes à de uma 

única célula, variando somente os índices de corrente e tensão, que é uma função do 

número de células associadas em série e/ou em paralelo. A figura a seguir ilustra os 

parâmetros das curvas características de um módulo fotovoltaico (irradiação de 

1000W/m2 e uma temperatura de 25º) 
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Figura 2.10   Curvas características do módulo fotovoltaico 

(fonte: adaptação do módulo: NT181EH - Sharp, 57,2Wp) 

 

2.4.5   Energia da Célula Fotovoltaica 

A radiação solar incidente sobre uma célula fotovoltaica compreende a faixa da 

radiação infravermelho ( D  0,5eV) à radiação ultravioleta ( D  2,9eV). A energia necessária 

para um elétron deslocar-se da Banda de Valência5 à Banda de Condução6 é denominada 

de Energia de Gap (EG) ou somente pelo termo Bandgap7, e esta varia de material para 

material, onde para os materiais condutores esse valor é zero (EG condutores = 0eV). Para os 

materiais isolantes é necessária a energia de pelo menos 4eV (EG isolantes > 4eV), e para os 

materiais semicondutores, o valor de energia varia de zero (0) a 3eV (0 < EG semicondutores < 

                                                   
5 Banda de Valência:  nível de energia atômica de baixo valor. 
6 Banda de Condução: nível de energia atômica de elevado valor. 
7 Bandgap: é o termo uti lizado para expressar a quantidade mínima necessária de energia para mover um 

elétron de seu estado de ligação covalente ou encadeado para um estado livre, e pode ser envolvido na 
condução elétrica. 
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3eV), e normalmente encontra-se na ordem de 1eV a 1,7eV. A faixa intermediária entre 

as Bandas de Condução e Valência é denominada de Banda Proibida. Pelos indicadores 

apontados em pesquisas, verifica-se que apenas 45% da energia solar incidente é 

assimilada pela célula fotovoltaica. 

A figura a seguir ilustra o deslocamento de um elétron entre as regiões de 

bandas de valência, proibida e condução, quando sob a ação da radiação solar. 

 

 

Figura 2.11   Ilustração das bandas de condução, proibida e valência de um átomo. 

 

2.4.6   Funcionamento da Célula Fotovoltaica 

A radiação solar incidente numa célula fotovoltaica, desencadeia o fenômeno do  

efeito fotoelétrico, conforme já descrito na respectiva seção Efeito Fotoelétrico. Apenas 

a parcela de aproximadamente 45% desta radiação é assimilada, e somente a radiação 

com comprimentos de onda na faixa da luz ultravioleta têm energia suficiente para livrar 

elétrons da estrutura atômica do respectivo material, criando o par elétron-lacuna e 

produzindo corrente elétrica. O exato valor do nível de energia necessário para livrar um 

elétron de sua estrutura é respectivo a cada tipo de material e este é denominado de 

índice de bandgap e os comprimentos de onda com índices de energias acima desse 

valor, são assimilados pelas células em forma de calor. 
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A radiação solar com comprimento de onda na faixa da luz infravermelha, ou 

seja, com baixo índice de energia, não é suficiente para livrar o elétron de sua rede 

atômica e, portanto essa radiação atravessa o material da célula fotovoltaica e não é 

assimilada pela mesma. Uma outra porcentagem da radiação, que varia entre 3% a 20%, 

é refletida para fora de sua estrutura e parte pela sua superfície. Usualmente utiliza-se de 

técnicas de texturização e anti-reflexão para minimizar os efeitos de perdas por reflexão. 

 

 

Figura 2.12   Ilustração dos índices percentuais de energia recebida e assimilada pela 

célula fotovoltaica 
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A ilustração dos índices percentuais de energia demonstra que da relação de 

100% da radiação solar incidente sobre uma célula fotovoltaica, parcelas são dispersas 

no processo, onde 25% dessa não têm índice quantitativo suficiente para desencadear a 

processo de transferência de elétrons entre as bandas de valência e condução. Outros 

30% da radiação solar incidente apresentam índices de energia muito acima do 

assimilável pela estrutura material da célula, dessa forma e energia é transformada em 

calor. Apenas a faixa correspondendo ao espectro da radiação ultravioleta, 

correspondendo a uma parcela em torno de 45% de todo o espectro da radiação solar 

incidente é assimilada pela célula fotovoltaica, onde 15% é consumido pela 

recombinação dos pares elétrons-lacunas no material. Um índice de 5% a 8% da energia 

é consumido na estrutura interna do material, seja pelas microfissuras, pelas impurezas 

do material ou ainda pelos contatos de interconexão. Um valor de 3% a 6% é dispensado 

pelos efeitos de reflexões produzidos dos materiais semicondutores e apenas 14% a 20% 

é realmente obtido na relação de transformação de energia luminosa em elétrica. 

A ocorrência da corrente elétrica dá-se como segue: As células fotovoltaicas são 

basicamente constituídas por materiais tipo-N (com excesso de elétrons) e tipo-P (com 

excesso de lacunas, ou seja, com falta de elétrons). O sistema em si apresenta 

estabilização de cargas elétricas devido à barreira de potencial formada entre os 

materiais quando da junção dos mesmos. Se a radiação incidente em forma de fótons8 

apresentar índices específicos de energia, assimiláveis pela estrutura do respectivo 

material semicondutor, os elétrons do material tipo-N ganham energia e tendem a 

deslocar-se em direção ao material tipo-P. O mesmo fenômeno ocorre no material tipo-P 

com as lacunas e estas tendem a deslocar-se em direção ao material tipo-N. Como 

resultado desse deslocamento de cargas, dá-se a neutralização de cargas na área da 

junção dos materiais, gerando um campo elétrico formando a zona de depleção, e 

separando os pares elétrons-lacunas. Uma parcela dos elétrons livres se recombinam 

junto às lacunas, devido às impurezas indesejadas e dos defeitos no interior das 

estruturas dos materiais. 
                                                   
 
8 Fóton = A radiação solar (luminosa) pode se comportar como ondas contínuas e como feixes discretos de 

energia. Esses feixes são denominados de fótons. 
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Figura 2.13   Modelo funcional de uma célula fotovoltaica 

 

Um coletor de cargas elétricas, formado por grades e cabeamento externo é 

disposto para drenagem de cargas majoritárias entre os materiais tipos P e N, os elétrons 

e lacunas se deslocaram por esses em sentido a unirem-se devido ao campo elétrico 

criado. O campo elétrico estabelecido entre os diferentes materiais, estabelece uma 

diferença de potencial (tensão elétrica, na forma de corrente contínua - Vcc) e o fluxo 

ordenado de elétrons, gerando a corrente elétrica que é empregada para suprir a energia 

necessária aos dispositivos e equipamentos eletroeletrônicos. Para cada tipo específico 

de material empregado na fabricação da célula fotovoltaica, tem-se um valor de 

diferença de potencial, onde para o Silício, obtemos o valor na ordem de 0,5 Volts. 

 

2.4.7   Fatores que afetam o rendimento 

Os principais fatores que influenciam nas características de rendimento das  

Células Fotovoltaicas são a Intensidade Luminosa e a Temperatura das Células. A 
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corrente elétrica gerada nas células aumenta linearmente com o aumento da Intensidade 

luminosa. Por outro lado, o aumento da temperatura na célula faz com que a eficiência 

dessa caia, abaixando assim os pontos de operação para potência máxima gerada. 

 

2.4.7.1   Efeitos da Temperatura 

Boa parcela da energia luminosa incidente nas células transforma-se em calor. 

Os materiais desenvolvidos e apresentados até o presente para a manufatura de célula 

fotoelétrica, perdem a eficiência quando submetidos a elevadas temperaturas e trabalham 

melhor quando em temperaturas mais baixas. Para medir o efeito causado pela 

temperatura, as curvas IxV fornecem as relações de taxas de variação das correntes em 

circuito aberto. Esta curvas são denominadas de Relação �  . 
 

 

Figura 2.14   Relação �  - Variação causada pela temperatura 

2.4.7.2   Efeitos da Intensidade Luminosa 

A célula fotovoltaica é submetida a todo o espectro da radiação solar e responde 

somente a alguns comprimentos de onda de luz. Para que ocorra o efeito fotoelétrico, ou 
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seja, haja a conversão de radiação luminosa em energia elétrica, é preciso que se 

estabeleça a quebra de ligações covalentes e o desprendimento de elétrons (e/ou lacunas) 

no interior do elemento cristal. 

A radiação luminosa é composta de pacotes de fótons ou em comprimentos de 

ondas. Quando a luz incide sobre uma célula fotovoltaica, uma parcela de fótons é 

absorvida, outra parcela e refletida e ainda outra parcela passa através do material, não 

sendo assimilada por essa. É necessário que o comprimento de onda ( : ) recebido de 

energia luminosa corresponda a um determinado índice de energia (eV) que este é 

relativo a cada tipo de material. 

Uma célula fotovoltaica absorve somente 45% de toda a energia luminosa 

incidente. Fótons com energia inferior ou superior ao valor de bandgap do respectivo do 

material, não são absorvidos, sendo assim, ocorrendo o desperdício de 25% de energia 

para fótons com valor abaixo do bandgap e 30% com valor acima do bandgap, onde esta 

é transformada em calor. A relação da taxa de variação de tensão de saída, proporcional 

a intensidade luminosa sobre a célula fotovoltaica em circuito aberto é medida em W/m2 

e é expressa também pela relação entre IxV, sendo denominada de Relação 
�
. 

 

 

Figura 2.15   Relação 
�
 - Variação causada pela intensidade Luminosa 
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2.4.8   Coeficiente de Absorção 

O coeficiente de absorção de um material indica como este reage à luz 

incidente. Um comprimento de onda específico (ou energia, fóton) pode penetrar ou não 

no material e ser absorvido, onde um pequeno índice de coeficiente absorção significa 

que a luz não é absorvida prontamente pelo material. O coeficiente de absorção de uma 

célula fotovoltaica depende de dois fatores: do material disposto na superfície da célula, 

e do comprimento de onda ou da energia luminosa que está sendo absorvida. 

 

2.4.9   Recombinação 

Os portadores de carga de uma célula fotoelétrica (elétrons e lacunas) gerados 

pela energia luminosa podem inadvertidamente se recombinar aleatoriamente no interior 

do cristal antes que ocorra a corrente elétrica. Esta recombinação indireta ocorre quando 

os elétrons ou lacunas encontram uma impureza dopante, ou um defeito na estrutura 

cristalina. 

 

2.4.10   Resistência interna 

A resistência natural ao fluxo de elétrons numa célula diminui a eficiência desta. 

Estas resistências provocam perdas predominantemente em três pontos: no volume do 

material de captação de energia solar; na fina camada superior dos dispositivos; na 

ligação elétrica entre a célula propriamente dita e seus contatos elétricos com o meio 

externo. 

 

2.4.11   Resistência de interconexão 

Os contatos elétricos são os grandes responsáveis pelo efeito de resistência 

elétrica na célula fotovoltaica. Devido aos efeitos da deterioração físicas e estruturais 
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causados por intempéries climáticos, são providos contatos de maior dimensão, assim 

como em formato de grade, com muitos pontos finos espalhados sobre a superfície da 

célula. Alguns projetos de células dispõem os contatos elétricos em sua parte traseira, ou 

ainda, como nos filmes finos, uma fina camada de oxido condutor transparente através 

da célula inteira. 

 

2.4.12   Reflexão 

A reflexão a energia luminosa incidente sobre a célula fotovoltaica diminui sua 

eficiência. Por meio de varias tecnologias e elementos anti-reflexivas e/ou reflexivos ao 

espectro da faixa de ondas longas, são aplicados à camada superior da célula, 

aumentando a eficiência é otimizando a absorção da energia luminosa. 

Outra técnica de minimizar a reflexão e aumentar a probabilidade de absorção é 

a texturização da superfície superior da célula, fazendo com que a luz refletida golpeie 

uma segunda superfície da célula, antes que possa escapar ao meio ambiente. Sendo a 

superfície superior texturizada no formato de pirâmide, toda luz incidente será dobrada, 

de modo a golpear a superfície em outro ângulo. Esta texturização força a luz à reflexão 

para frente e para trás dentro da célula até que esta seja absorvida completamente. 

 

2.4.13   Fator  de Eficiência do Quantum 

O fator de Eficiência do Quantum (QE) é a relação à resposta da célula 

fotovoltaica aos vários comprimentos de onda do espectro luminoso, obtida pela relação 

das grandezas numéricas de portadores da carga absorvidos pela célula fotovoltaica e a 

quantidade numérica de pacotes de fótons da energia luminosa incidente. 

Exemplificando, se todos os fótons de um determinado comprimento de onda forem 

absorvidos e forem coletados os portadores de carga minoritários resultantes (por 

exemplo, os elétrons em um material tipo-P), o fator QE nesse comprimento de onda em 
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particular terá um valor igual a 1 (um). O fator QE para fótons com energia abaixo do 

bandgap é igual a zero. 

O fator QE tem idealmente uma forma de onda quadrada, onde o valor de QE é 

constante através de todo o espectro dos comprimentos de onda medidos. Para a maioria 

das células fotovoltaicas, o QE é reduzido devido aos efeitos da recombinação, onde os 

portadores da carga não podem se mover para o exterior do cristal. 

Dois tipos de fatores de Eficiência do Quantum (QE) de uma célula fotovoltaica 

são considerados: 

QE externo – inclui o efeito de perdas óticas tais como a transmissão e reflexão 

de luz da célula. 

QE interno – verifica a eficiência com que a luz não transmitida completamente 

ou não refletida pela célula pode gerar elétrons e corrente elétrica. Medindo a 

transmissão e a reflexão de uma célula fotovoltaica, pode-se corrigir a curva externa para 

obter a curva interna. 

 

2.5   Medição de desempenho de elementos fotovoltaicos 
 

2.5.1   Potência de saída da célula / módulo fotovoltaico 

O Watt pico (Wp) é a unidade de medida de potência utilizada para as células 

fotovoltaicas e é determinado pela medição da Potencia Máxima (PM) de um módulo de 

células fotovoltaicas, sob circunstâncias controladas de massa de ar, luminosidade, e 

temperatura. Pode ser obtido pelos métodos NOCT (Nominal Operating Cell 

Temperature – Temperatura Nominal de Operação da Célula) ou AMPM (Amplitude 

Média). 

Método NOCT – Neste procedimento, o módulo de células fotovoltaicas é 

mantido a temperatura ambiente especifica de operação nominal, de modo que a 
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Potencia máxima  (PM) seja medida. É obtido um índice de W (Watt), em relação ao Wp 

(Watt-pico), mas é mais real. Esse método define a temperatura que alcança as células 

quando estas se submetem às seguintes condições de operação: Irradiação de 800 W/m2; 

Distribuição espectral da radiação incidente de AM1,5; Incidência normal; Temperatura 

ambiente de 25°C; Velocidade do vento em 1m/s. 

Método AMPM – Nesse procedimento é considerado as horas inteiras de 

radiação solar do dia e objetiva às necessidades do usuário do sistema. Se baseia na 

descrição de um dia solar padrão global-médio (ou de uma média global prática) nos 

termos de níveis luminosos, de temperatura ambiental, e de massa de ar. 

 

2.5.2   Potência requer ida da célula / módulo fotovoltaico 

A quantidade de energia elétrica requerida de uma célula fotovoltaica é definida 

pela combinação ou não dos seguintes critérios do desempenho: 

Potencia de saída – É a Potencia (Watts) disponível no regulador de tensão, 

especificada como a Potencia de pico ou Potencia média produzida durante o intervalo 

de tempo de um dia. 

Energia de saída – A energia de saída (Watt/hora ou Wh), indica a quantidade 

de energia produzida durante o intervalo de tempo. Utiliza os parâmetros de saída por 

unidade de área (Wh/m2), de saída por a unidade da massa (Wh/kg), e de saída por 

unidade de custo (Wh/R$). 

Eficiência de conversão – Este parâmetro é definido como sendo à saída de 

energia / energia do sol disponível  x  100%. 
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2.6   Módulo Fotovoltaico 

Módulo Fotovoltaico é o elemento básico de uma disposição fotovoltaica que se  

consiste na interconexão de várias células fotovoltaicas, estrutura de fixação, proteção, 

cabeamento de interligação, etc. Estes módulos são classificados segundo a tecnologia 

de materiais utilizados como base de manufatura das células propriamente dita. 

 

 

Figura 2.16   Ilustração de um módulo fotovoltaico e suas partes 
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2.7   Normalização Técnica 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT tem documentos 

normativos referente a descrições, caracterização, testes de desempenho e dados gerais 

de células fotovoltaicas assim como de dispositivos de sistemas fotovoltaicos.  

Na tabela a seguir, estão enumerados alguns títulos de referência. 

 

Tabela 2.1   Normas técnicas da ABNT para elementos fotovoltaicos 

 

Código Título da Norma Emissão 

NBR 10899 / TB 328 Conversão Fotovoltaica de energia solar 01/1988 

NBR 11704 / CB 209 Sistemas Fotovoltaicos 11/1991 

NBR 11876 / EB 2176 Módulos Fotovoltaicos 04/1992 

NBR 11877 / EB 2177 Sistemas Fotovoltaicos 12/1991 

NBR 11878 / EB 2178 Dispositivos Fotovoltaicos – Células e módulos de 
referência 

12/1991 

NBR 11879 / EB 2179 Dispositivos Fotovoltaicos – Simulador Solar – Requisitos 
de desempenho 

12/1991 

NBR 12136 / MB 3477 Módulos Fotovoltaicos – Determinação de características 
Fotovoltaicas 

12/1991 

NBR 12137 / MB 3478 Módulos Fotovoltaicos – Ensaios Mecânicos e 
Ambientais 

12/1991 

NBR 12138 / MB 3479 Dispositivos Fotovoltaicos – Determinação da resposta 
espectral 

12/1991 

NBR 12300 / NB 1384 Qualificação dos módulos fotovoltaicos 12/1991 

NBR 12301 / NB 1385 Dispositivos Fotovoltaicos – Calibração de células e 
módulos de referência 

12/1991 

NBR 12302 / NB 1386 Dispositivos Fotovoltaicos – Correção das curvas 
características corrente x tensão (IxV), em função da 
temperatura e irradiação 

12/1991 

NBR 12303 / NB 1387 Dispositivos Fotovoltaicos – Cálculo de erros devido a 
descasamento espectral 

12/1991 
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Capítulo 3  -  TECNOLOGIA E MATERIAIS 
 

3.1   Introdução 

Pesquisas têm sido feitas a fim de desenvolver materiais e condições mais 

favoráveis para a manufatura de células fotovoltaicas, que proporcionem menores custos 

finais nos produtos fins e maior eficiência na conversão energética, favorecendo a 

relação Custo-Benefício. Alguns dos processos de manufatura envolvidos são 

relativamente caros, pois estes requerem de técnicas e equipamentos que trabalham em 

ambiente de vácuo e em altas temperaturas. 

As células fotovoltaicas são manufaturadas com base em diversos tipos de 

materiais, e dentre esses, os mais utilizados atualmente são apresentados a seguir, numa 

divisão de três grupos, conforme sua tecnologia e aplicação no mercado. 

• Grupo das Células Convencionais – Células e dispositivos fotovoltaicos 

manufaturados com base no material Silício Monocristalino (mc-Si) e/ou no Silício 

Policristalino (pc-Si); 

• Grupo dos Filmes Finos – Células e dispositivos fotovoltaicos manufaturados com 

base no Silício Amorfo (a-Si) ou denominado também de Silício Amorfo 

Hidrogenado (a-Si:H), e/ou nos Compostos Policristalinos, tais como o Arseneto de 

Gálio (GaAs), ou o Telureto de Cádmio (CdTe), e/ou o Dissulfeto de Cobre e Índio 

(CuInSe2 ou CIS). 

• Grupo das outras tecnologias – Células e dispositivos fotovoltaicos manufaturados a 

base da tecnologia Ribbon, que se compõem de longas e finas fitas com base no 

Silício Cristalino. Também a Artificial Leaf, que são dispositivos manufaturas com 

base no Dióxido de Titânio (TiO2) e corantes fotoexcitáveis, e ainda da tecnologia 

Spheral, que tem como fundamento a utilização de pequenas esferas de Silício (Si), 

com camadas dopadas convenientemente e estas dispostas sobre finas folhas de 

alumínio. 
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Atualmente a produção em larga escala de células fotovoltaicas ainda é focada 

em dois tipos de materiais. O Silício Amorfo (a-Si) e o Silício Cristalino, sendo o 

cristalino na forma Monocristalina (mc-Si) e na forma Policristalina (pc-Si). 

O grupo dos Filmes Finos leva esse nome não devido à espessura física da 

célula fotovoltaica manufaturada com essa tecnologia, mas sim da maneira como as 

mesmas são fabricadas. São métodos de manufatura mais complexos, mas viabiliza a 

produção em larga escala por meio de processos automatizados, o que traz o benefício de 

baixar seu custo. Nas células fotovoltaicas de Filme Fino, os átomos, moléculas ou íons 

são depositados consecutivamente em camadas muitas finas sobre materiais flexíveis 

(substratos), como o plástico, fibras, etc. 

A manufatura de Células Fotovoltaicas será aqui descrita conforme sua 

característica, onde apresentamos nos grupos conforme segue: 

 

 

Figura 3.1   Tecnologias de Células Fotovoltaicas 



 

 
 

57 

Como ponto chave de desenvolvimento das características construtivas e físicas 

de cada um dos tipos de materiais utilizados na manufatura de células fotovoltaicas, 

vamos aqui trabalhar os conceitos gerais tomando como base no material Silício (Si), 

com suas características físicas, químicas e atômicas. Para os demais materiais, o 

conceito é válido. 

 

3.2   O Silício (Si) 

3.2.1   Aspecto histór ico 

O nome Silício tem origem do latim e expressa o termo pedra dura (sílex). 

Historicamente é mencionado que a partir de 1787, Antoine Lavoisier identificou e 

utilizou este material e em 1823 Jöns Jacob Berzelius isolou o elemento químico (Silício 

Amorfo impuro) por meio do processo de purificação, aquecendo o elemento Potássio 

(K) com Tetracloreto de Silício (SiCl4) com lavagens sucessivas. 

 

 

Figura 3.2.   O Silício (Si) 

 

3.2.2   Aspectos Químicos 

O símbolo químico utilizado para o Silício é o Si. Na temperatura ambiente, o 

Silício encontra-se no estado sólido. É um elemento relativamente inerte resistente a 

ação da maioria dos ácidos e reage com os halogênios que são elementos não-metais e 

formadores de sais (composto pelos elementos: flúor, cloro, bromo, iodo e astato) e 

álcalis diluídos, que são substâncias que contêm nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e 

carbono.  
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Assim como todos os elementos encontrados na natureza, o Silício também é 

formado predominantemente por átomos compostos por prótons que são as partículas 

elétricas com carga positiva, elétrons que são as cargas elétricas negativas, e os nêutrons 

que são partículas que possuem cargas elétricas neutras. Os prótons e os nêutrons9 têm 

suas dimensões físicas idênticas, e estão localizadas no núcleo do átomo. Os elétrons10 

muito menores que os prótons e nêutrons e orbitam o núcleo. Embora os átomos sejam 

constituídos de partículas carregadas positiva e negativamente, sua carga total é neutra 

porque contêm um número igual dos prótons e elétrons. 

O número atômico do Silício é 14 (14 prótons e 14 elétrons). Os elétrons estão 

distribuídos e orbitam nos níveis de energia (nas camadas: K=2, L=8, M=4, segundo o 

modelo atômico de Bohr-Rutherford), onde o nível mais distante do núcleo sofre menor 

força de atração e é chamado de Camada de Valência. Os átomos do Silício 

compartilham seus elétrons com outros átomos vizinhos formando ligação covalente, 

constituindo assim a estrutura contínua de Silício. Esse compartilhamento ocorre pela 

ligação dos elétrons da camada de valência (camada M=4 elétrons) de cada átomo com 

os elétrons da camada de valência de outros quatro átomos vizinhos. 

 

    

(a) (b) (c) 

Figura 3.3   Estrutura atômica (a), contínua (b) e cristalina (c) do Silício (Si) 

                                                   
 
9 As dimensões físicas dos Prótons e Nêutrons são da ordem de 10-9 nm, conforme o físico inglês James 

Chadwick  -  1891-1974 
10 A dimensão física do Elétron é da ordem de 10-12 nm, conforme o físico inglês J. J. Thomson  -  1856-1940 
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3.2.3.   Aplicação 

O silício é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, perfazendo 

25.7% do peso da terra (o primeiro é o oxigênio, com 46%). Não é encontrado no estado 

isolado e nativo. Aparece em alguns minerais na forma de Dióxido de Silício (SiO2), 

também conhecido como sílica (como na ametista, na ágata, no quartzo, na areia, etc.) e 

em outros minerais na forma de compostos, contendo Silício, Oxigênio e metais 

conhecidos como Silicato (na argila, no feldspato, no granito, na mica, etc.). O Silício é 

o principal componente do vidro, do cimento, da cerâmica, e da maioria dos componente 

semicondutores, assim como dos silicones, que são substâncias plásticas muitas vezes 

confundidas com o silício. 

3.2.4.   Pur ificação do Silício 

O Silício recebe vários nomes, que são dependentes das quantidades de 

impurezas encontradas no material. A figura a seguir ilustra a relação existente entre as 

quantidades de impurezas e o custo do processo para sua purificação.  

 

Figura 3.4   Relação entre a quantidade de impurezas no Silício e seu custo 
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Para a manufatura de dispositivos e componentes eletroeletrônicos é necessário 

que o Silício tenha um alto índice de pureza, e este é obtido por métodos físicos e /ou 

químicos.O método físico baseia-se na maior solubilidade das impurezas contidas no 

Silício em estado líquido, de forma que este se concentre nas últimas zonas solidificadas. 

Este método consiste-se no moer o Silício de forma que as impurezas se acumulem nas 

superfícies dos grânulos, e quando dissolvidos com ácido se obtém um pó mais puro. O 

método químico baseia-se na decomposição dos compostos de Silício após sua 

purificação. Alguns dos compostos utilizados são o Triclorisilano (HSiCl3), o 

Tetracloreto de Silício (SiCl4) e o Silano (SiH4). No processo de purificação, complexas 

reações ocorrem em diferentes faixas de temperaturas, conforme ilustra a figura a seguir. 

 

 

Figura 3.5   Reações nas diferentes temperaturas do silício 

O processo de purificação do Silício pode ser conseguido por meio de diversos 

elementos químicos, onde o resultado final é o mesmo.  A seguir são descritos as etapas 

e um dos tipos de processos: 

a) Redução do quartzo (e de ligas Ferro-Silício) em Silício Metalúrgico: O Dióxido 

de Silício (SiO2) é reduzido com coque (C), em fornos especiais com temperaturas 
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da ordem de 2000ºC, onde é obtido o Silício Metalúrgico, com grau de pureza na 

ordem de 98% a 99%; 

Composição:  SiO2 + 2C  =  Si + 2CO 

b) Cloração do Silício: Adicionado o ClH (Cloridrico) ao Silício grau Metalúrgico, 

obtém-se o SiHCl3 (Triclorosilano). Este é produzido para fins de purificação e 

redução, obtendo o Silício Grau Solar; 

Composição:  Si + 3HCl  =  SiHCl3 + H2 

c) Purificação dos Clorossilanos gerados: o SiHCl3 é destilado, e obtém-se o 

Triclorisilano puro; 

d) Redução dos Clorossilanos: A redução do Triclorisilano puro com o Hidrogênio 

(SiHCl3 - H2), obtém-se o Silício Grau Eletrônico, ou Silício Policristalino (pc-Si), 

com uma concentração de impurezas na ordem de  <1 ppm (1013 cm-3). 

Composição:  SiHCl3 + H2  =  Si + 3HCl 

 

3.2.5   Métodos de obtenção do Silício para aplicações fotovoltaicas 

Para a produção de dispositivos fotovoltaicos (e/ou eletroeletrônicos), é 

necessário que o Silício empregado apresente um índice de pureza bastante elevado, o 

que pode ser obtido por métodos e técnicas específicas, A seguir, são apresentados 

sucintamente os processos mais usuais, divididos esses em quatro categorias, sendo: 

Categoria A – Processos de crescimento do lingote de Silício Cristal-Único: 
E

 Métodos Czochralski – CZ, 
E

 Método Fusão por Zona – FZ (Flutu-Float-Zoning); 

Categoria B – Processos de crescimento do lingote de Silício Multicristalino: 
E

 Método da Solidificação Direcional – DS (Directional Solidification), 
E

 Método da Carcaça Eletromagnética – EMC (Electromagnetic casting); 
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Categoria C – Processos de Crescimento de Fita de Silício em Folha (Ribbon and Sheet 

Growth): 
E

 Método do Crescimento da Membrana Dendritica (Dendritic Web Growth), 
E

 Método do Crescimento de Fita com Borda Definida – EFG (Edge-Defined Film-

Fed Growth), 
E

 Método do Crescimento de Fita por Bordas Sustentadas –  S-WEB (Web Supported 

Silicon Ribbom), 
E

 Tecnologia de Crescimento de Fita em Substrato - RGS (Ribbon-Growth-on-

Substrate), 
E

 Tecnologia da Folha de Silício de Baixo Ângulo – LASS (Low Angle Silicon Sheet), 
E

 Técnica RTR (Ribbon-to-Ribbon) 

Categoria D – Processo de Crescimento de Filme Fino de Silício (Thin-Layer Growth on 

Substrates): 
E

 Filmes Finos 

 

3.2.5.1 Categor ia A – Crescimento do lingote de Silício Cr istal-Único 

Com a purificação do Silício Policristalino (pc-Si) alcançando índices de 

99,9999%, este passa a ser chamado de Silício grau Semicondutor ou Silício Cristal-

Único, tornando-o assim ideal à aplicação eletroeletrônica. Dentre os diversos métodos 

que podem ser utilizados para tal, serão detalhados apenas os métodos mais utilizados, 

sendo o Método de Czochralski - CZ e Método da Fusão por Zona – FZ. 

O método da Fusão por Zona – FZ, apresenta as vantagens tecnológicas de 

maior índice de purificação do material e maior produção por umidade de tempo, 

apresentando assim um elevado índice de eficiência de células fotovoltaicas 

manufaturadas com esse material. A desvantagem do método reside no fato desse 

necessitar de lingotes de forma cilíndrica uniforme, sem trincas ou fissuras. Atualmente 
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esse método é utilizado para aplicações e exigem alta eficiência. O método Czochralski - 

CZ é utilizado para aplicações de baixo custo financeiro. 

 

3.2.5.1.1   Método Czochralski  - CZ 

É a técnica utilizada em 90% dos casos para obter Silício com pureza na ordem 

de 99,99% a 99,999999%. O processo consiste em derreter o Silício Policristalino (pc-

Si) num cadinho / reator, sob atmosfera controlada e em temperatura na ordem de 

1500ºC. Nesse, adiciona-se elementos dopantes ou impurezas, com quantidades 

controladas e necessárias para a formação de um material com características 

semicondutoras, denominados de material tipo-N ou tipo-P. 

 

Figura 3.6   Ilustração do Método Czochralski  para obter-se o Silício Cristal-Único 
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Os elementos normalmente utilizados como dopantes para formação do material 

tipo-N (características pentavalente) é o Fósforo (P), ou o Arsênio (As), ou o Antimônio 

(Sb), etc., e os elementos dopantes para formação do material do tipo-P (características 

trivalentes) normalmente é o Boro (B), ou o Alumínio (Al), ou o Gálio (Ga), etc. 

Uma amostra do cristal que se deseja obter (semente de Silício Monocristalino - 

mc-Si) é mergulhada no cadinho contendo Silício Policristalino (pc-Si) derretido e essa 

semente é levantada lentamente numa velocidade na ordem de cm/hora, e em 

movimentos rotatórios. No Silício derretido, seus átomos se cristalizam em torno da 

semente e estendem uma estrutura em formato de lingote com orientação cristalina igual 

a da semente, porem com diâmetro que depende dos fatores de temperatura, da 

velocidade de elevação e rotação da semente e da velocidade de rotação do cadinho. Já 

estendido e formado o lingote de Silício, este é fatiado em finos discos, formando os 

wafers que serão processados a fim da obtenção de dispositivos semicondutores para a 

industria eletroeletrônica. Para cada centímetro de lingote fatiado, obtém-se uma média 

de 20 a 30 unidades de wafers (20 a 30 Wafer/cm). 

O método Czochralski (CZ), apresenta uma relação onde o Silício solidificado 

apresenta uma concentração de material dopante inferior ao Silício em estado líquido 

(fundido). A concentração de material dopante (impurezas) aumenta à medida que a 

barra de cristal cresce, sendo menor do lado da semente. No Silício (Si), existe Oxigênio 

(O) devido à dissolução dos cristais de Dióxido de Silício (SiO2). Este Oxigênio torna-se 

problemático somente para as aplicações onde o material será utilizado na produção de 

dispositivos que irão operar em alta potência, e onde são necessários elementos com alto 

índice de resistividade. 

Para ser rentável energeticamente, um dispositivo fotovoltaico manufaturado 

por esse processo deve trabalhar por um período de tempo maior de três anos para 

equivalência de energia elétrica dispensada na sua fabricação e da energia gerada por 

esse. Esse período é chamado de energy pay-back Time. Os custos relacionados com o 

produto acabado nesse processo são distribuídos da seguinte forma: 30% no processo de 

manufatura (maquinário + energia), 20% no processo de corte e polimento dos wafers, 
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20% na fabricação do elemento célula fotovoltaica e 30% com os processos de 

fabricação do módulo fotovoltaico (estrutura de moldura externa, cabeamento elétrico, 

proteções, etc). 
 

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 3.7   Fotos do processo de fabricação do Silício Cristal-Único - CZ.  (a) Cadinho 

com matéria prima.  (b) Imersão da semente para orientação do cristal.  (c) Repuxamento 

do lingote de cristal.  (d) Formação do Silício Cristal-Único 

 

  

Figura 3.8   Foto do Lingote de Silício Cristal-Único e do respectivo maquinário de 

obtenção do mesmo – Método CZ 

 

3.2.5.1.2 Método Fusão por  Zona – FZ (Flutu-Float-Zoning) 

Este método tem por base o principio de que as impurezas são deslocadas no 

material na fase liquida, onde são mais solúveis. O lingote de Silício Policristalino (pc-



 

 
 

66 

Si) é disposto no equipamento de Fusão por Zona e sofre aquecimento e fusão 

inicialmente numa região concentrada. Com o deslocar dessa região ao longo do lingote, 

as impurezas contidas no material também se deslocaram no sentido do movimento da 

fusão. No término dessa operação, as impurezas estarão concentradas numa das 

extremidades do lingote. 

 

 

Figura 3.9   Ilustração do Método Fusão por Zona (FZ) para obter-se  

o Silício Cristal-Único 

 

A purificação do Silício por este método parte com base no lingote de Silício 

Policristalino (pc-Si) que é sustentado na posição vertical e pressionado numa das 

extremidades por uma semente. Uma bobina de aquecimento, funcionando pelo 
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princípio eletromagnético (Rádio Freqüência - RF), envolve o material e desloca-se  no 

sentido vertical ao logo do lingote. Pela ação do campo elétrico e da alta temperatura 

provocada, a semente e o Silício Policristalino se fundem, reorganizando seus átomos na 

direção orientada pela semente, tornando o material de Silício Policristalino (pc-Si) em 

Silício Monocristalino (mc-Si). O Silício Cristal-Único produzido por esse processo tem 

formato de lingote com dimensões próximas de 1m de comprimento por 10cm de 

diâmetro. Apresenta maior pureza do que os produzidos pelo Método Czochralski, pois 

não utiliza cadinho e somente 20% de material produzido é perdido no processo 

produtivo. 

 

 

   

Figura 3.10   Foto da área de fusão do Silício Cristal-Único, obtido pelo Método FZ 

 

 

Figura 3.11   Foto do maquinário de produção do Silício Cristal-Único pelo Método 
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3.2.5.2   Categor ia B – Crescimento do lingote de Silício Multicr istalino 

O Silício Multicristalino é formado por partículas com formato de coluna, que 

apresenta tamanhos que variam de milímetros (mm) a centímetros (cm) de largura, com 

comprimentos variados. 

Para o crescimento do lingote de Silício Multicristalino, é utilizado o método da 

Solidificação Direcional – DS (Directional Solidification, também chamado de 

Moldagem em Cadinho) ou o método da Carcaça Eletromagnética Semicontínua – EMC 

(Eletromagnetic Semicontinuous Casting). Esses métodos são uma alternativa em 

substituição ao Método Czochralski, apresentando um menor custo de produção e não 

requerem de equipamentos sofisticados, trabalhadores altamente treinados, e os volumes 

de produção são aproximadamente três vezes maiores. 

 

3.2.5.2.1 Método da Solidificação Direcional - DS (Directional Solidification) 

Este processo também é chamado de Moldagem em Cadinho e é bastante 

simples. Consiste-se no dispor o Silício num cadinho para ser derretido e solidificado, 

podendo ser as duas operações num mesmo cadinho. O derretimento do material dá-se 

no cadinho de fundição, pela ação das bobinas de indução eletromagnética que envolve 

este. A solidificação do material é lenta e dá-se no cadinho de crescimento. 

São utilizados cadinhos de quartzo ou grafite de alta densidade, freqüentemente 

revestidos de Nitreto de Silício - Si3N4, que apresenta alta dureza, retenção das 

propriedades a altas temperaturas, resistência a oxidação e estabilidade térmica e 

composta para evitar trincas e furos. Os lingotes de Silício Multicristalino produzidos 

apresentam formatos cilíndricos, com 690 mm de diâmetro e comprimentos variados que 

dependem do tamanho do cadinho. É obtida uma taxa de produção média de 4,3 kg/h 

(num ciclo de 56 horas de fornada, 240kg de material). O consumo de energia elétrica é 

estimado de 8 a 15 kWh/kg. 
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Figura 3.12   Ilustração do Método da Solidificação Direcional (DS) 

 

Os baixos custos relacionados com o processo produtivo apresentam-se 

atraentes, no entanto por motivo do cadinho utilizado, existem alguns inconvenientes 

devido ao fato do grande número de defeitos na estrutura cristalina do material. Células 

fotovoltaicas manufaturadas com esse material apresentam uma eficiência de conversão 

energética na faixa de 13% a 14%. (em laboratório 18,6%). 

 

3.2.5.2.2 Método da Carcaça Eletromagnética – EMC (Electromagnetic Casting)  

Esse método foi desenvolvido em meados dos anos 80 por Ciszek11. Apresenta 

uma similaridade com relação ao método da Solidificação Direcional, e baseia-se no 

confinamento do material e aquecimento por indução eletromagnética.   

O Silício disposto sobre uma plataforma vertical móvel (geralmente de grafite), 

é conformado por hastes / placas verticais. O derretimento do Silício ocorre pela ação do 

aquecimento provocado pelas bobinas de indução eletromagnética dispostas na lateral 

externa de cada uma das hastes. A parte interna de cada hastes é dotada de um canal e 

                                                   
 
11 Ciszek, T.F - Theodore Ciszek Frank – Cientista Pesquisador e um dos principais líderes do grupo de 

materiais de Silício do NREL/USA. Experiência profissional de 39 anos nas áreas de crescimento de cristal 
de Silício, caracterização, estudos de defeito e de impureza, e pesquisa de materiais. 
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pelo enchimento desse com água, é forçada a refrigeração e esfriamento do material 

fundido. A plataforma móvel é abaixada em relação às hastes e o Silício em resfriamento 

torna-se sólido. O material fundido é conformação dentre as hastes, onde são possíveis 

lingotes numa grande variedade de formas geométricas, podendo ser circular, sextavada, 

quadrada, retangular, etc., com limites de 350mm de diâmetro e peso de 40kg (para 

lingotes cilíndricos). A taxa de produtividade oferecida por esse processo apresenta uma 

boa relação, de aproximadamente 30kg/h para lingotes de Silício. A potência elétrica 

consumida nesse processo produtivo é de 12 kWh/kg. 

 

 

Figura 3.13   Ilustração do Método da Carcaça Eletromagnética – EMC 

 

O resfriamento do material pelas hastes cria um elevado gradiente térmico e 

rápidas velocidades de crescimento do lingote, numa taxa que varia de 1,5 a 2mm/mim. 

As partículas do Silício Multicristalino ficam com tamanho médio de 1,5mm, no formato 

de coluna, com um elevado índice de pureza do material e liberdade para os átomos de 

oxigênio e carbono (O<6x1015; C<8x1016). A eficiência na conversão energética de 

células manufaturadas com esse material (tamanho 15x15cm) encontra-se na faixa de 

14% a 15%. 
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3.2.5.3   Categor ia C – Crescimento da Fitas de Silício em Folhas (Ribbon and Sheet 

Growth - RSG) 

A produção de Silício Monocristalino (mc-Si) via métodos e técnicas 

convencionais, como o Método de Czochralski - CZ e o Método da Fusão por Zona - FZ, 

proporcionam um material pelo crescimento do lingote de Silício e posteriormente estes 

são cortados transversalmente, e formado os finos wafers. Os índices de eficiência típica 

na conversão de energia são os melhores, no entanto esses métodos envolvem altos 

custos e complexidade de processo e controle. As técnicas de Crescimento de Fita 

tendem a baixar os custos dos processos, dos materiais e de seus produtos finais, pois se 

compõe de poucas fases produtivas e obtém-se o Silício Monocristalino (mc-Si) de 

forma direta. 

A tecnologia de Crescimento de Fita de Silício pode também ser descrita 

matematicamente, como um problema clássico de Stefan, onde: “Um elemento líquido 

na temperatura uniforme Tl, que é mais elevada do que a temperatura de derretimento 

Tm está confinada num ambiente x>0. No intervalo de tempo t=0, a superfície de limite 

x=0 é levada a uma temperatura T0, abaixo da temperatura de derretimento (isto é, em 

contato com um substrato frio) e mantida nesta temperatura. Conseqüentemente, a 

solidificação começa na superfície x=0 e move-se continuamente em relação ao sentido 

x-positivo” . 

O crescimento de fita a base de Silício Monocristalino para aplicação na 

manufatura de dispositivos fotovoltaicos tem sido alvo de diversos estudos e 

desenvolvimentos de processo. As tecnologias de Crescimento de Fita aproveitam as 

vantagens oferecidas pelas tecnologias já bastante desenvolvidas com base no Silício 

Cristalino e nas tecnologias dos Filmes Finos, obtendo a confiabilidade, estabilidade, 

eficiência elevada, e aceitação de mercado conquistado pelo Silício Cristalino (sem o 

custo e o desperdício inerentes dos processos convencionais). Dentre os diversos 

métodos já desenvolvidos e utilizados, aqui são comentadas somente os atualmente 

utilizados comercialmente, conforme já citados na seção inicial do capítulo, sendo os 

métodos e tecnologias de Crescimento da Membrana Dendritica (Dendritic Web 
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Growth), Crescimento de Fita com Borda Definida – EFG (Edge-Defined Film-Fed 

Growth), Crescimento de Fita por Bordas Sustentadas –  S-WEB (Web Supported Silicon 

Ribbom), Crescimento de Fita em Substrato – RGS (Ribbon-Growth-on-Substrate), 

Folha de Silício de Baixo Ângulo – LASS (Low Angle Silicon Sheet), e a técnica RTR 

(Ribbon-to-Ribbon). Esses métodos podem ser separados em duas categorias. Aqueles 

que puxam o Silício (em estado líquido) num plano perpendicular, dando origem a um 

filme fino (fita), e os que puxam o Silício em estado líquido num plano de ângulo 

inclinado, formando a fita. 

A tabela a seguir ilustra a relação entre as tecnologias de Crescimento de Fita, 

para obtenção de Filmes Finos. Os dados contidos na tabela foram juntados de diversas 

literaturas e possivelmente alguns dos índices apresentados já foram superados. 

 

Tabela 3.1   Comparativo entre as tecnologias de Crescimento de Fita. 

Tecnologia 
Velocidade de 

manufatura 
(mm/min) 

Capacidade 
de produção 
(m2/hora) 

Número de 
fornalhas 

para produzir 
100 MWp 

EFG (Edge-Defined Film-Fed Growth) 12  - 20 0,57  -  0,96 100 

Membrana Dendritica (Dendritic Web 
Growth) 

12  -  20 0,36  -  0,6 1175 

S-WEB (Web Supported Silicon Ribbom) 15  -  20 7,2  -  9,6 * 

RGS (Ribbon-Growth-on-Substrate) 0,1  -  0,6 0,04  -  0,25 2  -  3 

LASS (Low Angle Silicon Sheet) 1000  -  6000 120 -  720 * 

RTR (Ribbon-to-Ribbon) 1,5  -  2,0 0,31  -  0,42 * 

* Dados não obtidos 

 

3.2.5.3.1   Método do Crescimento da Membrana Dendr itica (Dendritic Web Growth) 

O termo “Dendritico”  refere-se à expressão “ramificado como árvore” , onde o 

processo se consiste no crescimento de uma membrana de Silício Cristal-Único (ou 
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Silício Monocristalino - mc-Si) de fina espessura. É o método mais antigo de 

crescimento de fita. 

 

 

Figura 3.14   Ilustração do Método de Crescimento da Membrana Dendritica (Dendritic 

Web Growth) para obter uma fita de Silício Monocristalino (mc-Si) 

 

Um cadinho de quartzo, retangular e raso (com 8mm de profundidade) com 

temperatura de aquecimento rigorosamente controlada, derrete o Silício Policristalino 

(pc-Si). Uma semente de Silício Monocristalino (mc-Si) é apoiada sobre a superfície do 

material líquido e puxada no sentido vertical. Pela ação da tensão superficial dos 

líquidos, é levantada uma membrana muito fina de material, com as mesmas orientações 

da semente, sendo (111) de face e <211> de crescimento, e aparada lateralmente por 

dendrites.  

A membrana formada entre as dendrites, solidifica-se à medida que vai subindo, 

com uma largura de 50mm, espessura de 100 a 300 mícrons e comprimentos de até 100 

metros. A taxa de crescimento da membrana é de 15 a 20 mm/min, com uma produção 
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de 0,25 g/mim. A energia elétrica utilizada no processo produtivo é de 200-300 kWh/m2 

de material. 

Células fotovoltaicas construídas com base no material do Método de 

Crescimento da Membrana Dendritica apresentam rendimento de conversão energética 

na faixa de 13% (laboratorialmente, obteve-se 17,3% para uma célula de 4cm2). 

 

3.2.5.3.2   Método do Crescimento de Fita com Borda Definida – EFG (Edge-

Defined Film-Fed Growth) 

A tecnologia Edge-Defined Film-Fed Growth - EFG (Método do Crescimento 

de Fita com Borda Definida) se consiste num cadinho feito à base de Grafite muito pura, 

com pequenas dimensões físicas (profundidade) e com orifícios de pequeno diâmetro na 

base inferior, que possibilitam a passagem de capilares (dendrites) que são puxados 

continuamente no sentido vertical, numa taxa de 15 a 20 mm/mim. O Silício 

Policristalino (pc-Si) é depositado e derretido nesse cadinho pela ação das bobinas de 

aquecimento (efeito eletromagnético) que o circundam, e onde a temperatura é 

rigorosamente controlada. Dois capilares (dendrites) de material com elevado grau de 

pureza são dispostos e puxados pelo interior do cadinho, em conjunto com a semente. 

Forma-se entre as dendrites e a semente uma fina película (fita de D 80mm de largura), já 

com características físicas de Silício Monocristalino (mc-Si), solidificando-se pela ação 

do resfriamento e formando uma fita com comprimento que depende do processo 

produtivo (variando de até 100 metros).  

Posteriormente a fita é cortada em tamanhos apropriados à manufatura dos 

dispositivos fotovoltaicos e componentes para a industria eletroeletrônica. O rendimento 

de conversão energética para dispositivos manufaturados com essa tecnologia alcança 

índices na faixa de 13 a 16%, e tende a aumentar a eficiência, se forem eliminados os 

fatores de contaminação durante o processo de fundição do material. 



 

 
 

75 

 

      

Figura 3.15   Adaptação da Técnica do Crescimento de Fita com Alimentação 

de borda definida  –  EFG - Edge-Defined Film-Fed Growth   

(Fonte: Mobil Solar, atualmente ASE Americas) 

 

3.2.5.3.3 Método do Crescimento de Fita por  Bordas Sustentadas – S-WEB  (Web 

Supported Silicon Ribbon) 

Esse método foi introduzido por Ciszek e por Hurd12 em 1980. É similar ao 

método de Crescimento de Membrana Dendritica (Dendritic Web Growth) e do Método 

de Crescimento de Fita com Borda Definida – EFG (Edge-Defined Film-Fed Growth). A 

diferença reside no fato das cordas laterais de sustentação da membrana de Silício serem 

aqui de materiais a base de Carbono (C). Esse fato contribui para o relaxamento das 

condições de temperatura controlada e possibilita a manufatura por equipamentos mais 

simples e de menor custo. 

                                                   
 
12 Hurd, J.L. - Jeffrey L. Hurd, Físico pesquisador e patenteador de processos de obtenção de patentes sobre 

crescimento de cristais de Silício. 
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 Comercialmente são produzidas fitas de 56 a 80mm de largura, comprimento 

ultrapassando os 100 metros e espessura de 300 mícrons. A taxa de produção varia de 10 

a 20 mm/mim e a produção diária chega a 1 m2/dia. A relação de energia elétrica 

utilizada para processar o material é de 85 kWh/m2. A eficiência na conversão energética 

de células manufaturadas com esse material é menor que 13% (laboratorialmente chega 

atingir 16,3%). 

 

 

Figura 3.16   Ilustração do Método do Crescimento de Fita por Bordas Sustentadas –  

S-WEB (Web Supported Silicon Ribbon) 

 

3.2.5.3.4   Tecnologia de Crescimento de Fita em Substrato - RGS (Ribbon-Growth-

on-Substrate) 

O método de crescimento de fita de um material semicondutor aplicado sobre 

um substrato, foi utilizado pela primeira vez em 1969 por Bleil13. É o método de 

manufatura Ribbon-Growth-on-Substrate - RGS (Tecnologia de Crescimento de fita em 

substrato) que obtém bons índices de velocidade de produção, que estão na faixa de 6 

m/mim. A eficiência na conversão energética das células fotovoltaica manufaturas com 

esse material alcançam a faixa compreendida entre 12 a 16% (em média 14,18%). A fita 
                                                   
 FHG

Bleil, C.E: Carl E. Bleil  -  Pesquisador nas áreas que envolvem sistemas da energia solar e coletor solar. É 
desenvolvedor de tecnologias que conduz o Silício pelo crescimento da fitas, deposição de finas películas 
cristalinas, armazenamento de hidrogênio para aplicações móveis, etc.
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produzida alcança a largura de 690 mm e comprimento variável e obtém-se um 

rendimento produtivo de 1.500 m2 /dia. 

 

 

Figura 3.17   Princípio do processo RGS (Fonte: Bayer AG). 

O método baseia-se no depositar o Silício em estado líquido (em torno de 

1410ºC) sobre uma esteira em movimento, que serve como substrato contínuo. A troca 

de calor entre os materiais (Silício e substrato), força o processo de cristalização do 

Silício. Na figura anterior, um detalhe ilustra as características de perpendicularidade das 

variáveis desse processo, relativos à velocidade de crescimento do cristal (Vc) e da 

velocidade de produção (Vp), permitem controles independentes, conseqüentemente 

diversas relações de espessura de material produzido, assim como no volume de 

produção, pela variável velocidade da esteira. A fita de Silício produzida e a esteira 

(substrato) são separadas devido aos efeitos dos diferentes coeficientes de dilatação 

térmica, provocados pela refrigeração forçada na esteira. 
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3.2.5.3.5   Tecnologia da Folha de Silício de Baixo Ângulo – LASS (Low Angle 

Silicon Sheet) 

A tecnologia Low Angle Silicon Sheet - LASS (Tecnologia da folha de Silício de 

baixo ângulo) é similar ao processo RGS, diferenciando-se apenas do fato da deposição 

do material ser sob o substrato. Todas as demais características de rendimento produtivo 

e de conversão energética são similares. 

 

Figura 3.18   Diagrama do processo LASS 

 

3.2.5.3.6 Técnica RTR (Ribbon-to-Ribbon) 

A técnica Ribbon-to-Ribbon – RTR (fita-a-fita) baseia-se no crescimento de uma 

fita, a partir da ação do campo eletromagnético envolvendo o material Silício 

Policristalino (pc-Si) depositado num reservatório. (similar ao processo Fusão por Zona - 

FZ, que por sua vez, impõe um campo eletromagnético a um cilindro e não a um 

reservatório).  

Os custos envolvidos no processo produtivo são relativamente baixos, tendo 

poucas perdas no corte das fitas. A eficiência de conversão energética para dispositivos 

construídos a partir desse tipo de material é de 14%. 
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3.2.5.4   Categor ia D – Método do Crescimento de Filme Fino de Silício (Thin-Layer 

Growth on Substrates) 

O Thin-Layer Growth on Substrates ou Thin-layer silicon (Filme-fino de Silício) 

é o método que deposita o Silício (Si) sobre um substrato qualquer. Como exemplo, a 

deposição sobre o vidro tem apresentado um material com espessura de 10 mícron e uma 

taxa de deposição de 1 m/mim.  

Apresenta algumas vantagens em relação aos demais processos, devido à 

deposição de matéria prima (Si) ser em baixas temperaturas e em pequenas quantidades, 

e a construção de módulos fotovoltaicos em bloco monolítico. Como desvantagem, 

temos a situação que as partículas cristalinas do material não conseguem absorver um 

bom percentual de fótons da radiação incidente (coeficiente de absorção). Vários 

desenvolvimentos são testados, mas a relação custo-benefício não se mostrou vantajosa 

até o presente momento.  

A foto a seguir foi obtida pelo processo SEM - Scanning Electron Microscopy, e 

ilustra a fina camada de Silício (Si), depositada sobre o vidro (substrato). 

 

 

Figura 3.19   Foto da camada de Silício (Si) depositada sobre o vidro (substrato) 

 

3.2.6   Comparativo entre processos de pur ificação 

Com relações as informações descritas quanto aos métodos e processos de 

purificação do Silício e obtenção dos materiais para produção de dispositivos, ilustramos 

na tabela a seguir alguns índices relativos ao produto e ao processo, estando estes 

classificados pelo fator de eficiência.  
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Os dados não disponíveis ou não confirmados foram omitidos e possivelmente, 

alguns desses índices já foram superados, levando-se em conta que as pesquisas e 

melhorias de processo são contínuos. 

  

Tabela 3.2   Comparativo entre os processo de produção de Silício 
 

Taxa de 
Crescimento 

Energia utilizada 

Método / Processo 

Largura 
lingote 

/fi ta 

(mm) 

Peso 

(kg) 
mm/min Kg/h 

Rendi- 

mento 

m2/h *  kWh/kg 
kWh/m2 

**  

Eficiência 

% típica / 
máxima 

FZ –  Fusão por Zona 
Flutu-Float-Zoning 150 50 2-4 4 80 30 36 <18 / 24 

L
in

go
te

 d
e 

S
i 

C
ri

st
al

-Ú
ni

co
 

CZ – Czochralski 150 50 0,6 - 1,2 1,5 30 18-40 21-48 <15 / 20 

DS – Solidificação 
Direcional 
Directional Solidification 

690 240 0,1 - 0,6 3,5 70 8-15 9-17 <14 / 18 

L
in

go
te

 d
e 

S
i  

M
ul

ti
cr

is
ta

li
no

 

EMC –  Carcaça 
Eletromagnética 
Electromagnetic Casting 

350 400 1,5 – 2 30 600 12 35 <14 / 16 

Membrana Dendr itica 
Dendritic Web Growt 

50 -- 12 – 20 0,15 1 -- 200 <13 / 17 

S-WEB - Fita por  Bordas 
Sustentadas 
Web Supported Silicon 
Ribbom 

56 - 80 -- 10 – 20 -- 1 -- 85 <13 / 16 

EFG - Crescimento de 
Fita com Borda Definida 
Edge-Defined Film-Fed 
Growth 

80 -- 12 – 20 -- 1,7 -- 55 <13 / 16 

RGS - Crescimento de 
Fita em Substrato 
Ribbon-Growth-on-Substrate 

690 -- 1000 -6000 -- > 1500 -- -- <12 / 16 

LASS - Folha de Silício 
de Baixo Ângulo 
Low Angle Silicon Sheet 

200 -- 1000 -6000 -- > 1000 -- -- <12 / 16 

F
ita

  d
e 

 S
i  

M
on

oc
ri

st
al

in
o 

RTR – Fita a Fita 
Ribbon-to-Ribbon 

-- -- -- -- -- -- -- -- / 14 

F
ilm

e 
F

in
o 

de
 S

i Filme Fino –  
Thin-Layer Growth on 
Substrates 

20 -- 10 -3 ⊥ -- -- -- -- -- / 13 

Legenda: *   O rendimento é para lingotes de 20 cm/wafers 
**   Somente incluído a energia para o crescimento 
 --  Indica que os dados não são disponíveis ou não confirmados 
⊥⊥⊥⊥  Taxa perpendicular à deposição de material ao filme 
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3.2.7.   Comentár ios sobre os métodos e processo de pur ificação 

Apesar das vantagens apresentadas de rendimento na conversão energética pelo 

método Fusão por Zona - FZ (18 a 24%), os custos envolvidos no processo são elevados, 

o que vamos ao método de Czochralski – CZ (eficiência de 15 a 20%), onde se mostra a 

tendência em minimizar os custos, pela obtenção de lingotes com maiores dimensões de 

diâmetros e comprimentos. Pesquisas apontam que 50% dos dispositivos manufaturados 

para o mercado de elementos fotovoltaicos têm por base de Silício Cristal-Único, obtidos 

por meio dos métodos Fusão por Zona – FZ e Czochralski - CZ. 

Por meio dos processos de Silício Multicristalino (método DS e EMC), obtém-se 

um bom rendimento (m2/h), com um percentual de consumo de energia elétrica ainda 

alto e a eficiência de conversão energética dos dispositivos manufaturados é afetada, 

pois o material apresenta um alto grau de impureza não controlada. 

Os métodos que utilizam as tecnologias do principio de crescimento de fitas 

(Membrana Dendritica, S-WEB, EFG, RGS, LASS, RTR), apesar de consumirem 

pouquíssima energia em seu processo produtivo, seu rendimento é menor (m2/h) e o 

ponto de equilíbrio mostra-se distante para o competir com as outras tecnologias, no 

entanto esforços têm se concentrado no desenvolver fitas mais largas e múltiplas. 

Mostra-se bastante promissor o método de Crescimento de Fita de Silício em 

Filme Fino (Thin-Layer), apesar dos índices de eficiência energética não serem elevados. 

Os processos industriais permitem a deposição em grandes áreas de material e em 

elevadas velocidades, e permitem processos automatizados. 
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3.2.8   Resumo diagramado do processo de pur ificação do Silício  

O diagrama a seguir, ilustra as etapas de purificação do Silício. 

 

 

 

Figura 3.20   Ilustração do processo seqüencial de produção elementos com base no 
Silício Policristalino e Monocristalino 
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3.2.9   Caracter ísticas Gerais do Silício 
 

3.2.9.1   Banda de Condução 

Conforme já citado no item relativo às características químicas do Silício, este 

elemento compartilha seus elétrons com átomos vizinhos, formando uma estrutura 

contínua por meio das ligações covalente. 

 

 

Figura 3.21   Estrutura contínua do Silício (Si) 

 

Havendo índices razoáveis de energia em formas de luz e/ou calor, sobre a 

estrutura cristalina do Silício (Si), esta é abalada e desencadeia a ruptura de ligações 

covalentes, e gera a movimentação de portadores de carga (elétrons e/ou lacunas livres), 

ocorrendo assim o fenômeno denominado de corrente elétrica. A energia necessária para 

quebrar uma ligação covalente ou deslocar um elétron de sua respectiva posição na 

estrutura cristalina é denominada de bandgap, que para o Silício Cristalino (c-Si) é 

necessária à energia de 1,1 eV (elétron-Volt). Esse valor corresponde à energia ganha 

por um elétron quando este passar por um potencial de 1,0 Volt no vácuo. 

 

3.2.9.2   Processo de Dopagem 

Auto-arranjadas as ligações covalentes entre os átomos de Silício (Si), sua 

estrutura cristalina entra em equilíbrio e este passa a possuir propriedades elétricas 
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resistivas. Para tornar o material aplicável às necessidades do mercado eletroeletrônico e 

fotovoltaico, são utilizadas técnicas de dopagem, fazendo com que essa estrutura 

cristalina fique com características de excesso de elétrons (material tipo-N) ou então 

com falta de elétrons (material tipo-P). Esse processo consiste na inserção de impurezas, 

ou seja, introdução de átomos de um outro elemento químico na estrutura cristalina do 

Silício, desestabilizando as ligações covalentes e criando propriedades elétricas 

controláveis. 

 

3.2.9.2.1   Mater ial tipo-N 

Inserido na estrutura cristalina do Silício (Si) que é tetravalente14 um átomo de 

Fósforo (P) que é pentavalente15, os elétrons do átomo de Silício farão as ligações 

covalentes com os elétrons do átomo de Fósforo e 1(um) elétron ficará livre na estrutura 

cristalina, facilitando a mobilidade dos portadores de carga no interior do cristal. 

 

 

Figura 3.22   Átomo de Silício (Si) com ligações covalentes com átomos do fósforo (P) 

 

 

                                                   
 
14 Elemento Tetravalente = estrutura que tem quatro elétrons na camada de valência. 
15 Elemento Pentavalente = estrutura que tem cinco elétrons na camada de valência. 
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3.2.9.2.2   Mater ial tipo-P 

Inserido na estrutura cristalina do Silício (Si) que é tetravalente um átomo de 

Boro (B) que é trivalente16, os elétrons do átomo de Boro farão as ligações covalentes 

com os elétrons do átomo de Silício e ficará 1(um) elétron sem fazer ligação covalente, 

deixando uma lacuna no interior do cristal, facilitando a mobilidade dos portadores de 

cargas. 

 

 

Figura 3.23   Átomo de Silício (Si) com ligações covalentes com átomos do Boro (B) 

 

3.2.9.2.3   Método de dopagem 

Diversos métodos podem ser utilizados para se obter a dopagem de um material. 

Dentre eles, o processo de aquecimento e o processo gasoso. 

• Processo de aquecimento: A superfície do Silício (Si) é aquecida e revestida com 

Fósforo (P). Os átomos do Fósforo se difundem no Silício. 

• Processo gasoso: Os íons de um material líquido dopante são pulverizados sobre a 

superfície do Silício (Si). Como material dopante pode ser utilizado o Boro (B), o 

Fósforo(P), o Índio (In), etc. 

 

                                                   
 
16 Elemento Trivalente = estrutura que tem três elétrons na camada de valência 
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3.2.9.2.4   Junção PN 

Se unidas duas pastilhas de matérias com dopagens diferentes (pastilha de 

material tipo-P, que tem excesso de lacunas e pastilha de material tipo-N, que tem 

excesso de elétrons) obtêm-se a junção PN, com uma região intermediaria denominada 

de Barreira de Potencial (Zona de Depleção) criada pelo campo elétrico dos íons 

positivos do elemento dopante pentavalente, e do campo elétrico dos íons negativos do 

elemento dopante trivalente. 

 

 

Figura 3.24   Junção PN do material semicondutor 

 

 

3.3   Células Fotovoltaicas Convencionais 

 

3.3.1   Silício Cr istalino (c-Si)  

O Silício Cristalino (c-Si) é o material mais tradicional na aplicação da 

tecnologia fotovoltaica, substituindo o Silício Amorfo (a-Si) nas aplicações de bens de 

consumo (relógios, calculadoras, etc.), pois apresenta índices superiores de estabilidade 

de eficiência energética, performance na robustez e confiabilidade funcional. Um fator 

limitante é a questão do custo de produção de elementos e dispositivos a base Silício 
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Cristalino (c-Si), onde este se apresenta bastante elevado devido ao processo de 

produção e ao método de corte do lingote de silício cristalino. 

A eficiência de conversão energética nos dispositivos fotovoltaicos a base de 

Silício Cristalino (c-Si) esta na ordem de 12 a 15% e em ambiente laboratorial, na faixa 

de 24% (fonte: Green, 1998). A diferença entre as eficiências dos elementos de 

laboratório e de elementos comerciais está no rendimento do processo produtivo nas 

perdas de energia provocada por interconexão entre as células e o painel, na área ativa 

do painel. 

O que determina as características físicas e elétricas de um determinado tipo de 

material é seu respectivo arranjo atômico. O Silício Cristalino (c-Si) permite uma série 

de arranjos e, portanto, é subdividido em diversos tipos de materiais. Nesse texto, estarei 

fazendo a citação tão somente dos tipos Silício Monocristalino (mc-Si) e do Silício 

Policristalino (pc-Si). Os demais tipos derivados de Silício Cristalino estão em amplos 

estudos e desenvolvimento de processos produtivos. 

 

3.3.1.1   Silício Policr istalino (pc-Si) 
 

3.3.1.1.1   Matér ia Pr ima (pc-Si) 

O Dióxido de Silício (SiO2) é encontrado abundantemente na areia da praia. 

Quando submetido ao processo de redução em temperatura na ordem de 2000ºC 

juntamente com o Coque (SiO2 + 2C = Si + 2CO), permite a obtenção do Silício grau 

Metalúrgico, que apresenta um índice de pureza, na ordem de 98 a 99%. Passando ainda 

por processos de purificação, com a adição de CIH (Clorhidrico), obtém-se o 

Triclorosilano (SiHCI) e pela destilação do mesmo o Triclorosilano puro (SiHCI3). Na 

redução do Triclorisilano puro (SiHCI3) com o Hidrogênio (H2) obtém-se o Silício 

Policristalino (pc-Si) com uma concentração de impurezas na ordem de <1ppm (1013 

cm-3). O material ainda em estado líquido é derramado em moldes (formas), resfriado e 
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solidificado de forma direcional, resultando um material constituindo de blocos com 

estruturas cristalinas com grande quantidade de grãos ou cristais que concentram 

defeitos em seu contorno. Este material pode apresentar uma elevada ou baixa classe de 

refino, dependendo de fatores como o tamanho dos cristais, da distribuição das 

impurezas no material e da taxa de resfriamento do material. O material é então cortado 

em finas fatias (wafers) ou placas para utilização em elementos fotovoltaicos e 

eletroeletrônicos. 

 

 

Figura 3.25   Característica dos cristais de estrutura Policristalina (Silício Policristalino) 

 

3.3.1.1.2   Células Fotovoltaicas de pc-Si 

O Silício Policristalino (pc-Si) aplicado na manufatura de Células Fotovoltaicas 

apresenta vantagens, pois possibilita ser depositado em formas (moldes) quadradas onde 

a relação de área útil por quantidade de células instaladas é positiva. São admitidos 

vários processos de manufatura de células fotovoltaicas a base de Silício Policristalino 

(pc-Si), podendo estes ser por meio do corte do lingote de Silício Policristalino (pc-Si) 

em finas fatias (wafers), ou ainda pelo deposito do filme num substrato obtido com o 

método do transporte de vapor ou por imersão. 

A deposição em filme num substrato (processo denominado por Thin-Film – 

filme fino), é obtida a partir da fusão de pedaços de Silício grau metalúrgico em moldes 

especiais. A disposição dos átomos depositados em camadas consecutivas e muito finas 

(na ordem de 1 a 10 mícrons de espessura), não se organiza num único cristal e formam 

uma estrutura policristalina com superfícies de separação entre os cristais (Obs.: Os 
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filmes manufaturados pelos processos Thick-Film - fi lme-grosso, ficam tipicamente com 

uma espessura da ordem de 100 a 300 mícrons). 

As células fotovoltaicas a base de Silício Policristalino apresentam um baixo 

custo, pois seu processo produtivo envolve um menor índice de consumo energético e 

pouco rigor quanto a impurezas. Os índices de eficiência na conversão energética estão 

na faixa de 12 a 14% e em ambientes laboratoriais chegam a 18%. Trabalham na faixa 

do espectro da freqüência luminosa mais baixa e sua eficiência aumenta com a 

intensidade de luz incidente. Alguns fabricantes de células fotovoltaicas a base de Silício 

Policristalino (pc-Si) dão garantia de seu funcionamento por 20 anos. 

 

         

Figura 3.26   Células Fotovoltaicas de Silício Policristalino (pc-Si) 

 

3.3.1.2   Silício Monocr istalino (mc-Si) 
 

3.3.1.2.1   Matér ia Pr ima (mc-Si) 

A matéria prima para obtenção do material Silício Monocristalino (mc-Si) é o 

Silício Policristalino (pc-Si), onde o processo de obtenção desse foi comentado no item 

anterior. A partir do Silício Policristalino são desenvolvidos diversos métodos e 

processos para que este alcance índices de pureza com grau na ordem de 99,999999%. 

No item referente à purificação do Silício, foi descrito o “Método de 

Czochralski” . Nesse método, sob um rígido controle de temperatura, os cristais da 

estrutura monocristalina são devidamente orientados, com baixa densidade de defeitos e 
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com 99,99999% de pureza. O material fundido é extraído na forma cilíndrica, é então 

usinado em tarugos, formado os wafers pelo corte em finas fatias por serras diamantadas 

que apresentam uma espessura de aproximadamente 0,3 a 0,5 mícrons, e feita à limpeza 

e retirada de impurezas por meio de lapidação, de ataque químico e polimento destas 

lâminas, onde ocorrem perdas de material. 

 

 

Figura 3.27   Característica dos cristais da estrutura Monocristalina (Silício 

Monocristalino) 

 

3.3.1.2.2   Células Fotovoltaicas de mc-Si 

Com base nos wafers de Silício Policristalino, é processada a difusão controlada 

em fornos de alta temperatura (800ºC a 1000ºC), onde são introduzidas de forma 

sobreposta, impurezas do tipo-N pela exposição de vapor de Fósforo (P), obtendo dessa 

forma um material com duas camadas. Uma camada tipo-P, obtida pelo método de 

purificação de Czochralski e uma outra camada de material, obtida pela difusão de 

material tipo-N, conseguindo assim a junção PN (célula fotovoltaica). 

Atualmente, as células a base de Silício Monocristalino são as mais 

comercializadas e, portanto as mais utilizadas. Apresentam um altíssimo grau de pureza 

e chegam à eficiência de conversão energética na faixa de 12 a 15% e em condições 

laboratoriais chegam ao rendimento de 24%. Operam numa larga faixa de freqüência 

dentro do espectro luminoso, contudo sua eficiência cai nas faixas de alta freqüência. 
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Alguns fabricantes de dispositivos fotovoltaicos a base de Silício Monocristalino (mc-

Si), dão garantias de funcionamento de 25 anos para estes produtos.  

 

      

Figura 3.28   Células Fotovoltaicas de Silício Monocristalino (mc-Si) 

 

 

3.4.   Células Fotovoltaicas de Filmes Finos 

 

3.4.1   Silício Amor fo (a-Si) 

3.4.1.1   Matér ia Pr ima (a-Si) 

O Silício Amorfo foi encarado por um período de tempo como a única solução 

comercialmente viável para a tecnologia fotovoltaica, especialmente para os filmes 

finos. É um material utilizado pela maioria dos produtos eletroeletrônicos de baixo 

consumo energético, como nos relógios, calculadoras, etc., na industria de edificação, 

com os vidros, cristais, etc. e na produção de sistemas e módulos fotovoltaicos. A 

palavra “Amorfo”  significa falta de estrutura, ou seja, os átomos da estrutura do Silício 

Amorfo apresenta um alto grau de desordem. É também denominado de Silício Amorfo 

Hidrogenado (a-Si:H), e na forma simplificada, tão somente de Silício Amorfo.   
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Figura 3.29   Modelo da estrutura do Silício Amorfo (a-Si) 

É produzido em fornos de ambiente a vácuo, sob a ação do campo elétrico 

criado pela alta freqüência, onde este é purificado e recebe de forma controlada a 

introdução de impurezas de elementos necessários (Boro, Fósforo, etc.). Os átomos de 

sua estrutura não estão arranjados em nenhuma ordem em particular (estão em 

desordem). Sua estrutura contém um grande número de defeitos, não tomando forma 

cristalina, pois seus átomos não fazem ligações covalentes. A alteração de sua estrutura 

cristalina pela dopagem de átomos nas ligações falhas permite a circulação de portadores 

de carga (elétrons e/ou lacunas) através do material, tornando-o aplicável à utilização em 

dispositivos eletroeletrônicos. 

Elementos produzidos a base de Silício Amorfo (a-Si) em forma de filmes, 

apresentam vantagens econômicas, pois as tecnologias e custos envolvidos no processo 

produtivo, são relativamente simples e baratos apresentando um baixo consumo de 

energia elétrica, onde as temperaturas envolvidas são menores que 300 ºC. O processo 

dá-se pela deposição de plasma em diversos tipos de substratos, em camadas muito finas 

de ligas de Silício sobre variados tipos de substratos de baixo custo (como laminas de: 

plástico, vidro, aço inox, etc.), desenvolvendo assim elementos com características 

flexíveis, inquebráveis, leves, semitransparentes, em superfícies curvas, etc. 

Tipicamente, a espessura da fina camada de a-Si é de aproximadamente 1µm 

(mícron) e pode absorver até 90% da energia luminosa incidente. Sua eficiência na 

conversão de energia luminosa em energia elétrica está na ordem de 5 a 8% e em 

ambientes laboratoriais na ordem de 14,5%, pois a manufaturada é bastante controlada 

com métodos de produção e detalhes na tecnologia de materiais [Maycock, P. D., 
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nov/1996]. Apresenta a característica de absorção da radiação solar na faixa visível com 

resposta espectral mais voltada para o tom azul, e os dispositivos manufaturados a base 

de a-Si mostram-se muito eficientes sob iluminação artificial (ex.: sob lâmpadas 

fluorescentes). 

 

3.4.1.2   Células Fotovoltaicas de a-Si 

A estabilidade e performance das células fotovoltaicas a base de Silício Amorfo 

(a-Si) são baixas quando novas, pois sofre degradação nos primeiros meses de operação, 

diminuindo de 20 a 15% de sua eficiência de conversão de energia (característica 

denominada: efeito Staebler Wronski). Para minimizar esse efeito, é utilizado em sua 

construção técnicas estruturais Multijunção e Camadas Finas. 

Alguns fabricantes de células fotovoltaicas a base de a-Si, dão garantia de 

funcionamento dessas de até 10 anos. 

        

(a) (b) (c) (d) 

Figura 3.30   (a, b, c) Células de Silício Amorfo aplicado em vidro. (d) Células de Silício 

Amorfo aplicado em elementos para coberturas de edifícios 
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3.4.2   Arseneto de Gálio (GaAs) 

3.4.2.1   Matér ia Pr ima 

O Arseneto de Gálio (GaAs) é um semicondutor composto pela mistura dos 

elementos: Gálio (Ga) e Arsênio (As). O Gálio (Ga) por sua vez é um subproduto da 

fusão do Alumínio (Al) com o Zinco (Zn), sendo mais raro que o Ouro (Au). O Arsênio 

(As) é um material venenoso e não é raro na natureza. 

 

3.4.2.2   Células Fotovoltaicas  de GaAs 

Elementos fotovoltaicos a base de Arseneto de Gálio (GaAs) são também 

denominados de Filmes Finos Monocristalino de Arseneto de Gálio. Este material é 

apropriado para a manufatura de elementos em estrutura Multijunção e possuem um alto 

índice de eficiência de conversão energética, alcançando a faixa de 25 a 30%. 

As características que envolvem esse elemento são: 

• Bandgap na faixa de 1,43 eV; 

• Elevado grau de absorção à radiação solar, permitindo que uma camada de apenas 

alguns mícrons apresente um elevado grau de rendimento (células a base de Silício 

Cristalino necessitam de uma espessura de 100 mícrons ou mais); Apresentam 

baixíssima sensibilidade ao calor, e não alteram sua característica de condutividade 

com a elevação da temperatura; 

• Ligas metálicas feitas com o GaAs, como o Alumínio (Al), ou Antimônio (Sb), ou o 

Índio (In) permitem uma alta flexibilidade no desenvolvimento do projeto de células 

fotovoltaicas, compondo-a por várias camadas e espessuras, pelo controle preciso da 

quantidade de portadores de carga (elétrons – lacunas) próximos à área de campo 

elétrico da junção. 

Atualmente o custo apresentado pela matéria prima e manufatura de células 

fotovoltaicas a base de Arseneto de Gálio (GaAs) é alta. 
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Figura 3.31   Célula fotovoltaica de Arseneto de Gálio 

 

 

3.5   Compostos Policr istalinos 

 

3.5.1   Telureto de Cádmio (CdTe) 

3.5.1.1   Matér ia Pr ima  

O Telureto de Cádmio (CdTe) é um material que vem sendo utilizado em 

grande escala para aplicações em calculadoras de bolso, e tem crescente expansão na 

aplicação de células fotovoltaicas. Apresentam um aspecto visual com tonalidade de cor 

marrom / azul escuro e eficiência de conversão energética com índices maiores que o 

apresentado pelo Silício Amorfo (a-Si). 

Possui um Bandgap na faixa de 1,44eV, característica essa que está muito 

próxima ao valor ideal para a máxima eficiência teórica de conversão energética, e um 

elevado índice de absorção à radiação solar (na ordem de 10
4

cm
-1

), o que o torna ideal às 

condições de conversão da energia luminosa em energia elétrica. 
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Figura 3.32   Foto do material Telureto de Cádmio (CdTe) 

 

A denominação Telureto de Cádmio é devido à composição do elemento base, o 

Telúrio, com outros elementos (metal, hidrogênio ou íons similares) que no presente 

caso, é composto com o Cádmio. O Telúrio é um elemento encontrado na forma nativa 

de telureto e ainda combinado com alguns metais constituindo alguns minérios como o 

altaita, pedzita, tetradimita, etc. O telúrio é um elemento semimetal (metalóide, 

semicondutor do tipo-P), frágil, facilmente pulverizado e relativamente raro. Quando na 

forma cristalina, apresenta uma coloração branco-prateado e quando na forma pura, um 

brilho metálico. Compostos a base de Telúrio são considerados tóxicos e devem ser 

manuseados com cuidado, pois quando expostos à atmosfera, provocam ao ser humano o 

sintoma de secura na boca e se intoxicação mais elevada, dor de cabeça, vertigens e 

sonolência. 

O Cádmio (Cd) é um elemento obtido como subproduto da obtenção do Zinco 

(Zn), separado desse pela precipitação com sulfetos ou mediante destilação. Geralmente 

o Zinco e o Cádmio estão nos minerais na forma de sulfetos que queimados originam 

uma mistura de óxidos e sulfatos. É um elemento escasso e encontrado de forma natural 

na crosta terrestre. É um metal pesado que produz efeitos tóxicos nos organismos vivos, 

mesmo em concentrações muito pequenas. Tem características de ser metal macio com 

um brilho branco acinzentado e bom condutor de calor e eletricidade. 
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3.5.1.2   Célula Fotovoltaica de CdTe 

São formadas pela junção de diferentes materiais, sendo, portanto, uma estrutura 

tipo heterojunção, onde o Sulfeto de Cádmio (CdS) é o material utilizado como elemento 

tipo-N.  

O desempenho dos dispositivos fotovoltaicos é determinado pelas propriedades 

físicas do material, obtida pelo rigoroso controle durante a deposição dos materiais 

componentes, onde o CdTe adquire características de semicondutor com alta 

resistividade e altas concentrações de defeitos na estrutura cristalina.  

As camadas policristalinas do CdS e do CdTe podem ser depositadas por 

diferentes e diversos métodos, dentre as quais: 

• Deposição Física a Vapor (PVD – Phisical Vapor Deposition) - (ou por evaporação) 

Envolve a vaporização dos compostos (CdS ou CdTe) ou dos elementos em 

separado em ambiente de vácuo (Cd+S ou Cd+Te). Os vapores resultantes se 

recombinam na superfície da membrana, formam o material policristalino 

necessário. 

• Sublimação em espaço fechado (CSS – Closed Spaced Sublimation) - É baseada na 

dissociação reversível dos materiais em altas temperaturas (ex.: 2CdTe = Cd + Te2). 

A membrana é mantida em alta temperatura e os vapores dos elementos químicos 

formam o composto, devido ao equilíbrio da baixa pressão. 

• Deposição a Vapor Químico (CVD - Chemical Vapor Deposition) – Envolve a 

reação química entre vapores para produzir os materiais requeridos, que se 

condensam nos filmes, dando a forma ao composto. A variação do método CVD 

Metal-Orgânico (MOCVD) é uma técnica para produzir finas películas com ótimas 

propriedades óticas e eletrônicas. 

• Deposição Química por Banho – Algumas vezes é utilizado para deposição nas 

películas de CdS, e envolve a produção de íons numa solução química que combina 

e se precipita para fora da membrana, se as condições necessárias de equilíbrio 
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forem encontradas. Este método não pode ser utilizado para o CdTe devido à 

dificuldade de sintetizar Teluretos. 

• Eletrodeposição - Pode ser utilizada para deposição de materiais semicondutores em 

soluções de temperatura baixa. 

As células fotovoltaicas a base de Telureto de Cádmio (CdTe) são construídas 

por meio de estruturas tipo Heterojunção e são formadas pela junção PN. Essa é 

compostos por diversas fatias, com base nas camadas de Telureto de Cádmio - CdTe 

(tipo-P) e de Sulfureto de Cádmio - CdS (tipo-N). A formação de cada um dos elementos 

constituintes da célula fotovoltaica tem com função: 

• Vidro – Basicamente é utilizado uma lamina de vidro comum (o mesmo que  o 

utilizado em janelas), com as características de ser resistente mecanicamente, 

transparente e barato. Sua espessura é tipicamente de 2 a 4 mm e é revestido com 

uma camada anti-reflexiva para realças a propriedades óticas. 

• Óxido condutor transparente - Geralmente é à base de Óxido de Estanho (SnO2) ou 

Óxido de Estanho e Índio (ITO - Indium Tin Oxide). Estes agem como contato 

dianteiro do dispositivo fotovoltaico e servem também de camada anti-reflexiva 

sobre a área de absorção à radiação solar. 

• Sulfato de Cádmio – tipo-N (CdS) – É um material policristalino e apresenta uma 

espessura típica de 100nm (nanômetros). Alem de ser um elemento da formação da 

junção PN, serve também como camada anti-reflexiva sobre a área de absorção da 

radiação solar. É transparente ao comprimento de onda na faixa de 515nm. Abaixo 

desse valor a luz passa completamente à camada de CdTe. 

• Telureto de Cádmio – tipo-P (CdTe) – É um material policristalino e tem uma 

espessura típica de 10 9 m (mícrons). Tem elevado coeficiente de absorção à radiação 

solar, pois seu bandgap está na faixa de 1,5eV. É dopado em menor índice (em 

relação ao CdS), portanto a região de depleção esta em maior parte dentro da 

camada de CdTe, que é a região ativa da célula onde ocorre à geração dos portadores 

de carga. 
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• Contato Traseiro – Geralmente é de Ouro (Au) ou Alumínio (Al). O material CdTe 

tipo-P tem características de elevado valor de resistência elétrica, portanto nessa 

região forma também uma junção Schottky (diodo retificador). Para minimizar esse 

efeito, é adicionada uma camada de Telureto de Zinco (ZnTe) entre o CdTe e o 

respectivo contato elétrico da célula, tornando o material com propriedades 

intrínsecas (natural, nem “P”  e nem “N” ). 

 

 

Figura 3.33   Modelo ilustrativo de construção de uma Célula Fotovoltaica  

de Telureto de Cádmio (CdTe) 

 

Células fotovoltaicas manufaturadas a base de CdTe apresentam tipicamente 

algumas camada de material da espessura total de 10µm, depositadas sobre o vidro 

policristalino, utilizando uma baixíssima quantidade de material semicondutor e 

conseqüentemente um menor custo. Apresentam um elevado índice de absorção à 

energia solar (99% da luz incidente) e sua eficiência de conversão energética alcança a 

faixa de 7% a 10% e em ambiente laboratorial chega a 16% (laboratórios da NREL/USA 

– Natural Resource Ecology Laboratory, Colorado State University /USA). 
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Apesar da matéria prima não abundancia, apresenta vantagens em relação ao 

custo. O inconveniente com relação ao manuseio do elemento Cádmio que é tóxico. 

 

3.5.2   Disseleneto de Cobre e Índio (CuInSe2 ou CIS) 

3.5.2.1   Matér ia Pr ima 

O Disseleneto de Cobre e Índio é  um material composto predominantemente 

pelos elementos químicos Cobre (Cu), Índio (I) e Selênio (Se). Seu símbolo químico é 

CuInSe2. A forma abreviada CIS compreende as primeiras letras de seus elementos 

componentes C-Cobre, I-Índio e S-Selênio. Em conseqüência a estrutura cristalina 

formada, esse material pertence à família das calcopirites (sulfeto de cobre e ferro, 

cristalizado no sistema tetragonal). Estes compostos naturais são quimicamente muito 

estáveis e variando-se as proporções desses elementos, obtêm-se propriedades 

semicondutoras, que absorvem intensamente a radiação solar. 

 

 

Figura 3.34   Foto das Camadas de uma Célula Fotovoltaica de CIS 

(Fonte: Hahn-Meitner-Institut Berlim) 

 

O material é preparado em etapas subseqüentes conforme segue: Uma placa de 

vidro de 2 a 4mm de espessura é revestida numa das superfícies por uma fina camada de 

0,5 9 m de espessura com o elemento químico Molibdênio (Mo), com o objetivo de 

camada protetora e também como contato elétrico traseiro (referencial positivo). 
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Posteriormente, num ambiente a vácuo e em temperatura de 500°C, os elementos Cobre, 

Índio e Selênio (CuInSe2) são vaporizados de forma conjunta sobre a superfície revestida 

com molibdênio, adicionando a este uma película de 2,0 9 m de espessura. Este processo 

é denominado de Sputtering. Uma camada de Sulfato de Cádmio (CdS) de 0,05 9 m de 

espessura é adicionada ao material, propiciando a função anti-reflexiva ao material. 

Finalmente, uma camada transparente de Óxido de Zinco (ZnO) de 1 9 m de espessura é 

depositada sobre os elementos vaporizados, aumentando a transparência e formando o 

contato elétrico superior (referencial negativo) da célula fotovoltaica. 

 

 

Figura 2.35    Estrutura de uma célula fotovoltaica CIS. (Fonte: Würth Solar) 

 

Pesquisadores estão trabalhando nos diversos aspectos do CIS, para os 

processos de desenvolvimento e manufatura de elementos fotovoltaicos, onde são 

estudadas os variados tipos de métodos de deposição de material (sublimação / 

evaporação, eletrodeposição, pulverização, etc.) e a formação da junção por meio de 

processos de fabricação industrial. 

 

3.5.2.2   Células fotovoltaicas de CuInSe2 ou CIS 

Células fotovoltaicas manufaturadas com base no Disseleneto de Cobre e Índio 

(CuInSe2 ou CIS), têm um índice de absorção à radiação solar, atingindo valores de 
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eficiência de conversão energética na faixa de 9 a 10% e em ambiente laboratorial de 

18%. Possuem uma longa vida útil. 

O material CIS é utilizado em estruturas de montagem de células fotovoltaicas 

do tipo Heterojunção, onde é feita a junção com materiais semicondutores que 

apresentam diferentes índices de bandgap. Uma variação para aumentar mais sua 

eficiência, é a adição de Gálio (Ga) à camada do CIS, o que leva seu Bandgap à 1,0 eV. 

Essa composição é geralmente denominada de Célula de Disseleneto de Cobre-Índio-

Gálio (CIGS).  

 

 

Figura 3.36   Composição estrutural de uma célula Fotovoltaica de 

Disseleneto de Cobre-Índio-Gálio (CuInSe2 ou CIGS) 

 

Cada célula fotovoltaica especificamente gera uma tensão menor que 1Volt e 

vária células interconectadas serialmente, obtém-se a tensão necessária para suprir 

energia necessária à carga, formando assim um módulo. Esse é fechado hermeticamente 

com uma segunda placa de vidro (tampa protetora superior). Diversos tipos de materiais 

como substrato são possíveis (alem do vidro), devido ao método de processo produtivo 

de deposição e vaporização de elementos químicos. 

Comercialmente tem-se distribuído módulos com dimensões de 60 x 120 cm. 

Células e Painéis Fotovoltaicos a base de CIS apresentam ótima aparência estética e 

entraram no mercado com a característica de grandes áreas de superfícies (m2) em 
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aplicações arquitetônicas. Como inconveniente, temos a questão da toxidade dos 

elementos componentes e da não abundância dos mesmos. 

A figura a seguir, ilustra uma célula fotovoltaica a base de CIS, manufaturada 

por eletrodeposição, com espessura aproximada de 1 9 m (0.001mm). 

 

 

Figura 3.37   Célula fotovoltaica manufatura a base de CIC (Módulo CIS: 30 cm² de 

dimensões; saída 8 WCA.  Fonte: ZSW; Estugarda, Alemanha) 

 
 

 

3.6   Outras Tecnologias de Células Fotovoltaicas 

3.6.1   Ribbon 

Células fotovoltaicas (e/ou módulos) assim denominadas de Ribbon, nada mais 

são que dispositivos manufaturados com base no material Silício Cristalino (c-Si), que 

tomam como fundamento o material formado pelas tecnologias de crescimento de Fita 

(Ribbon and Sheet Growth), já comentado seus diversos processos de obtenção nos 

textos da seção Crescimento da Fitas de Silício em Folhas. 

Nesse documento faço menção em separado das células Ribbon, dispondo-a no 

grupo de “Outras Tecnologias” , devido essas combinar as características do grupo das 

Células Convencionais (de Silício Policristalino e Silício Monocristalino), que 
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apresentam bons atributos de confiabilidade, boa relação de estabilidade térmica, 

elevada eficiência de conversão energética e aceitação de mercado comercial, com as 

características das células do grupo dos emergentes Filmes Finos (de Silício Amorfo, 

Arseneto de Gálio, Telureto de Cádmio e Disseleneto de Cobre-Índio), com suas 

particularidades de manufaturas com baixo custo, substratos flexíveis, etc. 

Células e/ou Módulos Ribbon são fabricados diretamente das fitas, minimizando 

os custos pelo não necessário corte diamantado e diversos tratamentos químicos de 

wafer. As maquinas de obtenção das fitas tem sofrido constantes desenvolvimentos e 

atualizações tecnológicas, possibilitando um aumento da quantidade de fitas na unidade 

de tempo, bom índices de eficiência de conversão energética e fitas com maiores 

larguras. Isso tem proporcionado uma crescente competitividade comercial e aumento 

produtivo. 

Uma outra característica da tecnologia Ribbon é quanto à interligação entre as 

diversas células, que estão sendo produzidas de forma que essas possam ser interligas 

somente por contatos traseiros. Na forma convencional de interligação entre células, o 

contato elétrico dianteiro de uma célula (referencial negativo) é interligado ao contato 

elétrico traseiro da célula vizinha (referencial positivo), por meio de um fio condutor. Na 

nova conformação, as células são interligadas por meio de um barramento disposto na 

traseira de cada célula. A figura a seguir ilustra essa característica construtiva. 

 

Figura 3.38   Detalhes da interligação entre células fotovoltaicas pelo formato 

convencional e barramento. 
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3.6.2   Artificial Leaf (folha artificial) 

 

3.6.2.1   Matér ia Pr ima 

Dentre as diversas tecnologias de materiais em pesquisa e desenvolvimento, 

encontram-se em fase embrionária, mas em destaque, as Folhas Artificiais (Artificial 

Leaf) que são produzidas com base no material semicondutor monocristalino Dióxido de 

Titânio (TiO2). Também fazem parte do sistema Artificial Leaf, um elemento material 

corante fotoexcitável (Dye), duas placas / eletrodos de vidro que são banhadas por uma 

camada de material condutor elétrico e transparente (SnO2 – Dióxido de Enxofre), uma 

solução eletrólita (Iodo e TriIodo) e um elemento catalisador (grafite ou platina). 

O Dióxido de Titânio (TiO2) é microporoso, inerte quimicamente, tem a 

particularidade de ser encontrado em abundância na natureza e apresenta baixo custo, o 

que possibilita a implementação de componentes também de baixo custo. 

O elemento material corante fotoexcitável, também denominado de Dye, têm 

como característica a facilidade de ceder elétrons pela absorção de fótons e são 

compostos por elementos complexos sintéticos de bipiridil-rutênio17, ou então de 

compostos naturais flavonóides, que estão presentes nas folhas, frutos e flores das 

plantas. Os flavonóides em particular, atuam de modo especial nos vegetais, 

participando como agentes tóxicos em sua proteção física, como protetores aos efeitos 

dos raios ultravioletas, como atração de insetos à polinização e são os responsáveis pelo 

aspecto colorido das folhas e flores. 

A solução eletrólita a base de Iodo (I3
-) carregada negativamente, é um 

halogênio de baixa eletronegatividade, e constituída a fim de permitir a regeneração das 

cargas elétricas do material corante fotoexcitável. 

                                                   
 
17 bipiridil-rutênio: Tris(Bipiridil)Ruténio(II) ou Luciferina – É a substância responsável pelas emissões 

luminosas em alguns organismos vivos, efeito esse denominado de bioluminescência. Ocorre pela reação 
quando a luciferina (um tipo de pigmento) é oxidada pela luciferase (um tipo de enzima catalizadora). Na 
maioria dos casos, essa reação gera consumo de trifosfato de adenosina (ATP) e pode se dar tanto dentro 
quando fora das células. 
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Elementos manufaturados com base nestes materiais, recebem também o nome 

de CSCF - Célula Solar a base de Corantes Fotoexcitáveis. Seu preceito de 

funcionamento tem por princípio a absorção da radiação solar e a separação dos 

portadores de carga elétrica (elétrons e lacunas). 

Esse tipo de tecnologia de material, apresenta vantagens como: 

Custos de manufatura – As instalações e maquinários industriais de manufatura 

são bastante simples e de baixo custo (em relação aos processos industriais e materiais 

como o Silício, o Arseneto de Gálio, o Disseleneto de Cobre Índio, etc.) e os processos 

produtivos não poluem o meio ambiente. 

Respostas às condições ambientais e climáticas – Operam com boa performance 

nas mais variadas temperaturas (mesmo em temperaturas acima de 70°C, onde o Silício 

responde com uma sensível perda de eficiência energética); Assimilam boa parte do 

espectro da radiação solar quanto ao seu ângulo de incidência, luz refratada e refletida, 

assim como, são pouco sensíveis a nebulosidades; Devido o uso de corantes que são 

saturados a baixa energia luminosa, respondem a variadas condições de iluminação. 

Aplicações arquitetônicas – Possibilitam a manufatura de módulos de cor 

translúcida, viabilizando sua aplicação em venezianas, painéis, fachadas, etc. 

A eficiência de conversão energética tem crescido a cada período de tempo, 

onde pesquisadores apontam que já foi conseguido um índice na ordem de 10%. 

 

3.6.2.2   Célula fotovoltaica de Artificial Leaf 

Para exemplificar como são constituías as células fotovoltaicas Artificial Leaf, 

será exemplificada a fabricação laboratorial de uma célula. Essas são constituídas por 

placas / laminas de vidro, que primeiramente são banhadas numa de suas faces por 

Dióxido de Enxofre (SnO2) a fim de permitirem a condução de cargas elétricas, 
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comportando-se então como eletrodos. Sobre uma das laminas de vidro, esta que 

executará a função de eletrodo negativo (-), é depositada uma fina camada da solução de 

Dióxido de Titânio (TiO2), com partículas de tamanho da ordem de 15 a 30 nm, e esta é 

levada a um formo a temperatura para recozimento, na faixa de 450°C a 550°C. 

 

Figura 3.39   Deposição da solução pastosa de Dióxido de Titânio (TiO2) sobre laminas 

de vidro / eletrodos 

 

Após o recozimento da lamina com Dióxido de Titânio (TiO2), esta é 

impregnada com uma solução composta pelo material corante orgânico (Dye), que 

possui características fotoexcitáveis, e pelo eletrólito, composto por sua vez por 

Iodo/Triodo (I-/I3
-).  

 

Figura 3.40   Detalhes da impregnação do Dióxido de Titânio com composto corante 

natural (flavonóide) e pelo eletrólito (Iodo/TriIodo) 
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A segunda lamina de vidro que inicialmente também foi banhada com Dióxido 

de Enxofre (SnO2), servirá como eletrodo positivo (+) e nesta é depositada uma camada 

(filme) de grafite (ou platina) como elemento catalisador. 

 

Figura 3.41   Deposição de grafite na lamina / eletrodo positivo (+) 

 

A montagem da célula dá-se pela união das laminas impregnadas e pela fixação 

das mesmas. Os cabos elétricos de interconexão são fixados nas extremidades das 

laminas. 

   

(a)                                                        (b) 

Figura 3.42   Fotos: (a) União das laminas; (b) Adição de eletrólito às laminas. 

 

3.6.2.3   Pr incípio de Funcionamento 

A incidência da radiação solar (luz) no material impregnado com elementos 

corante fotoexcitável estimula seus átomos, liberando elétrons ao composto Dióxido de 

Titânio (TiO2). A corrente elétrica dá-se pela movimentação desses elétrons livres que 
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fluem em direção ao eletrodo negativo (-). Por meio de um cabeamento externo, o 

eletrodo positivo e o negativo são interligados a uma carga (elemento receptor de 

corrente elétrica), onde os elétrons são absorvidos pelo eletrólito (I
3

- Iodo carregado 

negativamente) o qual transforma-se em 3I- (TriIodo carregado negativamente). O 

elemento corante oxidado (dye) é então regenerado pelos átomos de Iodo negativamente 

carregado, completando o ciclo.  A seqüência da reação química é mostrada a seguir: 

 ( I )     Corante (Dye)  +  Luz (energia solar)  =  Dye*  

( II )    Dye*  +  TiO2  =  e-(TiO2)  +  Dye (oxidado)   

( III )   Dye (oxidado)  +  3/2 I
-  =  Dye (neutro)  +  

3/2 I3
-
 

( IV )   3/2 I3
-  +  e-

 (elétrodo)  =  3/2 I 

 

A figura a seguir ilustra os detalhes funcionais de uma célula fotovoltaicas 

Artificial Leaf, montada, bem como as reações químicas no interior do material. 



 

 
 

110 

 

Figura 3.43   Ilustração da estrutura da célula fotovoltaica CSCF (Fonte: Escola 

Cooperativa Vale (S.Cosme) e Departamento de Física da Universidade de Aveiro) 
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3.6.2.4   Pesquisa Nacional 

No Brasil, a PADETEC – Parque de Desenvolvimento Tecnológico da 

Universidade Federal do Ceará, está pesquisando e desenvolvendo células fotovoltaicas 

nanocristalinas, com revestimento de corantes fotoexcitáveis baseadas em plantas 

nativas. As figuras a seguir ilustram células fotovoltaicas tomando corantes 

fotoexcitáveis de Açai. 

 

      

0     

Figura 3.44   Fotos de detalhamentos de interligação da célula de CSCF (corante: Açaí) 

Foto 1: Interligação da célula a um voltímetro. 

Fotos 2 e 3: Célula submetida à luz solar, desconectada e conectada ao voltímetro, 

indicando as respectivas tensões entre seus terminais (Obs.: Tensão gerada 

sob radiação solar: 0,434 Volts). 

Foto 4: Célula em ambiente externo e com iluminação indireta, gerando a tensão na 

ordem de 0,348 Volts. 
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Foto 5: Célula com iluminação indireta (luz de lanterna) gerando a tensão na ordem 

de 0,207 Volts. 

Foto 6: Células interligadas em série, gerando uma tensão na ordem de 0,822 Volts. 

Foto 7: Células interligadas em série, gerando uma corrente na ordem de 0,255 mA. 

(Fonte: Fotos retirados do endereço: http://www.padetec.ufc.br/novapagina/index.php) 

 

 

3.6.3   Spheral 

A tecnologia Spheral é basicamente a disposição de milimetricas esferas de 

silício sobre duas finíssimas folhas de alumínio, utilizadas como substrato, onde estas 

são seladas com plástico teflon. [Derrick et al., 1993]. Uma das propriedades naturais do 

Silício é que quando derretido este toma forma de minúsculas esferas. As características 

do produto Spheral são: leveza, flexibilidade, durabilidade, facilidade a adaptar-se a 

materiais de construção civil (construção de edifícios), custos reduzidos, etc. 

 

3.6.3.1   Matér ia Pr ima e célula fotovoltaica (Spheral) 

É constituída basicamente por minúsculas esferas a base de Silício Cristalino 

(diâmetro de 0,5 à 1,0 mm), onde cada esfera é composta de forma que seu núcleo é 

dopada com elementos trivalentes, tornando-se um material tipo-P e revestida 

externamente revestida com material dopado com elementos pentavalentes, tendo assim 

propriedades de material tipo-N e ainda sobre esta, uma camada de material anti-

reflexivo.  

O processo de manufatura Spheral tem como característica o não desperdício de 

matéria prima, e pode ser dividido em quatro fases, sendo: 
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Fase 1 - Fabr icação da esfera. 

O processo tem dois objetivos simultâneos, sendo o derretimento e purificação 

do silício e a conformação esférica com diâmetro apropriado. 

 

 

Figura: 3.45   Produção de esferas para módulos fotovoltaicos 

 

Fase 2 - Formação da junção PN 

Após a fase de purificação, cada esfera passa por uma seqüência de processos de 

dopagem, onde o núcleo é dopado com átomos de Boro (B) passando a agir como 

elemento tipo-P e a difusão de átomos de Fósforo (P) na camada exterior, que passa a 

agir como elemento tipo-N, formando assim um “diodo semicondutor solar” . 

 

 

Figura 3.46   Esfera de Silício Cristalino  (Tecnologia Spheral) 
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Fase 3 - Fabr icação da célula. 

Numa combinação de processos mecânicos e químicos, as esferas são 

depositadas (soltas) sobre uma folha de alumínio perfurada e ficam encravadas nessas 

perfurações, afastando ou abrindo o revestimento da camada exterior de material tipo-N, 

revelando assim o núcleo da esfera de material tipo-P, onde em seguida uma outra fina 

folha de alumínio é aplicada por debaixo, para fazer os contatos elétricos com os núcleos 

(materiais tipo-P) das esferas.  

 

 

Figura 3.47   Esquema do processo produtivo das Células 

Fotovoltaicas de Tecnologia Spheral 

 

Fase 4 – Blindagem da célula. 

O intervalo entre as duas folha de alumínio e as esferas é selado com uma 

camada de plástico isolante de teflon. 

A folha superior de alumínio tem a função de fixar as esferas em suas 

respectivas perfurações definindo o tamanho e forma da célula e também servindo de 

contato elétrico negativo, interligando cada uma das camadas tipo-N das respectivas 

esferas (terminal negativo). A folha inferior de alumínio tem por função o contato 
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elétrico entre as camadas tipo-P (terminal positivo), permitindo também a interligação 

entre as esferas. 

 

3.6.3.2   Módulo fotovoltaico Spheral 

A união das esferas às folhas de alumínio forma o módulo, não sendo necessário 

outros dispositivos adicionais (vidros, fiação, barramento de contatos, etc.), reduzindo 

assim as probabilidades de falhas de processo. A folha superior e inferior de alumínio 

possibilitam a conexão direta com dispositivos externos. 

 

3.6.3.3   Funcionamento da  Célula 

Os elétrons livres no material tipo-N e lacunas no material tipo-P estabelecem 

um campo elétrico através da junção PN. Este campo elétrico separa os elétrons e 

lacunas produzidas quando um fóton de luz é absorvido pelo silício. Estas cargas fluem 

ao circuito externo por meio dos contatos com o alumínio, criando a corrente elétrica. 

 

 

Figura 3.48   Aproximação da Esfera de Silício (Fonte: Kyocer – Tyler – 2005) 
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Cada esfera em particular funciona como uma minúscula célula fotovoltaica e a 

superfície protuberante exposta ao espectro solar, oferece uma grande área de absorção à 

radiação solar, dando ao material uma eficiência de conversão energética na faixa de 

11%, comparável ao desempenho de células fotovoltaicas convencionais, e mais 

vantajosos em relação a outros polímeros. 

 

 

Figura 3.49   Princípio da absorção da Radiação Solar incidente sobre cada esfera 

 

As finas folhas de alumínio dão forma física ao painel fotovoltaico com bastante 

flexibilidade, podendo moldar-se às varias aplicações, como as ondulações dos edifícios 

e telhados, e devido à característica de baixo peso, ou seja, leves, não necessitam 

estruturas especialmente reforçadas para suportá-las. 

Esta tecnologia traz algumas vantagens produtivas relacionadas ao custo, pois: 

• As matérias primas são disponíveis em grandes quantidades e em baixo preço; 

• Os processos produtivos demandam de quantidades muito menores de matéria 

prima, e permitirem manufaturas de fitas em grandes áreas (m2) e em produção 

seriada; 

• Cada módulo construído não necessita de proteção (vidros e invólucros metálicos) e 

podem ser cortados em tamanhos desejados às necessidades específicas, alem de 

serem leves. 
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Figura 3.50   Característica visual de Células Spheral com cores diferentes. 

 

 

Figura 3.51   Foto de um Módulo Fotovoltaico - Spheral 

 

Numa comparação feita ao rendimento de uma célula fotovoltaica com 

tecnologia Spheral, temos: “1 Barril de Esferas tem a energia equivalente a 14.000 barris 

de petróleo” . 
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Figura 3.52   Comparação de rendimento energético entre 

o Petróleo e a tecnologia Spheral 

 

 

3.7   Resumo das tecnologias de mater iais e aplicações 

Nas seções anteriores foi abordado de forma individual os diversos materiais e 

as principais tecnologias atualmente desenvolvidas e pesquisadas para a manufatura de 

dispositivos e células fotovoltaicas. Por meio de figuras e tabelas, vamos comparam 

esses elementos fotovoltaicos, trazendo sua evolução em relação à utilização assim como 

algumas das características mais relevantes do ponto de vista de aplicação. 

Cada tipo de material utilizado na manufatura de células fotovoltaicas obtém 

diferentes índices de eficiência de conversão energética. No acoplamento entre células 

formando um módulo, também temos índices variados, diferentes da soma das 

quantidades de células que compõe o módulo. As figuras a seguir, ilustram os diversos 

tipos de materiais e como estes respondem ao espectro da radiação solar e as relações de 

eficiência e custos relativos de cada um dos respectivos materiais. 
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Figura 3.53   Materiais de células fotovoltaicas e resposta ao espectro da radiação solar 
(Fonte: Hahn-Meitner-Institut Berlim ) 

 

 

 

Figura 3.54   Relação entre os diversos materiais utilizados na manufatura de células 

fotovoltaicas e o custo da materia prima 
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Com base na figura de relação entre os diversos materiais aplicados aos 

dispositivos fotovoltaicos, equacionamos esses para achar o ponto de equilíbrio que seja 

viável pela relação Custo X Benefício, onde encontramos em ordem decrescente, o 

Silício Policristalino (pc-Si) apresentando um fator 3,5, o Silício Monocristalino (mc-Si) 

apresentando um fator 2,3, o Silício Amorfo (a-Si) apresentando um fator 1,5, o  

Telureto de Cádmio (CdTe) apresentando um fator 0,42, os Filmes Finos (Thin-Film) 

apresentando um fator 0,38, o Disseleneto de Cobre-Índio (CuInSe2 ou CIS) 

apresentando um fator 0,29, as Folhas Artificiais – Corantes (Artificial Leaf), 

apresentado um fator 0,17. Obviamente esses índices podem ser alterados se os 

processos de obtenção dos materiais, assim como a manufaturas dos dispositivos e seus 

índices relativos à eficiência energética forem alterados. 

A alternativa da geração da energia elétrica por meio de elementos fotovoltaicos 

tem crescido anualmente. Esta energia tem sido gerada por meio da aplicação dos mais 

diversos tipos de materiais e tecnologias fotovoltaicas, e a potência elétrica obtida (Watt 

pico – Wp) é variável nas diversas regiões do globo terrestre. Nas tabelas a seguir, é 

ilustrado o percentual de potência gerada (valores em MWp e foram omitidas as 

tecnologias de materiais que contribuem com índices menores que 0,1 MWp) e o índice 

percentual de crescimento anual da produção de módulos fotovoltaicos, separados ainda 

pelas tecnologias de materiais aplicados. 
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Tabela 3.3   Módulos Fotovoltaicos comercializados nas principais regiões produtoras do 

globo terrestre 

 

Potência elétrica Fotovoltaica gerada - Valores em MWp     Materiais  
 

 

Regiões 

Silício 
Amorfo 

(a-Si) 

Silício 
Monocristalino 

(mc-Si) 

Silício 
Policristalino 

(pc-Si) 

Silício 
Ribbon 

Silício Cristalino 
para concentração 

(c-Si) 

Telureto de 
Cádmio 
(CdTe) 

Total 

Europa 2,20 14,35 4,55 - - - 21,10 

USA 1,25 22,00 9,00 2,00 0,30 0,10 34,65 

Japão 7,00 4,50 6,50 - - 1,20 19,20 

Restante do 
Mundo 

0,50 5,85 0,50 - - - 6,85 

Total 10,95 46,70 20,55 2,00 0,30 1,30 81,80 

Percentual 
do total 
gerado 

13,38% 57,09% 25,12% 2,45% 0,37% 1,59% 100% 

 

 

Tabela 3.4   Evolução da produção mundial de módulos fotovoltaicos, separados por 

tecnologias  de materiais [The Solar Letter, 1996]. 

 
Crescimento anual de produção de módulos fotovoltaicos ( % ) 

Ano base 

Materiais 
1991 1992 1993 1994 1995 

p/ bens de consumo 8,34 8,70 7,30 6,63 - 

p/ sistemas fotovoltaicos 5,4 6,10 5,30 4,20 - Silício Amorfo (a-SI) 

Total 13,74 14,80 12,60 10,83 10,95 

Silício Monocristalino (mc-Si) 19,70 21,50 28,65 36,15 46,70 

Silício Policristalino (pc-Si) 20,90 20,20 17,60 20,50 20,50 

Ribbon (pc-Si) 0,20 0,30 0,20 0,60 2,00 

Silício Cristalino para Concentração (c-Si) 0,035 0,10 0,02 0,31 0,60 

Telureto de Cádmio (CdTe) 0,80 1,00 1,00 1,00 1,30 

Total 55,40 57,90 60,09 69,44 81,40 
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Tabela 3.5   Características de eficiência, visual a aplicação das tecnologias de materiais 

de células fotovoltaicas. 
 

Material 
Espessura 

(mm) 
Índice de 

Eficiência (%) Cor  caracter ística Desvantagem 
Vantagens e  

perspectivas 

Silício 
Monocr istalino 

(mc-Si) 
0,3 mm 15 - 18 % 

Azul escuro, 
preto com 

revestimento 
anti-reflexivo; 

Cinzento, sem 
revestimento 
anti-reflexivo; 

Processo de 
produção lento 

(método 
Czochralski). 

É necessário 
cortar o silício 

em wafers. 

Material altamente 
pesquisado. 

Deverá dominar o 
mercado mundial para 

aplicações 
fotovoltaicas, 

especialmente onde a 
relação Potência / Área 
(Wp/m2) for requerida. 

Silício 
Policr istalino 

(pc-Si) 
0,3 mm 12 - 15 % 

Azul com  
revestimento 
anti-reflexivo; 

Prata-cinzenta 
sem 

revestimento 
anti-reflexivo; 

Processo lento 
em comparação 
com a tecnologia 

thin-film; 

É necessário 
cortar o silício 

em wafers. 

Ainda para os próximos 
anos, continuará sendo 
o material produzido 

mais util izado. 

Silício 
Policr istalino 
Transparente 

(pc-Si) 

0,3 mm 10 % 

Azul com 
revestimento 
anti-reflexivo; 

Prata-cinzenta 
sem 

revestimento 
anti-reflexivo; 

Baixa eficiência 
de conversão 
energética. 

Requer de 
processos 

especiais para 
obter-se a 

transparência. 

Células fotovoltaicas 
atrativas aplicações 

arquitetônicas; 

Possibilidade de 
produzirem-se células 

de dupla face. 

Edge-defined 
Film-fed Growth 

(EFG) 
0,28 mm 14 % 

Azul, com 
revestimento 
anti-reflexivo; 

Processo 
produtivo 
limitado. 

Rápido crescimento do 
cristal, e não precisa de 

cortes; 

Possibilidades futuras 
de  baixar os custos de 

produção. 

Ribbon 
(Fitas de Silício 
Policristalino  -  

pc-Si) 

0,3 mm 12 % 

Azul, com o 
revestimento 
anti-reflexivo; 

Prata-cinzenta 
sem 

revestimento 
anti-reflexivo; 

Processo 
produtivo 
limitado. 

Material não requer 
cortes em Wafer, 

diminuindo os custos 
de produção. 

Boas perspectivas 
futuras. 

Célula 
Fotovoltaica de 

Apex 
(pc-Si) 

0,03 a 0,1 
mm +  

substrato 

de 

cerâmica 

9,5 % 

Azul, com o 
revestimento 
anti-reflexivo; 

Prata-cinzenta 
sem 

revestimento 
anti-reflexivo; 

Processo 
produtivo 

utilizado por 
somente um 
fabricante. 

Material não requer 
cortes em Wafer, 

diminuindo os custos 
de produção. 

Boas perspectivas 
futuras. 
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Continuação 

Material 
Espessura 

(mm) 
Índice de 

Eficiência (%) Cor  caracter ística Desvantagem 
Vantagens e  

perspectivas 

Célula 
fotovoltaica  de  

Cor reia 
Fotor receptora 

Dendr itica 
(mc-Si) 

0,13 mm 
incluído 
contatos 

13 % 
Azul, com 

revestimento 
anti-reflexivo; 

Processo 
produtivo 
limitado. 

Material não requer 
cortes em Wafer, 

diminuindo os custos 
de produção. 

Boas perspectivas 
futuras. 

Silício Amor fo 
(a-Si) 

0,0001 mm 
+ 1 a 3 mm 

de  
substrato 

5 - 10 % 
Vermelho-
azulado; 

Preto. 

Baixa eficiência 
de conversão 
energética; 

Vida útil curta. 

Material não requer 
cortes em Wafer, 

diminuindo os custos 
de produção. 

Pode ser depositado em 
forma de laminas 

delgadas e sobre um 
substrato (vidro, 

plástico) 

Material mais 
promissor para o 

futuro, se a vida útil 
dos dispositivos 

aumentar. 

Telureto de 
Cádmio 
(CdTe) 

0,008 mm 
+ 3 mm de  
Substrato 
de vidro 

6 - 9 % 
(modulo) 

Verde escuro; 

Preto. 
Matéria prima 

Tóxica. 

Possibilidades futuras 
de baixos custos de 

produção. 

Disseleneto de 
Cobre-Índio 

(CuInSe2 ou CIS) 

0,003 mm 
+ 3 mm de 
substrato 
de vidro 

7,5 - 9,5 % 
(modulo) 

Preto 
Matéria prima 

limitada na 
natureza (Índio). 

Possibilidades futuras 
de baixos custos de 

produção. 

Célula 
Fotovoltaica  

Silício-Híbr ida 
(HIT) 

0,02 mm 18 % 
Azul escuro; 

Preto. 

Processo 
produtivo 
limitado. 

Elevado índice de 
eficiência; 

Bom coeficiente de 
Temperatura; 

Espessura bastante fina. 

 

 

Quanto à questão dos aspectos ambientais referentes à industrialização e 

utilização das células fotovoltaicas, estudos mostram as analises de quatro tipos de 

materiais, os quais são o Silício Policristalino (pc-Si), o Silício Amorfo (a-Si), o Telureto 

de Cádmio (CdTe) e o Disseleneto de Cobre e Índio (CuInSe2 ou CIS). Foram 

examinados os seguintes quesitos: 
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Energy pay-back time - (É um índice de equivalência entre a energia elétrica 

consumida no processo de manufatura do dispositivo e a energia gerada por esse 

dispositivo por um período de tempo). Apresentam um índice de 4 a 4,5 anos, que 

indicam um valor baixo, pois os módulos fotovoltaicos a base de pc-Si e a-Si, sem 

moldura (invólucro) oferecem uma vida útil estimada de 15 a 30 anos. Estima-se que 

esse índice deve ser de 1 a 1,5 anos. Se somado o pay-back relativo à manufatura de 

estruturas de moldura e dispositivos de sustentação do sistema, esse índice dobra. Tal 

situação chama a atenção para a solução de novos materiais e métodos de fixação e 

sustentação. 

Diminuição dos recursos de matéria prima – No presente, a utilização dos 

sistemas fotovoltaicos a nível mundial não apresentam um consumo significativo dos 

elementos materiais como a Prata (Ag) utilizada na obtenção do silício para os módulos 

de pc-Si, do Índio (In), para os módulos de CIS e existem possibilidades de 

gerenciamento dos processos de reciclagem de módulos pc-Si, CdTe e CIS. 

Emissões ambientais – As emissões causadas pelo Cádmio (Cd) utilizado nos 

módulos de CdTe e do Selênio (Se) utilizado nos módulos de CIS são aceitáveis, em 

comparação a vários outros produtos como as baterias de NiCad utilizadas nos 

equipamentos eletroeletrônicos. 

Saúde e segurança ocupacional – Os únicos riscos estão no: Armazenamento e 

manipulação do gás Silâno, que é tóxico e é utilizado na produção do a-Si e no processo 

de deposição do CIS, onde é utilizado do Seleneto de hidrogênio (H2Se) e deve ser 

evitado. 

Reciclagem de materiais – O tempo de vida útil e o volume do material 

empregado para manufatura de módulos fotovoltaicos ainda são pequenos, mas de fácil e 

previsível gerenciamento das questões de reciclagem. 
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Tabela 3.6   Comparação quantitativa de aspectos ambientais entre os matérias 

utilizados em módulos fotovoltaicos 

 

Materiais 

pc-Si a-Si CdTe CIS 

Período (anos) 

Propriedades 
 
 

 
Características presente futuro presente futuro presente futuro presente futuro 

Energy pay-
back time 3-4 1-2 4-5 1-2 1-2 0-1 2-3 0-1 

Diminuição de 
recursos 3-4 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 4-5 4-5 

Emissões 
ambientais 2-3 2-3 1-2 1-2 4-5 3-4 3-4 2-3 

Saúde e 
sagurança 2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 3-4 3-4 

Reciclagem 4-5 3-4 1-2 1-2 4-5 4-5 4-5 4-5 

 

A tabela mostra que os materiais pesquisados não apresentam excelentes 

contagens em todos os quesitos. Na perspectiva da questão ambiental, a tecnologia a-Si é 

a mais amigável, seguida pela pc-Si. Devido à utilização de elementos metais pesados 

e/ou escassos, as tecnologias CdTe e CIS são as menos cotadas, mas nada muito 

relevante para os próximos anos. Concluindo, os dados apontam que não há nada 

gritante para os próximos anos com relação às células e módulos fotovoltaicos, exceto na 

questão das substancias prejudiciais aos trabalhadores ou ao meio ambiente, pontos esses 

que devem ser tomadas medidas apropriadas pelos fabricantes, e na questão da energia 

elétrica consumida para produzir as estruturas de contorno e sustentação dos módulos. 



 

 
 

126 

Capítulo 4  -  ESTRUTURA CONSTRUTIVA DAS CÉLULAS FOTOVOL-
TAICAS 

 

4.1   Introdução 

Dentro das limitações das estruturas atômicas impostas pelos diversos materiais, 

as células fotovoltaicas podem ser construídas fisicamente pelo arranjo de vários tipos de 

estruturas. Estas estruturas são aqui divididas aqui em quatro grupos, sendo: 

• Estrutura Homojunção 

• Estrutura Heterojunção 

• Estrutura de Pino 

• Estrutura Multijunção 

 

4.2   Estrutura Homojunção 

Uma estrutura homojunção caracteriza-se pela construção de dispositivos que 

utilizam apenas um tipo de elemento material físico, com a formação da junção PN pela 

dopagem de suas respectivas pastilhas. Um exemplo deste tipo estrutural de dispositivo é 

uma célula a base de Silício Cristalino (c-Si); Sua junção PN é dopada de modo que seja 

absorvida a máxima quantidade de energia luminosa. Se o nível de purificação do Silício 

for suficientemente elevado, os portadores de carga majoritários (elétrons livres, e 

lacunas) ganham energia e produzem a corrente elétrica. 

A fim de aumentar a eficiência da conversão de energia luminosa em elétrica, 

alguns aspectos construtivos são variados, como: a espessura de superfície da junção PN, 

a quantidade e distribuição de átomos dopantes nos materiais tipos P e N, a pureza e a 

cristalinidade do Silício. 
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Para células construídas de estrutura homojunção, a colocação dos contatos 

elétricos na parte traseira da célula fotovoltaica, elimina o sombreamento causado pela 

fiação elétrica quando disposto na superfície da mesma. A desvantagem desse tipo de 

conexão reside no fato de que grande parte dos portadores da carga são gerados 

próximos à superfície de incidência de luz, e neste caso, os portadores devem 

locomover-se por toda a espessura da célula para alcançar os contatos elétricos. Nessa 

situação o material utilizado na confecção da célula (ex.: Silício) deve ser de altíssima 

qualidade, ou seja, com baixíssimos níveis de impurezas para que os elétrons e lacunas 

não se recombinem. 

 

 

Figura 4.1   Estrutura Homojunção de uma célula fotovoltaica 

 

4.3   Estrutura Heterojunção 

O nome "hetero" tem origem pela união de dois materiais semicondutores 

diferentes, por exemplo, às células fotovoltaicas a base de CIS (Disseleneto de Cobre 

Índio), onde a junção é formada pelos materiais semicondutores (Sulfato de Cádmio – 

CdS e o Disseleneto de Cobre-Índio - CuInSe2). A estrutura heterojunção oferece a 

vantagem de produzir Células de filme-fino (thin-film), com grande capacidade de 

absorver a energia luminosa. Neste tipo de dispositivo fotovoltaico, a camada superior e 

a inferior têm papéis diferentes, onde a superior, confeccionada com material de 

bandgap elevado, permite que boa parcela da luz incidente alcance a camada inferior, 

onde esta é feita com material com bandgap de baixo valor, absorvendo facilmente a 

energia luminosa incidente. A energia luminosa incidente gera elétrons e lacunas muito 

próximo da junção, o que evita que estes se recombinem. 
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Estruturas heterojunção apresentam vantagens sobre estruturas homojunção, 

pois não requerem que os materiais tipos N e P sejam ambos dopados, mas apenas um. 

Os materiais dopados utilizados nas células fotovoltaicas podem ser dos tipos P ou N, 

mas não ambos. 

 

 

Figura 4.2   Estrutura Heterojunção de uma célula fotovoltaica 

 

4.4   Estrutura de Pino  

Células fotovoltaicas compostas da estrutura tipo pino, tem o formato como 

segue: 

 

Figura 4.3   Estrutura de Pino de uma célula fotovoltaica 

São constituídas de três camadas onde cada camada tem sua condição especifica 

de portadores de carga. A primeira camada é do tipo-P, a segunda de material intrínseco, 

e a terceira e última camada, de material tipo-N. Esse tipo de composição quando sob a 

ação da radiação solar, gera eletros e lacunas livres no material intrínseco e estes são 
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separados pelo campo elétrico gerado entre as camadas de materiais tipos P e N, criando 

então uma diferença de potencial (tensão elétrica) no dispositivo. 

A seguir é exemplificada uma célula a base de Silício Amorfo (a-Si), dotada de 

Estrutura de Pino, onde a camada superior de material tipo-P, tem espessura ultra-fina 

(na ordem de 0,008 mícrons), translúcida objetivando que a luz incidente passe por ela a 

fim de atingir a camada intermediária. Esta por sua vez é de material intrínseco e mais 

espesso (na ordem de 0,5 a 1,0 mícrons) e a camada inferior de material tipo-N, muito 

fina (espessura na ordem de 0,02 mícrons). Devido aos defeitos da estrutura a nível 

atômico do Silício Amorfo (ou seja, não faz ligações covalentes), este possui alta 

capacidade de condução de corrente elétrica, proporcionando um índice baixíssimo de 

diferença de potencial. Nesse tipo de dispositivo, a corrente elétrica só ocorre devido aos 

portadores de carga que são gerados sob a influencia do campo elétrico gerado no 

material intrínseco. 

 

Figura 4.4   Estrutura de Pino de uma célula fotovoltaica manufaturada a base de Silício 

Amorfo (a-Si) 

 

Numa célula a base de Telureto de Cádmio (CdTe) dotada de Estrutura de Pino, 

as camadas de materiais diferentes se apresentam como segue: a camada superior de 

Sulfato de Cádmio tipo-P (CdS), a camada intermediária de CdTe intrínseco, e a camada 

inferior de Telureto de Zinco do tipo-N (ZnTe). 
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Figura 4.5   Estrutura de Pino de uma célula fotovoltaica manufaturada a base de 

Telureto de Cádmio (CdTe) 

 

A aplicação típica da Estrutura de Pino é na manufatura de células fotovoltaicas 

denominadas de filme-fino (thin-film) a base de Silício Amorfo (a-Si) e de Telureto de 

Cádmio (CdTe). 

 

4.5   Estrutura Multij unção 

Este tipo de estruturam também chamada de Célula Cascata, Célula de Tripla 

Junção ou ainda de Célula Tandem, possibilita um elevado índice de conversão 

energética da radiação solar incidente em energia elétrica. 

Sua composição estrutural é de tal forma que varias camadas de células com 

Bandgap de índices diferentes e dispostas de forma decrescentes são sobrepostas. A 

célula com o maior valor de bandgap é disposta no topo da pilha, e absorve parte dos 

fótons de alta energia da radiação solar incidente, a segunda célula da pilha absorve 

fótons de menor energia, e assim sucessivamente até a ultima célula disposta no fundo 

da pilha, que tem um bandgap baixo. 
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Figura 4.6   Níveis de Energia nas camadas internas de uma célula fotovoltaica 

manufatura na Estrutura Multijunção 

 

Sua construção pode ser no formato mecânico ou formato monolítico. No 

formato mecânico, são confeccionadas duas células independentes com seus respectivos 

valores de bandgap e posteriormente estas são mecanicamente sobrepostas. No formato 

monolítico, é confeccionada uma primeira célula e sobre esta, posteriormente depositado 

material para uma segunda célula e assim sucessivamente, onde cada célula tem seu 

respectivo valor de bandgap. 

A figura a seguir ilustra uma célula fotovoltaica de estrutura Multijunção, com 

base no material Arseneto de Gálio (GaAs), onde temos as diversas camadas, sendo: a  

camada anti-reflexiva e terminais de contato (material: Alumínio - Al), a célula de 

superfície (materiais: n-AllnP2 – Fosfato de Alumínio-Índio, n-GalnP2 e p-GalnP2 – 

Fosfato de  Gálio-Índio), uma junção Túnel, permitindo o fluxo de elétrons entre as 

células superior e inferior (materiais: n+ GaAs e p+ GaAs – Arseneto de Gálio), a célula 

de base (materiais: n- AlGaAs – Arseneto de Gálio-Aluminio; p- GaAs e p+ GaAs – 

Arseneto de Gálio) e o substrato (material: p+ GaAs – Arseneto de Gálio). 
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Figura 4.7   Exemplo de uma célula fotovoltaica com estrutura Multijunção 
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Capítulo 5  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

5.1   Peculiar idades da Anatomia Solar  

O Sol é fonte de vida ao nosso planeta e por meio da radiação solar incidente 

têm suprido as necessidades humanas, nas mais diversas formas de energia. Ao longo 

dos tempos, num processo de descobertas e compreensão da magnitude dessa energia 

emanada, temos desenvolvido conceitos, subdividido suas formas de energia pelas 

aplicações práticas finais e dominando tecnologias de medição e captação da radiação 

solar. 

No presente texto, apontamos no formato de fluxo os tipos e formas de Energia 

Solar (Figura 1.1), onde a radiação solar é dividida em dois grupos, direta e indireta, e 

estas se subdividindo ainda pelos seus objetivos de aplicação fins. 

Na continuidade, abordamos sobre os índices de grandezas da energia recebida 

sobre a superfície terrestre, que é da ordem de Gsc = 1,367 W/m2 (Gsc: Constante Solar), 

onde são registrados: 53% (Gsc = 0,725 W/m2) assimilada pela atmosfera terrestre em 

forma de calor e absorvida nas mais diversas maneiras. Os restantes percentuais de 

energia, sendo 38% (Gsc = 0,380 W/m2) são absorvidos pelos oceanos e 9% (Gsc = 

0,123 W/m2) pelos continentes (Figura 1.2). 

Apresentamos a descrição da unidade de medida padronizada para medição da 

radiação solar numa superfície que é a Massa de Ar (AM) e seus índices complementar 

de sufixo, como exemplo: AM 1,5D, onde é descriminada a equação matemática de 

determinação desse, assim como as definições de Radiação Direta, Radiação Global e 

Radiação Difusa, e ainda as variáveis componentes da radiação direta, como a Latitude, 

Declinação, Inclinação, Ângulos: Azimutal, de Incidência, Zenital, Horário e Solar. 
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Os instrumentos de medição da intensidade da radiação solar foram citados e 

descritos sucintamente, e estes foram apresentados em dois blocos, sendo o grupo dos 

instrumentos Piranômetros, destacando o Heliógrafo Campbell-Stokes e o Actinógrafo 

ou Piranógrafos tipo Robitzsch-Fuess que medem a radiação solar global, e o segundo 

grupo de instrumentos, os Piroheliômetros que medem a intensidade da radiação solar 

apenas por um ângulo sólido, onde destacamos os Piranômetros Fotovoltaicos e 

Termelétricos, e os Piroheliômetros. 

 

5.2   Células Fotovoltaicas 

O objetivo desse capítulo foi expor a célula fotovoltaica como dispositivo de 

captação de radiação solar e suas características elétricas. A origem do vocábulo 

utilizado para descriminá-la, teve por princípio sintetizar suas fontes supridoras de 

energia, que é a palavra foto que tem origem grega, significando luz e seu objetivo fim 

que é a eletricidade, fazendo alusão ao nome Alessandro Volta, pioneiro nos estudos dos 

fenômenos elétricos. 

Tendo por princípio o Efeito Fotoelétrico que foi descrito por Edmond 

Becquerel em 1839, prescrevendo que por meio do nível atômico de determinados 

elementos materiais, a energia luminosa da radiação solar é convertida em energia 

elétrica. A célula fotovoltaica tem por objetivo executar exatamente essa tarefa. 

O rendimento dessa conversão de energia depende de alguns fatores, tais como 

a posição angular do Sol (toma como referência, o meio dia, em relação ao plano do 

equador) e é denominada de Declinação do Sol (parâmetro I  – delta), do ângulo entre o 

feixe de radiação solar e a vertical do local de incidência, que é denominado de Altura 

do Sol ou Zênite (parâmetro J  – alfa) e da distância angular entre a projeção da normal 

ao plano na horizontal e o meridiano local de incidência, denominado de Azimute do Sol  

(parâmetro K  – fi). Se estes parâmetros forem observados corretamente, obtém-se um 

acréscimo rendimento dentro do percentual de até 30%. 
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A célula fotovoltaica pode ser expressa eletricamente por meio de um circuito 

equivalente, composto por um gerador de corrente e um diodo de junção PN, 

representando os efeitos de geração de corrente e junção de materiais semicondutores, 

em conjunto com resistores, simbolizando as perdas e efeitos de resistência, pelas perdas 

de tensão no interior da célula e interconexões. 

Daí tem as respectivas correntes, sendo IL a corrente fotogerada pelo gerador de 

corrente, Id a corrente que circula pela junção PN, IP representando as correntes de fuga 

decorrentes de microfissuras e imperfeições do material e as resistências RP e RS que 

respectivamente representam os efeitos resistivos associada aos processos de fabricação 

e dos contatos elétricos entre os materiais. A saída elétrica do dispositivo é determinada 

pela corrente I e tensão Vout. (Figura 2.4) 

Graficamente, a ABNT define a curva característica Corrente x Tensão (IxV) de 

uma célula fotovoltaica como a representação dos valores de corrente de saída do 

conversor fotovoltaico, especificando a quantificação de desempenho da célula. Essa 

curva é obtida pela subtração da curva característica do material semicondutor (diodo de 

junção PN, Id = Io (e
(eV / Ktc – 1)-1) da curva característica resultante do gerador de corrente 

(fotogerador, Iph = IL) (Figuras: 2.5, 2.6 e 2.7)  

A potência da Célula Fotovoltaica é dada pela Potência de Pico (Pp) e suas 

principais características elétricas funcionais são: a Corrente de Curto-Circuito (short-

Circuit) - I SC, sendo a máxima corrente que circula por uma célula sob a incidência de 

iluminação, quando seus terminais de interconexão estão na condição de curto-circuito 

(RL= 0L , V = 0Volts), a Tensão de Circuito-Aberto (open-Circuit) - VOC, que é a 

máxima tensão entre os terminais uma célula sob a incidência de iluminação, quando 

seus terminais de interconexão estão em aberto e a corrente que circula por ela é nula 

(RL= MNL , I = 0Ampéres), o Ponto de Potência Máxima - PMP, sendo o ponto da curva 

IxV para o qual o produto Corrente x Tensão representa o máximo de eficiência, o ponto 

VMP, sendo a Tensão para qual ocorre a Máxima Potência e o ponto IMP, Corrente 

produzida no ponto de Máxima Potência. Essa curva pode ser vista na figura 2.8. 
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O ponto de trabalho de uma célula fotovoltaica depende da carga a ela acoplada 

e da taxa de insolação incidente. A figura 2.8 referencia o índice ideal como o ponto de 

Potência Máxima (PPM), porem esse ponto não é alcançado. Quando temos uma 

insolação elevada, a temperatura da célula aumenta, e conseqüentemente diminuir a 

potência de saída. Ainda quanto a figura 2.8, a área compreendida entre as curvas de IxV 

e PxV, define a relação denominada de Fator de Preenchimento (FF) que é a máxima 

potência da célula fotovoltaica. Esse parâmetro é definido matematicamente como sendo 

a razão entre a Potência Máxima (PPM) e o produto da corrente de curto-circuito (ISC) e a 

tensão de circuito aberto (VOC). 

Para que uma célula fotovoltaica produza energia elétrica, é necessário que seus 

átomos componentes liberem elétrons, ou seja, haja a movimentação de elétrons entre as 

Bandas de Valencia e Banda de Condução, ultrapassando a região intermediária 

denominada de Banda Proibida. Esse transpor de bandas pelo elétron é conseguido pela 

radiação solar incidente e o índice necessário de energia para isso ocorrer, varia de 

material para material e esse é denominado de índice de Bandgap. 

Percentualmente, os índices de 100% da radiação solar incidente sobre a célula 

fotovoltaica, são assimilados de forma que 25% não tem energia suficiente para 

desencadear o processo de transferência de elétrons entre as bandas de valência e 

condução, 30% da radiação incidente apresenta índice de energia muito acima do 

assimilável pela célula e essa é transformada em calor. Apenas a faixa correspondendo 

ao espectro da radiação ultravioleta, correspondendo à parcela em torno de 45% de todo 

o espectro da radiação solar incidente é assimilada pela célula fotovoltaica, onde 15% 

são dispensados pela recombinação dos pares eletrons-lacunas no material. De 5% a 8% 

a energia é consumida na estrutura interna do material, sejam pelas microfissuras ou 

pelas impurezas do material ou ainda pelos contatos de interconexão. De 3% a 6% é 

dispensado pelos efeitos de reflexões produzidos pelos materiais semicondutores e 

apenas um índice percentual de 14% a 20% é realmente obtido na relação de 

transformação de energia luminosa em elétrica. 
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A corrente elétrica surge na célula pelo efeito criado nos diferentes tipos de 

materiais semicondutores (tipo P e tipo N). Na indecência da radiação solar, os fótons 

com índices de energia assimiláveis por essas desencadeiam nos materiais o 

desprendimento de elétrons e lacunas os quais tendem a deslocarem-se na estrutura do 

material e neutralizarem-se pelo caminho mais fácil. Um dispositivo coletor de cargas é 

disposto a essas cargas em movimento onde estas são absorvidas, gerando a corrente 

elétrica na forma de corrente contínua (Vcc) e com o acoplamento de cargas 

consumidoras de energia, essa pode ser acumulada em baterias ou então consumidas 

pelos elementos de carga. 

O rendimento da célula fotovoltaica é influenciado devido aos fatores de 

Intensidade Luminosa e Temperatura incidente, onde a corrente elétrica gerada aumenta 

linearmente com o aumento da Intensidade luminosa, e com o aumento da temperatura, a 

eficiência dessa caia, abaixando assim os pontos de operação para potência máxima 

gerada. 

A curva característica IxV assume valores diferentes para os diversos índices de 

temperatura e/ou de luminosidade. A relação referente às variações de temperatura é 

denominada de Relação J  (Figura 2.13). A relação referente às variações de 

luminosidade é medida em W/m2 e refere-se a taxa de variação de tensão de saída, sendo 

proporcional a intensidade luminosa sobre a célula fotovoltaica em circuito aberto. Essa  

é denominada de Relação O  (Figura 2.14). 

Temos ainda outras características e particularidades das células fotovoltaicas, 

tais como o Coeficiente de Absorção que indica como essas reagem na questão de 

penetração ou não dos raios solares, da Recombinação de elétrons e lacunas no material 

pelo encontro de uma impureza dopante, ou por um defeito na estrutura cristalina, da 

Resistência Interna provocada pelo volume de material de captação de energia solar e 

pelas finas camadas superiores dos dispositivos, assim como pela interconexão elétrica 

entre o elemento semicondutor e seus terminais de contatos externos, da Resistência de 

interconexão com o mundo externo, da Reflexão à energia luminosa incidente que 

diminui a eficiência do sistema, do fator de Eficiência do Quantum, que traz a relação de 
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resposta da célula aos vários comprimentos de onda do espectro luminoso. A medição da 

potência de saída da célula fotovoltaica tem como unidade o Watt pico (Wp). Essa é 

determinada pela medição da Potencia Máxima (PM), sob circunstâncias controladas de 

massa de ar, luminosidade e temperatura. O Watt pico (Wp) pode ser obtido pelo método 

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature – Temperatura Nominal de Operação da 

Célula) que considera a temperatura ambiente especifica de operação nominal da célula 

ou então pelo método AMPM (Amplitude Média), que considera as horas inteiras de 

radiação solar do dia e objetiva às necessidades do usuário do sistema, em relação aos 

níveis de luminosidade, de temperatura ambiental, e de massa de ar. 

 

5.3   Tecnologia de Mater iais 

Conforme a aplicação e a tecnologia de materiais, a produção de dispositivos e 

células fotovoltaicas pode ser dividida em três grupos, conforme ilustrado na figura 3.11. 

No texto não foram citados materiais que atualmente tem pouca expressão nos meios de 

pesquisa e desenvolvimento, assim como nos meios comerciais. 

No desenvolvimento do texto, o Silício (Si) foi tomado como elemento suporte 

devido a sua grande utilização comercial, aliado ao seu custo, disponibilidade, domínio 

tecnológico, etc. 

O Silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, e não é 

encontrado no estado nativo e isolado. Aparece em alguns minerais na forma de Dióxido 

de Silício (SiO2), também conhecido como sílica (como na ametista, na ágata, no 

quartzo, na areia, etc.) e em outros minerais na forma de compostos, contendo Silício, 

Oxigênio e metais conhecidos como Silicato (na argila, no feldspato, no granito, na 

mica, etc.). Em temperatura ambiente é encontrado no estado sólido, inerte, resistente a 

ação da maioria dos ácidos e reage com os halogênios (elementos não-metais e 

formadores de sais composto pelos elementos: flúor, cloro, bromo, iodo e astato) e 

álcalis diluídos (substâncias que contêm nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono). 
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Seu número atômico é 14 (14 prótons e 14 elétrons) e os elétrons da última camada, 

conforme o modelo atômico de Bohr-Rutherford, são compartilhados com átomos 

vizinhos, estabelecendo as ligações covalentes, tornando-se assim um elemento com 

propriedades resistivas. Para ser utilizado na fabricação de componentes e dispositivos 

eletroeletrônicos e fotovoltaicos, o Silício precisa passar por um processo de purificação, 

onde são retirados os diversos outros elementos, tornando-o num elemento com grau de 

pureza muito elevado (99,99999% de pureza) e tomando também outras denominações, 

conforme sua condição de alinhamento ou não da estrutura atômica. Dentro dos diversos 

processos, esses também são divididos em categorias/grupos, sendo: 

 

Tabela 5.1   Categorias dos processos de purificação do Silício 

Categorias / 
Grupos 

Métodos / Tecnologias Características 

Método Czochralski  - 

CZ 

É o processo mais utilizado para produção de 
Silício para dispositivos eletroeletrônicos e 
Fotovoltaicos. Produz o Silício Monocristalino a 
partir do Silício Policristalino, com pureza na 
ordem de 99,99999%. A eficiência do produto é da 
ordem de 15 a 20%.  

Crescimento 
do lingote de 
Silício 

Cristal-Único 

 Método Fusão por Zona 
– FZ 

(Flutu-Float-Zoning) 

Processo utilizado para produção de Silício em 
altíssimo grau de pureza (superior ao Método CZ), 
mas também com um alto consumo energético. A 
eficiência do produto é da ordem de 18 a 24%. 

Método da 
Solidificação Direcional  
- DS 

(Directional 
Solidification) 

A produção do Silício Multicristalino é cadinho. O 
consumo energético produtivo é menor do que os 
apresentados pelos métodos CZ e FZ. O produto 
apresenta uma eficiência da ordem de 14 a 18%. Crescimento 

do lingote de 
Silício 
Multicristalino 

Método da Carcaça 
Eletromagnética – 
EMC 

(Electromagnetic 
casting) 

Produz o Silício Multicristalino num método 
similar ao DS, com uma produção em volume 
muito maior. A energia necessária para o processo 
produtivo (kWh/m2) também é maior em relação 
aos processos anteriores. O produto apresenta uma 
eficiência da ordem de 14 a 16%. 
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Continuação 

Categorias / 
Grupos 

Métodos / Tecnologias Características 

Método do Crescimento 
da Membrana 
Dendr itica 

(Dendritic Web Growth) 

Do interior de um cadinho, o Silício Monocristalino 
é produzido em fitas com dimensões de 50mm de 
largura e comprimentos de até 100 metros. A 
espessura da fita varia de 100 a 300 mícrons. A 
eficiência energética do produto é de 13 a 17%. 

Método do Crescimento 
de Fita com Borda 
Definida – EFG  

(Edge-Defined Film-Fed 
Growth) 

A fita de Silício Monocristalino é produzida pelo 
mergulhar e puxar uma semente, guiada por duas 
dendrites laterais. A película formada entre as 
dendrites da  forma à fita, com dimensões de 80 
mm de largura e 100 metros de comprimento. A 
eficiência energética do produto é de 13 a 16%. 

Crescimento 
da fitas de 
Silício em 
folhas (Ribbon 
and Sheet 
Growth) 

Método do Crescimento 
de Fita por Bordas 
Sustentadas – S-WEB 

(Web Supported Silicon 

Ribbom) 

Similar aos métodos Membrana Dendritica e S-
WEB, diferencia-se na questão do material utilizado 
como dendrites, podendo esse ser de Carbono. 
Produz fita com dimensões de 56 a 80mm de 
largura, comprimento de 100 metros e espessura de 
300 mícrons.  A eficiência energética do produto é 
de 13 a 16%. 

Tecnologia de 
Crescimento de fita em 
substrato  -  RGS 

(Ribbon-Growth-on-
Substrate) 

Produz fitas de Silício com largura de 690 mm e 
comprimento variável e obtém-se um rendimento 
produtivo de 1.500 m2 /dia. Nesse processo são 
possíveis controlar independentemente a velocidade 
de crescimento do cristal, a velocidade de produção, 
e a espessura da fita.  A eficiência energética do 
produto é de 12 a 16%. 

Tecnologia da folha de 
silício de baixo ângulo 
– LASS 

(Low angle silicon sheet) 

As fitas são produzidas similarmente ao método 
RGS, diferenciando-se apenas no fato da deposição 
do material ser sob o substrato. A eficiência 
energética do produto é de 12 a 16%. 

Crescimento 
da fitas de 
Silício em 
folhas (Ribbon 
and Sheet 
Growth) 

Técnica RTR 

(Ribbon-to-Ribbon) 

O crescimento da fita é a partir da ação do campo 
eletromagnético que envolve o Silício Policristalino 
(pc-Si) depositado num reservatório. A eficiência 
de conversão energética do produto é de 14%. 

Crescimento 
de Filme Fino 
de Silício 

Método do Crescimento 
de Filme Fino de 
Silício 

(Thin-Layer Growth on 
Substrates) 

O filme é produzido pela deposição do Silício sobre 
um material / substrato qualquer, apresentando boas 
perspectivas de aplicação de mercado. A eficiência 
de conversão energética do produto é de 13%. 
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O Silício tem como característica elementar sua Banda de Condução, onde 

ocorrem às ligações covalentes e pela ação da luz e/ou calor essas são quebradas gerando 

a movimentação de elétrons; O Processo de Dopagem que cria a situação de tornar o 

material com propriedades controladas de condutividade elétrica, tornando o material 

com propriedades de excesso de elétrons (material tipo-N) ou um material com excesso 

de lacunas ou falta de elétrons (material tipo-P); A junção PN que estabelece a Barreira 

de Potencial interna do dispositivo e provoca o desencadear do processo de 

movimentação de cargas elétricas no interior do material. 

Retomando especificamente a questão das divisões dos grupos de produção de 

dispositivos fotovoltaicos, temos: 

P
 Grupo das Células Convencionais – Células e dispositivos fotovoltaicos 

manufaturados com base no material Silício Monocristalino (mc-Si) e/ou no Silício 

Policristalino (pc-Si); 

Esse grupo apresenta bons índices de eficiência relativos à conversão 

energética, mas com um alto custo de processo de manufatura. Tendo como base o 

Silício Cristalino (c-Si), este permite uma série de arranjos atômicos, portanto, se 

subdividido em diversos tipos de materiais, dentre os quais o Silício Policristalino 

(pc-Si) que é obtido pelas diversas purificações e processos de reduções químicas. 

Quando numa temperatura na ordem de 2000ºC, em estado líquido, esse é 

derramado em formas, resfriado e solidificado de forma direcional, resultando num 

material com estrutura cristalina com grande quantidade de cristais que concentra 

defeitos em seu contorno. As células fotovoltaicas produzidas com esse material 

apresentam um baixo custo, devido às questões de processo produtivo com baixo 

consumo energético e rigor quanto a impurezas. Operam numa faixa do espectro de 

freqüência luminosa baixa e sua eficiência aumenta com a intensidade de luz. A 

eficiência na conversão energética está na faixa de 12 a 14%. 

O Silício Monocristalino (mc-Si), é procedente das mesmas origens que o 

Silício Policristalino (pc-Si), porem pelo processo de purificação atinge um altíssimo 
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grau com índices de 99,99999999%. Obtido pelo “Método de Czochralski”  (por 

exemplo), esse dispõem o material em forma cilíndrica, e então é usinado, fatiado, 

lapidado e polido. Nas temperaturas de 800ºC a 1000ºC, e à exposição de vapor de 

Fósforo (P), são introduzidas impurezas do tipo-N, obtendo assim um material com 

duas camadas, ou seja, uma junção PN. Esse material opera numa larga faixa do 

espectro da radiação solar, tendo melhores resultados nas escalas de mais baixa 

freqüência. Sua eficiência de conversão energética está na faixa de 12 a 15%. 

P
 Grupo dos Filmes Finos – Células e dispositivos fotovoltaicos manufaturados com 

base no Silício Amorfo (a-Si) ou denominado também de Silício Amorfo 

Hidrogenado (a-Si:H), e/ou nos Compostos Policristalinos, tais como o Arseneto de 

Gálio (GaAs), ou o Telureto de Cádmio (CdTe), e/ou o Disseleneto de Cobre e Índio 

(CuInSe2 ou CIS). 

O Silício Amorfo apresenta uma estrutura num alto grau de desordem, daí seu 

nome “Amorfo”  que significa falta de estrutura. Sua produção dá-se em fornos de 

ambiente a vácuo, sob a ação do campo elétrico de alta freqüência, onde é 

purificado, recebe a introdução de impurezas como o Boro, Fósforo, etc. 

Caracteriza-se por não fazer ligações covalentes, apresentando um grande número de 

defeitos estruturais e, portanto não formando estrutura cristalina. Para aplicação em 

dispositivos eletroeletrônicos e/ou fotovoltaicos, são introduzidos átomos de 

impureza nas ligações falhas permitindo assim a circulação de portadores de carga 

(elétrons e/ou lacunas) através do material. Os dispositivos fotovoltaicos a base de 

Silício Amorfo proporcionam um baixo custo, pois são manufaturados em baixas 

temperaturas, e consumo energético produtivo, e em diversos tipos de substrato, etc. 

Operam na faixa da luz visível da radiação solar, inclusive em iluminação artificial e 

sua eficiência de conversão energética é da ordem de 5 a 8%. Percentual esse que é 

atenuado de 15 a 20% nos primeiros meses de utilização do dispositivo. Esse efeito é 

minimizado com técnicas construtivas estruturais Multijunção e Camadas Finas. 

O Arseneto de Gálio (GaAs) é um semicondutor composto pela mistura dos 

elementos: Gálio (Ga, subproduto da fusão do Alumínio – Al com o Zinco - Zn) e 
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Arsênio (As, material venenoso e não é raro na natureza). Dispositivos fotovoltaicos 

a base de GaAs permitem uma alta flexibilidade em seu projeto e desenvolvimento, 

compondo-se por várias camadas e espessuras, e pelo controle preciso da quantidade 

de portadores de carga próximos à área de campo elétrico da junção. Quando 

expostas às altas temperaturas, não alteram suas característica de condutividade, e 

tem um elevado grau de absorção à radiação solar, permitindo que uma camada de 

apenas alguns mícrons apresente um elevado rendimento. Seu índice de Bandgap é 

de 1,43eV, o que possibilitam um alto índice de eficiência de conversão energética, 

alcançando a faixa de 25 a 30%. 

O Telureto de Cádmio (CdTe) é um material composto pelo Telúrio (Te), que 

é um elemento semimetal (metalóide, semicondutor do tipo-P), frágil, facilmente 

pulverizado e relativamente raro, e pelo Cádmio (Cd) que é um elemento subproduto 

do Zinco (Zn), metal macio, maleável e branco acinzentado e bom condutor de 

eletricidade; Quando fervente, libera um vapor venenoso de cor amarela, que pode 

causar uma variedade de problemas à saúde humana (pressão alta e falha renal). 

Os dispositivos fotovoltaicos a base de CdTe são formados pela junção de 

diferentes materiais, onde o Sulfeto de Cádmio (CdS) é o material utilizado como 

elemento tipo-N e o CdTe como elemento tipo-P. Esse conjunto material apresenta 

um índice na ordem de 10
4

cm
-1

de absorção à radiação solar, o que corresponde a 

99% da luz incidente, tornando-se ideal às condições de conversão da energia 

luminosa em energia elétrica. Possui um Bandgap na faixa de 1,44eV e sua 

eficiência de conversão energética esta na faixa de 7% a 10%. 

O Disseleneto de Cobre e Índio (CuInSe2 ou CIS) é um material composto 

predominantemente pelos elementos químicos Cobre (Cu), Índio (I) e Selênio (Se). 

Dispositivos a base de CIS podem ser manufaturados por diferentes e rápidos 

processos não requerendo o vácuo e elevadas temperaturas, podendo ainda utilizar 

diferentes tipos de substratos. Apresentam uma espessura típica, na ordem de 1 Q m. 

Utilizam montagens com vários materiais semicondutores, com diferentes índices de 
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bandgap, que variam em torno de 1,0eV. A eficiência de conversão energética é da 

ordem de 10% e tem o inconveniente dos elevados custos do processo produtivo. 

Apesar da questão da toxidade dos elementos componentes e da não abundância dos 

mesmos, apresentam uma ótima aparência estética com forte aplicação na área 

arquitetônica, e entraram no mercado com a característica de grandes áreas de 

superfícies (m2). 

P
 Grupo das outras tecnologias – Células e dispositivos fotovoltaicos manufaturados a 

base da tecnologia Ribbon, que se compõem de longas e finas fitas com base no 

Silício Cristalino. Também a tecnologia Artificial Leaf, que se compõe de 

dispositivos manufaturas com base no Dióxido de Titânio (TiO2) e corantes 

fotoexcitáveis, e ainda da tecnologia Spheral, que tem como fundamento a utilização 

de pequenas esferas de Silício (Si), com camadas dopadas convenientemente e estas 

dispostas sobre finas folhas de alumínio. 

Os dispositivos fotovoltaicos denominados de Folhas Artificiais (Artificial 

Leaf) são produzidos com base no material semicondutor monocristalino Dióxido de 

Titânio (TiO2), que tem as características de ser microporoso, inerte quimicamente, e 

particularidade de ser encontrado em abundância na natureza e apresenta baixo 

custo. Compõe também o sistema Artificial Leaf, um elemento material corante 

fotoexcitável (Dye), com característica da facilidade de ceder elétrons pela absorção 

de fótons e são compostos por elementos complexos sintéticos de bipiridil-rutênio, 

ou então de compostos naturais flavonóides (presentes nas folhas, frutos e flores das 

plantas); Duas placas/eletrodos de vidro que são banhadas por uma camada de 

material condutor elétrico e transparente (SnO2 – Dióxido de Enxofre); Uma 

solução eletrólita (Iodo e TriIodo) carregada negativamente, com um elemento 

halogênio de baixa eletronegatividade, constituída a fim de permitir a regeneração 

das cargas elétricas do material corante fotoexcitável e um elemento catalisador 

(grafite ou platina). Esses dispositivos apresentam vantagens relativas ao baixo custo 

do processo de manufatura que é simples. Operam numa gama extensa de 

temperaturas, respondendo a uma ampla faixa do espectro da radiação solar, e a 
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aplicação consoante com as necessidades do mercado arquitetônico. A eficiência de 

conversão energética tem conseguido índices de 10%. 

Dispositivos da tecnologia Spheral são constituídos pela disposição de 

milimetricas esferas de Silício de 0,5 à 1,0 mm de diâmetro, sobre duas finíssimas 

folhas de alumínio, utilizadas como substrato, onde estas são seladas com plástico 

teflon. Apresentam características de leveza, flexibilidade, durabilidade, facilidade a 

adaptar-se a materiais de construção civil (construção de edifícios), custos 

reduzidos, etc. Cada esfera em particular funciona como uma minúscula célula 

fotovoltaica e sua superfície protuberante exposta ao espectro solar, oferece uma 

grande área de absorção à radiação solar, dando ao material uma eficiência de 

conversão energética na faixa de 11%. 

Com base nos dados de Custo dos materiais e processos de manufatura das 

células/módulos fotovoltaicos, e de sua eficiência funcional de conversão energética, 

podemos determinar um fator que representará a relação Custo x Benefício de utilização 

da tecnologia. A tabela a seguir ilustra a obtenção desse fator. 

 

Tabela 5.2   Relação entre os fatores de Custo e Eficiência energética 

Material 
Custo 

($/Wp) 

Índice de 
eficiência 

(%) 

Fator de relação 
(Custo x 

Eficiência) 

Silício Monocristalino (mc-Si) 0,55 24 2,29 

Silício Policristalino (pc-Si) 0,55 16 3,4 

 Silício Amorfo (a-Si) 0,12 8 1,5 

Telureto de Cádmio (CdTe) 0,05 12 0,41 

Disseleneto de Cobre Índio (CuInSe2 ou CIS) 0,04 14 0,28 

Filmes Finos de Silício (Thin-Film) 0,03 8 0,37 

Folhas Arti ficiais - Corantes (Artificial Leaf ) 0,01 6 0,17 
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Obviamente esses índices podem ser alterados se os processos de obtenção dos 

materiais, assim como a manufaturas dos dispositivos e seus índices relativos à 

eficiência energética forem alterados. 

 

5.4.  Estruturas Construtivas das Células Fotovoltaicas 

As características e limitações das estruturas atômicas dos diversos materiais 

impõem e possibilitam diversos arranjos de estruturas físicas à construção das células 

fotovoltaicas. Estas estruturas são divididas aqui em quatro grupos, sendo: 

Estrutura Homojunção - Caracteriza-se pela construção de dispositivos que 

utilizam apenas um tipo de elemento material físico, com a formação da junção PN pela 

dopagem de suas respectivas pastilhas. 

Estrutura Heterojunção - O nome "hetero" tem origem pela união de dois 

materiais semicondutores diferentes. A camada superior, confeccionada com material de 

bandgap elevado, permite que boa parcela da luz incidente alcance a camada inferior, 

onde esta é feita com material com bandgap de baixo valor, absorvendo facilmente a 

energia luminosa incidente. Estruturas heterojunção apresentam vantagens sobre 

estruturas homojunção, pois não requerem que os materiais tipos N e P sejam ambos 

dopados, mas apenas um. 

Estrutura de Pino – É constituída de três camadas onde cada camada tem sua 

condição especifica de portadores de carga. A primeira camada é do tipo-P, a segunda de 

material intrínseco, e a terceira e última camada, de material tipo-N. Esse tipo de 

composição quando sob a ação da radiação solar, gera eletros e lacunas livres no 

material intrínseco e estes são separados pelo campo elétrico gerado entre as camadas de 

materiais tipos P e N, criando então uma diferença de potencial (tensão elétrica) no 

dispositivo. 
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Estrutura Multijunção - Este tipo de estruturam também chamada de Célula 

Cascata, Célula de Tripla Junção ou ainda de Célula Tandem, possibilita um elevado 

índice de conversão energética. Sua composição estrutural é tal que varias camadas de 

células com Bandgap de índices diferentes e dispostas de forma decrescentes são 

sobrepostas. A célula com o maior valor de bandgap é disposta no topo da pilha, e 

absorve parte dos fótons de alta energia da radiação solar incidente, a segunda célula da 

pilha absorve fótons de menor energia, e assim sucessivamente até a ultima célula 

disposta no fundo da pilha, que tem um bandgap baixo. Sua construção pode ser no 

formato mecânico, onde estas são confeccionadas na forma de duas células 

independentes com seus respectivos valores de bandgap e posteriormente 

mecanicamente sobrepostas. No formato monolítico, é confeccionada uma primeira 

célula e sobre esta, posteriormente depositado material para uma segunda célula e assim 

sucessivamente, onde cada célula tem seu respectivo valor de bandgap. 

 

5.5   Conclusões  

As sociedades têm utilizado como fontes de energia os diversos recursos 

naturais possíveis, sendo que até pouco tempo, essas eram todos de fontes não 

renováveis. Fatores como a facilidade de obtenção, a pouca quantidade de energia 

requerida, a abundância do recurso e o desconhecimento dos assuntos e dos problemas 

que isso poderia causar ao meio ambiente assim como o domínio tecnológico, tiveram 

grande peso nessas decisões da matriz energética mundial. 

A próxima figura ilustra como foi distribuída essa utilização dos recursos, onde 

podemos observar que a evolução tecnologia esta atrelada a esse meio de consumo do 

recurso. O gráfico logo a seguir, ilustra como deverão ser distribuídos os recursos 

naturais para geração de energia, onde observamos que crescentemente, esses serão de 

energias renováveis. 
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Figura 5.1   Utilização dos recursos naturais para geração de energia através dos tempos 

 

Tabela 5.3   Previsões de utilização dos recursos naturais para geração de energia  

Ano 2001 2010 22020 2030 2040 
 

Total de energia produzida 
(TWh) 

15.578 19.973 25.818 30.855 36.346 
 

Energia gerada por fontes 
não renováveis 

12.589,8 15.596 25.728,9 13.746 6.538 
 

Biomassa 180 390 1.010 2.180 4.290 

Hidráulica - rios 2.590 3.095 3.590 3.965 4.165 

Hidráulica 110 220 570 1.230 2.200 

Ventos 54,5 512 3.093 6.307 8.000 

Fotovoltaica 2,2 20 276 2.570 9.113 

Térmica Solar 1 5 40 195 790 

Geotérmica 50 134 318 625 1.020 

Ondas do Mar 0,5 1 4 37 230 
 

Total 2.988,2 4.377 8.901 17.109 29.808 F
or

m
as

 A
lte

rn
at

iv
as

 d
e 

E
ne

rg
ia

 

Contribuição 19,2% 21,9% 34,55 55,4% 82,0% 

(Fonte: EREC, 2005 – European Renewable Energy Concil - http://www.erec-
renewables.org/publications/scenario_2040.htm) 
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