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Introdução  

 

1.1 Enquadramento Geral e Motivação 

 

O trabalho desenvolvido no âmbito da presente tese de doutoramento insere-se no 

contexto da procura de soluções energéticas alternativas aos combustíveis fósseis e 

nucleares, sustentáveis do ponto de vista ambiental e económico.  

O rápido desenvolvimento tecnológico, bem como o aumento populacional, têm 

sido acompanhados de uma crescente necessidade de energia. Os combustíveis fósseis 

(petróleo, carvão, gás, etc.) e nucleares representam 70-80% das necessidades energéticas 

mundiais [Shropp e Zeman, 1998], todavia, tratando-se de formas de energia não 

renováveis, as suas reservas são limitadas. Com o consumo mundial de energia a crescer a 

um ritmo de 2 a 3% por ano nos últimos anos [BP, 2008], as reservas daqueles 

combustíveis estarão esgotadas a médio prazo. Mas o problema não se limita à quantidade 

de energia disponível, mas também à qualidade: associado à utilização de energias não 

renováveis estão problemas ambientais tais como a poluição, o aquecimento global, as 

chuvas ácidas e a depleção da camada de ozono. Assim sendo, é de vital importância o 

desenvolvimento de tecnologias de aproveitamento de energias renováveis e não 

poluentes. Em 2007 as energias renováveis representavam já 1,5% do total do consumo de 

energia mundial [BP, 2008]. 

 

A energia solar é uma energia abundante, renovável, não poluidora e não tem custos 

associados ao transporte uma vez que o sol brilha em todo o lado. Oferece segurança 

económica pelo seu carácter inesgotável e por o seu preço não ser alvo de políticas e 
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especulações de distribuição. Os sistemas fotovoltaicos (PV) representam uma das formas 

possíveis de utilização da energia solar, onde parte desta energia é colectada pelas células 

fotovoltaicas que os constituem e é convertida directamente em electricidade. São uma 

alternativa bastante atractiva face aos meios convencionais de obtenção de energia por 

produzirem energia renovável a partir de uma fonte inesgotável, o sol, e terem um impacto 

ambiental relativamente baixo, já que geram pouca poluição durante a produção, e 

nenhuma em operação. Outras vantagens não menos importantes dos sistemas 

fotovoltaicos é serem de fácil operação e manutenção, uma vez que não têm mecanismos 

móveis, fiáveis durante o seu ciclo de vida e poderem ser produzidos em estruturas 

compactas e portáteis, bem como ser integrados em projectos arquitectónicos. Do ponto de 

vista da quantidade de energia que podem fornecer, os sistemas fotovoltaicos são 

dimensionáveis desde a escala do miliwatt ao megawatt. 

Apesar das vantagens enumeradas, que são significativas, sobretudo aquelas que 

dizem respeito à sustentabilidade ambiental, o PV ainda não é competitivo relativamente 

às energias convencionais uma vez que o custo da produção de electricidade por PV 

continua a ser superior aos processos de produção tradicionais de electricidade a partir dos 

combustíveis fósseis e nucleares. O objectivo principal da investigação em PV é aumentar 

a competitividade desta forma de obtenção de energia eléctrica tornando-a 

economicamente sustentável. Actualmente, o custo de produção dos módulos solares 

situa-se entre 3-5 €/Wp, sendo um dos objectivos da investigação e desenvolvimento 

reduzi-lo para 1 €/Wp (com eficiência de conversão superior a 15%), actuando sobretudo 

em três frentes: aumentar o volume de produção, reduzir o custo dos materiais envolvidos 

e aumentar a eficiência de conversão [Sinke et al., 2007]. 

 

A conversão directa de energia solar em energia eléctrica é designada por efeito 

fotovoltaico e acontece em células solares ou fotovoltaicas. Este efeito foi descrito pela 

primeira vez por Alexandre-Edmund Becquerel, em 1839, que observou o aparecimento 

de uma tensão entre dois eléctrodos imersos num electrólito, quando expostos à luz. No 

entanto, o efeito fotovoltaico permanece durante décadas apenas como um fenómeno 

científico e só em 1883 surge a primeira célula fotovoltaica, por Charles Fritts, conceito 

que também se mantém latente [Luke et al., 2003]. 
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A Era Moderna do Fotovoltaico tem início em 1954, com a descoberta do 

comportamento sob iluminação da junção pn em semicondutores e a construção da 

primeira célula fotovoltaica de silício nos Laboratórios Bell [Chapin et al., 1954], com 6% 

de eficiência. 

Durante a década de 60 a principal motivação para o desenvolvimento das células 

fotovoltaicas foi a corrida espacial e só nos anos 70 a produção de células para aplicação 

terrestre ultrapassa a aplicação espacial, sobretudo devido à crise petrolífera de 1973 

[Vallêra et al., 2006].  

Nos últimos 5 anos observa-se um crescimento espantoso da indústria fotovoltaica, 

tanto ao nível da produção ~50% por ano [Photon Int., 3/2008], como do aumento da 

eficiência de conversão e a diminuição de custos por unidade de energia, bem como na 

diversificação das aplicações. Actualmente, os sistemas fotovoltaicos têm aplicação “on-

grid” onde a energia gerada é introduzida na rede eléctrica geral e mantêm as principais 

aplicações “off-grid” como é o caso da utilização em localidades remotas, no espaço, ou 

pequenas aplicações domésticas. 

 

O efeito fotovoltaico ocorre, por exemplo, em materiais semicondutores com uma 

junção pn, onde a luz incidente é absorvida, gerando-se pares electrão buraco, que após 

separação e colecção dão origem a uma corrente eléctrica (dc). O material semicondutor 

com junção pn e contactos eléctricos constitui a célula solar ou fotovoltaica. As células 

solares integram também outros componentes como camadas antireflectoras, camadas 

“back surface field”, tratamento e texturização das superfícies, etc., para aumentar a 

eficiência de absorção da luz e colecção das cargas geradas.  

Para utilização prática, a células solares são ligadas em série para aumentar a tensão 

produzida e encapsuladas em módulos para transporte, montagem e protecção em relação 

ao meio ambiente. Os sistemas completos de PV são constituídos, para além dos módulos, 

por outros equipamentos auxiliares tais como inversores, acumuladores, infra-estruturas, 

etc., no entanto, a investigação e desenvolvimento têm sido dirigidos principalmente na 

procura de materiais e tecnologias mais baratas e eficientes para a produção do material 

base/activo da célula solar, que é também o objectivo da presente tese. Cálculos realizados 

para módulos de silício [Luke et al., 2003] mostram que o material base da célula solar 

representa cerca de 65% do custo total do módulo, sendo o restante para o processamento 
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da célula (10%) e encapsulamento (25%). Uma análise dos sistemas de PV completos 

(chave na mão) mostra que em média os módulos representam 60% do custo final [Sinke 

et al., 2007]. 

 

1.2  O Estado da Arte dos Materiais para PV 

 

Ao longo da história do PV têm sido desenvolvidos muitos tipos de células solares 

baseadas em diferentes tipos de materiais semicondutores, Figura 1.1, dos quais se 

destacam: silício na sua forma cristalina (c-Si) ou amorfa (a-Si:H) , CdTe, GaAs, CuInSe2 

(CIS) e CuIn1-xGaxSe2 (CIGS) [Goetzberger et al., 2003; Baumann et al., 2006]. Nos 

últimos anos surgiram novos conceitos como os concentradores solares e novos materiais 

tais como as células orgânicas, a inclusão de estruturas nanométricas na rede do material 

base das células solares, etc, e que são objecto de investigação intensiva pelo seu carácter 

ainda embrionário.  
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Figura 1.1 – Distribuição dos materiais semicondutores das células fotovoltaicas por tecnologia, em 2007, 

adaptado de [Photon Int., 3/2008] 

 

O mérito de cada uma das tecnologias resulta principalmente do balanço entre o 

seu custo e a eficiência (rendimento de conversão), bem como da aplicação final a que os 

módulos se destinam. Outros parâmetros a ter em conta são o tempo de retorno energético 

(energy pay-back time), as reservas mundiais dos materiais utilizados e a sua toxicidade.  
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Actualmente existem 9 processos comerciais de produção de células fotovoltaicas, 

seis deles baseados em silício e três noutros materiais, sendo que mais de 75% da 

produção provém de três países principais: Japão, Alemanha e China [Maycock et al., 

2007]. 

 

1.2.1 O Silício Cristalino (c-Si) 

 

O silício cristalino (mono e multicristalino) na forma de bolacha ou fita é o material 

dominante na indústria fotovoltaica representando ~90% das células solares produzidas 

mundialmente [Goetzberger et al., 2003; Sinke et al., 2007]. Os restantes 10% dividem-se 

entre as células de filmes finos de silício amorfo e os outros materiais compostos.  

As principais vantagens do silício cristalino face aos outros materiais são a sua 

abundância (o silício é o segundo elemento mais abundante na crusta terrestre), a ausência 

de toxicidade, a grande estabilidade e o elevado rendimento de conversão. O silício 

cristalino é mais caro que o silício amorfo, mas esta desvantagem é compensada pela sua 

maior eficiência de conversão e no facto de o silício cristalino partilhar e beneficiar do 

desenvolvimento da indústria electrónica [Poortmans et al., 2005].  

Actualmente a maioria das bolachas de silício com espessura entre 200-500µm são 

obtidas a partir do corte de lingotes cristalizados por métodos clássicos da indústria 

electrónica no que diz respeito ao silício monocristalino ou de blocos multicristalinos, de 

grau solar, cristalizados especificamente para PV. Ambos os processos envolvem elevados 

custos e desperdícios de silício, mas beneficiam da maturidade e fiabilidade de décadas de 

experiência e desenvolvimento da indústria electrónica. Em laboratório as melhores 

células solares de silício cristalino atingiram 24,7% de eficiência para o silício 

monocristalino [Zhao et al., 1999, Green et al., 2007] e 20,3% de eficiência para o 

multicristalino [Schultz  et al., 2004, Green et al., 2007]. Os melhores módulos de células 

de silício monocristalino mostraram 19,7% de eficiência [King et al., 2006, Green et al., 

2007] e os de células de silício multicristalino 15,3% de eficiência [King et al., 1994, 

Green et al., 2007]. Nos módulos comercialmente disponíveis, os de silício multicristalino 

têm eficiências 2 a 3% inferiores aos de silício monocristalino, mas a produção dos 

primeiros tem aumentado nos últimos anos, representando 60% da produção mundial de 
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módulos de silício em 2006 sobretudo pelo seu custo ser inferior (80% do mono-Si) 

[Miles, 2006]. 

O tempo de retorno energético das tecnologias baseadas em bolachas de silício 

cristalino é de aproximadamente 3 anos [Miles, 2006]. 

 

Outra via de obtenção das bolachas de silício multicristalino é a cristalização directa 

sob a forma de folha ou fita (sheet or ribbon), que apesar de ainda ter pouca expressão na 

indústria (<3%), é uma via de redução de custos por dispensar a etapa de corte e os 

desperdícios associados de matéria prima, inerentes às técnicas de lingotes. Mais ainda, a 

cristalização do silício na forma de folha ou fita é feita com a espessura final pretendida e 

pode ir desde alguns mícrones (filmes finos) até às centenas de mícron (equivalente às 

bolachas de silício tradicionais). Em 2006 o custo de produção de módulos com 

folhas/fitas de silício já era inferior aos módulos de bolachas de Si, e as eficiências 

conseguidas situavam-se entre 14-16%, equivalentes às bolachas de Si multicristalino 

[Maycock et al., 2007]. O custo de produção inferior, sem perda da eficiência, coloca as 

tecnologias de produção de folhas/fitas de silício numa excelente posição para atingir os 

objectivos globais da indústria fotovoltaica, sendo também essa a motivação do trabalho 

desenvolvido na presente tese. Outro factor favorável ao desenvolvimento das técnicas de 

cristalização do silício directamente sob a forma de fitas é a viabilidade comercial já 

demonstrada [Catchpole et al., 2001]. No capítulo 2 apresenta-se uma revisão das técnicas 

de produção de bolachas e fitas de silício, por constituírem o objecto da presente tese. 

 

1.2.2 Os Filmes Finos 

 

As células solares de filmes finos (TFSC – Thin Film Solar Cells) são uma forma 

alternativa às células convencionais de bolachas ou fitas de silício cristalino e têm como 

principais vantagens utilizarem menos material activo, serem de menor custo e terem um 

tempo de retorno energético inferior, de 1 a 1,5 anos. Os filmes finos são formados pela 

deposição, a partir de fontes gasosas, de camadas muito finas de materiais semicondutores, 

1 a 50µm, sobre substratos de vários materiais. 
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Os maiores progressos em células solares de filmes finos têm sido alcançados em 

silício amorfo (a-Si:H), em compostos II-VI como o CdTe, em compostos III-V como o 

GaAs, e em compostos I-III-VI como o CuInSe2 (CIS) e CuIn1-xGaxSe2 (CIGS). Todos 

estes materiais, incluindo o silício amorfo, são semicondutores de hiato directo, sendo por 

isso mais eficientes na absorção da radiação do espectro solar que o silício na forma 

cristalina ou multicristalina, necessitando apenas de alguns mícron de espessura para 

absorverem toda a luz incidente.  

Um dos aspectos interessantes das células solares de filmes finos é a possibilidade, 

devido à sua flexibilidade, de poderem ser depositadas de forma contínua sobre plástico ou 

folhas metálicas, sendo depois transportadas sob a forma de rolos – tecnologia roll to roll 

e aplicados como papel de parede em superfícies não planas. 

As células de filmes finos de silício amorfo (a-Si) e microcristalino (µc-Si) 

encontram-se em grande expansão sobretudo devido ao baixo custo de produção 

(temperaturas de deposição inferiores a 500ºC que permitem a utilização de substratos 

baratos), apesar da eficiência de conversão em módulos se situar apenas nos 6-8% 

(estabilizada) [Sinke et al., 2007]. A primeira geração destas células envolvia apenas uma 

junção PIN (3 camadas: Si tipo-p: Si intrínseco: Si tipo-n). A segunda geração demonstrou 

o conceito de empilhamento de 2 ou 3 camadas de células em configuração PIN: as células 

tandem (a-Si:H/a-SiGe:H ou a-Si:H/µc-Si:H) e as de tripla junção (a-Si:H/a-SiGe:H/a-

SiGe:H ou a-Si:H/a-SiGe:H/µc-Si:H), com a vantagem de cada junção ter um nível de 

dopagem diferente, apropriado para uma determinada parte do espectro solar, aumentando 

assim a eficiência de colecção da luz solar. Em laboratório observam-se eficiências 

iniciais entre 12-16% [Maycock et al., 2007] e após estabilização (devido à degradação 

por efeito de Staebler-Wronski) 9,5-12% [Meier et al., 2004, Yoshimi et al., 2003, Yang 

et al., 1997]. Em 2007 o silício amorfo representou mais de 5% da produção mundial dos 

materiais para PV [Photon Int., 2008].  

Ainda em fase de demonstração estão as células de filmes finos de silício 

policristalino, c-SiTF, com espessuras entre 2-5µm (tamanho de grão entre 1 µm e 1 mm). 

As técnicas de deposição destes filmes envolvem temperaturas elevadas, que inviabilizam 

a utilização de substratos de baixo custo. A melhor eficiência em laboratório é de 9,8% 

[Basore, 2006], mas em geral estes filmes contém muitos defeitos cristalinos que têm que 

ser resolvidos para que a técnica tenha interesse industrial.  
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Em [Beaucarne, 2007] pode ler-se uma revisão do estado da arte das células solares de 

filmes finos de silício. 

 

 As células de filmes finos de CdTe têm como principal vantagem a facilidade de 

produção a baixo custo, com eficiência em módulos de 10,7% [Cunningham et al., 2000] e 

em laboratório de 16,5% [Wu et al., 2001]. A principal desvantagem do CdTe é a 

toxicidade de um dos seus elementos: o cádmio é cancerígeno quando libertado no 

ambiente. Este problema atrasou durante anos o desenvolvimento desta tecnologia e a 

indústria viu-se obrigada a encontrar soluções que garantam a recolha e reciclagem destes 

módulos no fim da sua vida. As reservas mundiais de cádmio constituem outra limitação 

desta técnica. Em 2007 a fatia da produção mundial de módulos de CdTe era de 4,7% 

[Photon Int., 2008]. 

 

As células de filmes finos de CIS, CIGS ou CIGSS apresentam a mais elevada 

eficiência de conversão em módulos de entre todas as tecnologias de filmes finos: 13,4% 

para CIGSS [Tanaka et al., 2001] e encontram-se no inicio da fase industrial, com menos 

de 1% da produção mundial em 2007. Em laboratório já foram demonstradas eficiências 

de 19,5% [Contreras et al., 2005]. As grandes desvantagens desta tecnologia residem na 

utilização de materiais como o Índio e o Gálio que têm reservas muito reduzidas e são 

bastante dispendiosos e as dificuldades tecnológicas de deposição dos filmes destes 

compostos. 

 

Os compostos III-V tal como o GaAs,  InP e GaP são a base das células solares mais 

eficientes demonstradas até agora em laboratório: 25,1% para GaAs cristalino e 33,8% na 

configuração tandem (GaInP/GaInAs/GaInAs) [Green et al., 2007]. Os filmes dos 

compostos III-V têm elevado custo pela dificuldade em crescer cristais de elevada 

qualidade daqueles materiais e de utilizarem materiais caros e de disponibilidade reduzida 

(Ga, In) e tóxicos (As), o que limita o número das aplicações deste tipo de células. As 

aplicações espaciais, onde a eficiência e estabilidade são primordiais e o custo é 

secundário, são o principal destino deste tipo de células. 
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1.2.3 Outros Materiais e Conceitos Emergentes 

 

Os concentradores solares, sistemas ópticos que focam a radiação solar em células 

solares, são uma das tecnologias emergentes que no ano de 2008 começaram a ser 

implementados à escala piloto. Com uma concentração da radiação solar de 250 a 350x 

sobre células de silício monocristalino, já foram obtidas eficiências superiores a 26,8% 

[Verlinden et al., 1995]. Utilizando a tecnologia dos concentradores em células solares de 

GaInP/GaAs/Ge, foram já obtidas eficiências de ~35% [Green et al., 2007]. Apesar de 

atractiva do ponto de vista da eficiência de colecção/ transformação de luz solar em 

electricidade, a tecnologia dos concentradores só é viável em locais de grande exposição 

solar directa, com poucas nuvens e pouco pó, para a optimização do seu desempenho, pelo 

que não é uma solução generalizada em termos geográficos. 

Uma terceira geração de células solares refere-se a novos materiais e conceitos tais 

como: células fotoquímicas (Dye Sensitized Solar Cell - DSSC ou Célula de Graetzel), 

células orgânicas poliméricas [Kietzke, 2007], introdução de estruturas nanométricas no 

material activo das células solares [Marti et al., 2006, Conibeer et al., 2006], etc., 

encontrando-se na sua maioria ainda em desenvolvimento [Gourdin., 2007]. 

 

 

1.3 Estrutura e Organização da Tese 

 

Apresenta-se nesta tese o estudo e desenvolvimento de um novo processo de 

preparação de fitas de silício a partir de fonte gasosa, o silano, para aplicação fotovoltaica: 

o processo SDS - Silicon on Dust Substrate. 

A tese encontra-se dividida em 8 capítulos, sendo apresentado em Bibliografia, no 

final, as referências bibliográficas mencionadas ao longo do texto. 

O Capítulo 1 - Introdução, começa pela apresentação dos objectivos e motivação 

que estiveram na origem desta tese, mostrando uma perspectiva geral da indústria 

fotovoltaica actual. Apresenta uma breve descrição dos principais materiais utilizados 

como base das células solares e discute-se os seus méritos e limitações no contexto do PV. 
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No Capítulo 2 - O Estado da Arte das Técnicas de Produção de Silício 

Cristalino para PV,  procura-se dar uma perspectiva das principais técnicas actuais de 

preparação de silício cristalino, evidenciando as limitações das técnicas convencionais e as 

vantagens das técnicas de crescimento directamente sob a forma de fita. As técnicas são 

descritas com o detalhe considerado suficiente para o enquadramento do processo SDS,  

no capítulo 3.  

O Capítulo 3 – O Processo SDS – Silicon on Dust Substrates, apresenta os 

fundamentos, concepção e descrição do processo SDS, fazendo um enquadramento e 

mostrando a sua originalidade. As principais técnicas utilizadas no processo, o CVD e 

ZMR, são descritas no que respeita aos seus aspectos fundamentais essenciais para a 

compreensão e discussão do SDS e resultados obtidos. 

A descrição da componente experimental encontra-se no Capítulo 4 – Preparação 

das Fitas de Silício, onde são apresentados os reactores de CVD utilizados no 

desenvolvimento do processo SDS, e caracterizados. Neste capítulo descrevem-se todas as 

etapas experimentais no desenvolvimento do CVD, desde o substrato até à pré-fita, para 

duas gerações distintas de reactores de CVD: reactor tubular e reactor SDS. Os 

fundamentos e procedimento para a dopagem tipo-p das pré-fitas de Si por pulverização 

com ácido bórico são descritos, bem como o processo de recristalização por ZMR. Por 

último, descreve-se a formação de células solares sobre as fitas SDS, para avaliação da 

qualidade do material como substrato para PV.  

Os resultados experimentais, caracterização e discussão encontram-se divididos em 

três capítulos. 

No Capítulo 5 – Caracterização da Deposição de Si por CVD no Reactor 

Tubular, apresentam-se os resultados relativos às amostras (fitas de Si) obtidas por CVD 

no reactor tubular. Os principais parâmetros de caracterização para o processo de CVD são 

descritos. O processo de CVD é definido e caracterizado neste reactor e os parâmetros 

encontrados para a temperatura, fluxo de gases, concentração do gás percursor e tipo de 

substrato constituem a base do processo SDS. As fitas de Si crescidas por CVD são 

caracterizadas no que respeita à sua estrutura e morfologia e apresenta-se um estudo sobre 

o destacamento daquelas para dois tipos de substratos: Si poroso e pó de Si. 

No Capítulo 6 – Caracterização das Fitas de Si preparadas pelo Processo SDS, 

apresentam-se os resultados e discussão da evolução do processo SDS. O capítulo tem 
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início com a caracterização do pó de Si utilizado como substrato para a deposição das pré-

fitas de Si. A etapa de CVD é caracterizada no que respeita ao perfil de deposição do Si 

sobre o pó de Si e aos parâmetros de CVD. A influência do perfil de deposição na etapa de 

recristalização é descrita, por ter constituído um dos critérios determinantes na orientação 

do processo. As pré-fitas (após CVD) e fitas (após dopagem e recristalização) são 

caracterizadas no que respeita à morfologia, estrutura e composição. No contexto da 

aplicação fotovoltaica, é ainda apresentada uma secção dedicada ao cálculo (simplificado) 

do tempo de retorno energético para o processo SDS, sendo este parâmetro essencial na 

avaliação de todo o processo. 

No Capítulo 7 – Características Ópticas e Eléctricas das Fitas SDS, abordam-se 

as principais técnicas de caracterização de células solares, como a medição da 

resistividade superficial, da característica I(V) e da resposta espectral. O objectivo deste 

capítulo é a avaliação da qualidade do Si SDS como material para aplicação fotovoltaica e 

não a optimização do processo de formação de células.  

Por último, no Capítulo 8 – Conclusão e Perspectivas Futuras, resumem-se as 

principais conclusões do trabalho e apresentam-se algumas propostas para o 

desenvolvimento futuro do processo SDS. 

 

Ao longo da tese procurou utilizar-se unidades do sistema SI, no entanto, algumas 

grandezas utilizadas correntemente em PV quando expressas nesse sistema não têm um 

significado imediato para quem trabalhe na área, tendo-se optado por manter a tradição e 

utilizar subunidades do SI sempre que tal facilitasse o entendimento e comparação com 

outros trabalhos. 
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