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Resumo 

 

As propriedades elétricas das heterojunções de Alumínio/Silício-p monocristalino foram 

estudadas pela técnica de espectroscopia de impedância e análise de capacitância em 

função do potencial. Estas técnicas não são destrutivas, nem invasivas e conta com 

elevada precisão. Quando associadas a outras técnicas podem fornecer informações 

compreensivas sobre a qualidade e desempenho do material, da qualidade do produto, 

do desenvolvimento do processo e da eficiência do dispositivo. Neste trabalho foram 

produzidas cinco heterojunções de Alumínio/Silício-p. Os filmes finos de Alumínio 

foram depositados via magnetron sputtering, sobre o substratos de Silício-p 

previamente limpo pelo processo de limpeza RCA. Destas cinco amostras, três foram 

submetidas a tratamento térmico a 300°C, 400°C e 500°C. As amostras restantes não 

passaram por nenhum tipo de tratamento pós-deposição. Ambas as análises foram 

realizadas no potenciostato Autolab PGstat 302N. Com o apoio destas técnicas foi 

avaliado a variação do valor da resistência shunt de heterojunções de Alumínio/Silício-p 

em função dos parâmetros de medidas disponíveis pela técnica de espectroscopia de 

impedância. Esses parâmetros se resumem em amplitude do sinal, potencial, 

temperatura e luminosidade. As respostas obtidas foram esboçadas em diagrama 

Nyquist e modeladas por circuitos equivalentes. Através das interpretações obtidas nos 

gráficos de capacitância em função da tensão foi possível identificar fatores que avaliam 

as características elétricas, assim como, a qualidade da produção das heterojunções de 

Alumínio/Silício-p. Foram avaliadas as características das junções, espessura da camada 

de depleção, potencial de barreira, capacitância na junção em potencial nulo, densidade 

de dopantes e espessura do óxido nativo. 

 

Palavras Chave: Célula Solares fotovoltaica, Heterojunções, Espectroscopia de 

Impedância, Análise Capacitância-Tensão.  
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Abstract 

 
 
The electrical properties of photovoltaic solar cells were studied by impedance 

spectroscopy technique and capacitance analysis as a function of potential. These 

techniques are non-destructive, non-invasive, reproducible, high precision and easily 

implemented. These combined with other techniques can provide comprehensive 

information about quality and performance of the materials, product quality, 

development of process and efficiency of the device. Were produced five 

Aluminum/Silicon-p heterojunctions. The Aluminum thin films were deposited by 

magnetron sputtering on the Silicon-p type substrates, previously cleaned by RCA 

process. Of these five samples, three were subjected at the heat treatment in 300°C, 

400°C and 500°C. The remaining samples didn’t undergo any treatment after deposition 

process. Both analyses were performed in the Autolab PGstat 302N. Through these 

techniques were measures the change in the shunt resistance values of the 

Aluminum/Silicon-p heterojunctions in function of the measures parameters available 

by impedance spectroscopy technique. These parameters are the signal amplitude, 

voltage, temperature and luminosity. The results were plotted in Nyquist diagram and 

modeled by equivalent circuits. Through of the response achieved in the graphs of 

capacitance-voltage was possible to identify factors which evaluated the electrical 

characteristics, as well as, the production quality of the Aluminum/Silicon-p 

heterojunctions. Were evaluated the characteristics of junctions, depletion layer width, 

barrier potential, junction capacitance at zero potential, doping density and native oxide 

thickness. 

 

Key Words: Photovoltaic Solar Cells, Heterojunctions, Impedance Spectroscopy, 

Capacitance-Voltage Analysis.                
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 
 
 
 O aproveitamento da energia solar tem sido o foco de inúmeras pesquisas 

visando à eficiência e à redução do consumo de energia. Hoje, é notório o 

desenvolvimento de tecnologias para a utilização de fontes alternativas de energia 

(PROENÇA, 2007). Em tempo de escassez de recursos para novos investimentos, a 

eficiência energética, resultado do combate ao desperdício de energia e da eficientização 

de processos que a utilizam, é um fator de competitividade. A utilização de energia solar 

sempre foi realizada pelo homem, de maneira direta ou indireta. Somente a poucas 

décadas com o desenvolvimento da área dos materiais semicondutores, foi possível 

gerar energia elétrica a partir do sol. Esta forma de geração de energia elétrica, na época 

atual, já se destaca como uma das fontes de energia alternativa mais importantes, sendo 

considerada a solução para a crise energética mundial, considerando a escassez do 

combustível fóssil que se agrava a cada ano. 

O Centro Tecnológico de Minas Gerais com apoio da CEMIG vem 

desenvolvendo tecnologias para a produção de materiais que visam o aproveitamento 

eficiente de fontes renováveis de energia. A célula solar fotovoltaica, a base de silício, 

se encaixa dentro de uma série de materiais relevantes para atingir a eficiência 

necessária. Dentre suas ações estratégicas, estas instituições criaram no ano de 2003 o 

Núcleo de Materiais Solares - NMS, que se ocupa de articular e promover competências 

necessárias. Dentre as linhas de atuação do NMS incluíram-se materiais fotovoltaicos.  

Embora o Brasil disponha de grande potencial para a aplicação da energia solar 

fotovoltaica e seja particularmente privilegiado por ter elevados níveis de irradiação 

solar, o papel dessa fonte renovável de energia no mercado brasileiro ainda é bastante 

pequeno (SALAMONI, 2009). Deste modo, levar energia elétrica a áreas não assistida 

pela distribuição elétrica convencional e fornecer energia a locais com alto consumo 

diurno torna-se o principal objetivo destas empresas.  

O desenvolvimento de células solares é algo mundialmente reconhecido, porém 

o alto custo da produção dessa tecnologia torna inviável a sua utilização em larga escala 

ainda em tempos modernos. A pesquisa e o desenvolvimento de células solares, 

atualmente, dirigem o seu foco para processos de custos reduzidos e com alta eficiência, 

investindo cada vez mais em conhecimentos, materiais e técnicas mais precisas, de 
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modo que, o custo de produção não some muito ao produto final. Essa nova estratégia 

dos grupos de pesquisa pode ser analisada no gráfico da figura 1.1. 

 
 

 
Figura 1.1 - Gráfico da curva de redução dos custos de produção. 

Fonte: (ABENGOA SOLAR, 2010). 
 
 
No NMS optou-se por pesquisar e desenvolver células fotovoltaicas do tipo SHJ 

(Silicon Heterojunction). Este dispositivo possui ótimo rendimento e custo reduzido de 

produção devido ao uso mais eficiente dos materiais e a processos que demandam 

menos energia para a produção, como a utilização de temperaturas relativamente baixas 

(MIRANDA, 2007). O NMS busca desenvolver uma planta piloto, partindo desde o 

processamento do Silício grau metalúrgico até a produção de módulos com potência de 

4kW pico.   

 
 

 

Figura 1.2 - Diagrama Esquemático de uma célula solar tipo SHJ. 
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Como observado na figura 1.2, toda a arquitetura da célula é composta por 

junções, ou seja, várias camadas crescidas uma sobre a outra de forma a criar uma 

estrutura semelhante a um sandwich. O tipo de junção formada em todas as camadas é 

denominado de heterojunção. Quando estas heterojunções são formadas ocorre uma 

alteração nas propriedades físico-elétricas da célula fotovoltaica, estabelecendo pontos 

importantes para investigação, já que, estes fatores estão diretamente relacionados à 

eficiência.    

 Para avaliação destas propriedades elétricas foi utilizado neste trabalho a técnica 

de espectroscopia de impedância. As medidas elétricas realizadas por essa técnica 

permitem identificar defeitos de níveis superficiais ou profundos, consentindo, no caso 

deste trabalho, avaliar a variação da resistência shunt com parâmetros de medidas como, 

amplitude de sinal, temperatura, potencial e luminosidade. Aliado a espectroscopia de 

impedância, foi utilizada a técnica de avaliação da capacitância em função da tensão 

aplicada. A técnica capacitância-tensão é capaz de informar se existe a presença de 

óxido entre as junções, e fornecer a espessura dessa camada. Pode ainda ser aplicada 

para cálculo da espessura de depleção, capacitância da junção e potencial de barreira.  

Ambas as técnicas, são não destrutivas, e quando associadas a outras como 

técnicas de corrente-tensão (I-V) e Resposta Espectral poderá fornecer informações 

compreensivas sobre a qualidade do material, do desempenho do material, qualidade do 

produto, do desenvolvimento do processo e da eficiência do dispositivo (KUMAR et al., 

2009). 
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Capítulo 2 - OBJETIVO 
 
2.1 Objetivos gerais 
 

• Este trabalho teve como objetivo caracterizar o comportamento elétrico das 

Heterojunções, Metal/Silício-p utilizando técnicas de impedanciometria e análise 

capacitância-tensão. 

 
2.2 Objetivo específico 
 
 

• Introdução das técnicas de medida por Impedanciometria e Análise C-V como 

ferramenta de caracterização e análise de propriedades elétricas de junções 

metal/Silício no laboratório. 

• Estudo da variação da resistência shunt em função das seguintes variáveis de 

medida: tensão, temperatura, amplitude do sinal e luminosidade, através do 

espectro de impedância (diagrama Nyquist). 

• Estudo da interface de junção metalúrgica (metal/silício-p) em wafers com 

diferentes níveis de dopagem através da avaliação da camada de depleção e 

potencial de barreira. 

• Introdução de metodologia para caracterização de wafers através da técnica de 

capacitância-tensão. 

• Avaliação da espessura do Óxido Nativo pela técnica C-V. 
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Capítulo 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 Nesse capitulo faz-se a apresentação do aprendizado que resultou de um estudo 

detalhado sobre as propriedades elétricas das junções e dos efeitos relacionados à 

presença de óxido nas junções. Inicialmente serão apresentadas algumas notas históricas 

relacionadas aos primórdios do efeito fotovoltaico até o presente. Em outro tópico será 

abordado o mecanismo de funcionamento de uma célula solar fotovoltaica. Um estudo 

sucinto dos semicondutores também será apresentado. 

 
3.1 Notas históricas 
 
 
 A história dos semicondutores teve inicio ainda no século XIX, tendo como 

marco as descobertas realizadas por Faraday e Becquerel. Em 1833 Faraday descobriu 

que o Sulfeto de Prata apresentava um coeficiente negativo de resistência com a 

temperatura, o que mais tarde foi relacionado com propriedades presentes em 

semicondutores (SANTOS 2005). Em 1839 Edmond Becquerel, observou pela primeira 

vez o efeito fotovoltaico ao mergulhar placas metálicas de platina ou prata em um 

eletrólito, o que produzia uma diferença de potencial quando estas eram expostas a luz 

(BECQUEREL, 1839). 

 Em 1877, os norte americanos W. G. Adams e R. E. Day utilizaram as 

propriedades fotocondutoras do selênio para desenvolver o primeiro dispositivo sólido 

capaz de produzir eletricidade quando exposto a luz (ADAMS e DAY, 1877). O 

dispositivo criado por Adams e Day, tratava-se de um filme de selênio depositado sobre 

um substrato de ferro, e um filme de ouro semitransparente que servia como contato 

frontal (VALLÊRA, 2004). Devido à simplicidade do dispositivo a sua eficiência de 

conversão foi da ordem de 0,5% (VALLÊRA, 2004). Em 1920 iniciou-se o emprego de 

retificadores de selênio e de dióxido de cobre e em 1933, Schottky publicou uma teoria 

sobre retificadores sólidos (SANTOS 2005). 

 A história da primeira célula solar começou em 1953 quando Calvin Fuller, 

pesquisador do Bell Laboratories, desenvolveu um processo de difusão para introduzir 

impurezas em cristais de silício de modo a controlar suas propriedades elétricas, 

processo conhecido hoje como dopagem. Foi produzida uma barra de silício dopada 

com pequenas concentrações de gálio, tornando um condutor no qual as cargas móveis 
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eram positivas, ficando conhecido com silício de “tipo p”. O físico Gerald Pearson, 

também pesquisador do Bell Labs, mergulhou esta placa de silício dopado em um banho 

quente de lítio, criando assim, na barra, uma região com excesso de elétrons livres, 

portadores de cargas negativas, se tornando, portanto o silício de “tipo n”. Na região 

onde o silício “tipo n” fica em contato com o silício “tipo p”, a “junção p-n”, surge um 

campo elétrico permanente (GREEN, 2005).  

 Somente na primeira metade do século XX a célula solar fotovoltaica obteve 

avanços significativos. Com a explicação do efeito fotoelétrico por Albert Einstein em 

1905, os avanços da mecânica quântica, em particular, a teoria de bandas e a física dos 

semicondutores. As técnicas de purificação e dopagem associadas ao transistor de silício 

também contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica (VALLÊRA, 

2004).  Através desses avanços Pearson montou sua primeira célula solar de silício, com 

uma eficiência de 4%, que era muitas vezes maior que as melhores células de selênio. 

Estudos realizados na nova célula revelaram problemas relacionados à resistência dos 

contatos e a dificuldade dos fótons de luz em atingir a junção p-n (GREEN, 2005).  

 Fuller experimentou fazer a dopagem do tipo n usando uma difusão de fósforo, e 

obteve uma junção p-n mais estável do que a anterior. Porém, o problema dos contatos 

persistia. Foi então que Fuller substituiu o gálio por arsênio (formando um substrato do 

tipo n) seguido por uma difusão de boro (formando uma zona do tipo p à superfície). As 

novas células podiam agora ser facilmente soldadas e revelaram uma eficiência recorde, 

atingindo 6% (GREEN, 2005). 

 
 

 
Figura 3.1 – Extrato da Patente da Primeira Célula Solar, Registrada em Março de1954 

Fonte: (VALLÊRA, 2004). 
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A primeira célula solar foi formalmente apresentada na reunião anual da 

National Academy of Sciences, em Washington, e anunciada numa conferência de 

imprensa no dia 25 de Abril de 1954, figura 3.1. No ano seguinte a célula de silício viu 

a sua primeira aplicação como fonte de alimentação de uma rede telefônica na Geórgia 

(INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO DE LISBOA, 2005). 

 O desenvolvimento de células solares cada vez mais eficientes para utilização 

aeroespacial levou a alguns avanços tecnológicos importantes na década que se seguiu. 

É o caso da substituição, a partir de 1960, do contato frontal único por uma rede de 

contatos mais finos, mas espalhados, reduzindo a resistência em série e aumentando a 

eficiência (KOLTUN, 1996). Outro avanço importante foi a chamada “célula violeta”, 

dos COMSAT (LABORATORIES MANDELKORN E LAMNECK, 1972). Esta célula 

tinha uma zona tipo n significativamente mais fina que as anteriores, o que permitiu 

eliminar a zona inativa à superfície, melhorando, portanto a resposta no azul. A célula 

violeta obteve uma eficiência recorde de 13,5%. Destaque-se ainda a utilização de um 

campo elétrico na superfície posterior da célula (Back Surface Field - BSF) criado por 

uma difusão de alumínio, para melhorar a resposta da célula no vermelho (HAYNOS et 

al., 1974), e a texturização da superfície frontal para reduzir as perdas por reflexão 

(RALPH, 1975). 

 Após a crise petrolífera em 1973, os investimentos no desenvolvimento da 

energia solar foram intensificados e novas tecnologias foram implantadas. Mudanças no 

modo de produção das células também foram empregadas de modo a reduzir os custos. 

É o caso da utilização de novos materiais, em particular o silício policristalino, em vez 

de cristais únicos de silício, monocristais, muito mais caros de produzir ou de métodos 

de produção de silício diretamente em fita, eliminando o processo de corte dos lingotes 

de silício, e todos os custos associados (VALLÊRA, 2005). Outra inovação 

particularmente importante do ponto de vista de redução de custo foi à deposição de 

contatos por serigrafia em vez das técnicas tradicionais: a fotolitografia e a deposição 

por evaporação em vácuo (GREEN, 1985). 

 Através dessas inovações uma equipe australiana da Universidade de New South 

Wales atingiu uma eficiência de 20%. Entretanto, o desenvolvimento tecnológico do 

fotovoltaico é contínuo. Assim, em 1998 foi atingida a eficiência recorde de 24,7%, 

com células em silício monocristalino, enquanto, o grupo do Fraunhofer Institut for 

Solar Energy Systems anunciou uma eficiência superior a 20% para células em silício 

policristalino (KING, 2003). Células solares com configurações mais complexas, as 
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chamadas células em cascata (ou tandem) que consistem na sobreposição de várias 

células semicondutoras, cada uma otimizada para um dado comprimento de onda da 

radiação, permitem atingir rendimentos de conversão superiores a 34% (VIAUD, 2004). 

 
 
3.2 A energia solar fotovoltaica no sistema energético mundial 
 
 
 A energia fotovoltaica não poderá ser uma solução única, mas será uma fonte 

energética a contribuir para o conjunto de soluções que devem assegurar o 

abastecimento de energia. A tabela III.1 mostra a evolução que e esperada pela IEA 

(Agencia Internacional de Energia) para as energias renováveis (GOMES, 2009). 

 
 

Tabela III.1 – Previsões para países da IEA. 
Fonte: (European Renewable Energy Council, 2009). 

Unid. TWh 2001 2010 2020 2030 2040 

Consumo total IEA 15578 19973 25818 30855 36346 

Biomassa 180 390 1010 2180 4290 

Hídrica 2590 3095 3590 3965 4165 

Eólica 54,5 512 3093 6307 8000 

Fotovoltaica 2,22 20 276 2570 9113 

Termoelétrica 1 5 40 195 790 

Geotérmica 50 134 318 625 1020 

Marinha 0,5 1 4 37 230 

Total 2988,2 4377 8901 17109 29808 

Contribuição 
Mundial 

19,2% 21,9% 34,5% 55,4% 82,0% 

 
 
 Segundo as previsões para os países da IEA em 2020 cerca de 1% da energia 

consumida mundialmente será de origem fotovoltaica, elevando-se essa fração para 

cerca de 26% em 2040. Tal deve-se a um decréscimo dos custos dos sistemas o qual e 

proporcional ao crescimento dos volumes de produção dos painéis e consequentes 

economias de escala, o que torna o mercado fotovoltaico um dos mais dinâmicos no 

panorama energético. O gráfico da figura 3.2 mostra a evolução prevista para as 

diferentes energias renováveis. 
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Figura 3.2- Previsões da produção energética e contribuição de fontes renováveis nos países da IEA. 

Fonte: (PROENÇA, 2007). 
 
 
 O estudo foi feito com base num cenário no qual as políticas internacionais 

manterão o seu apoio a produção de energia renovável, cenário este que parece 

atualmente ser o mais provável e contabiliza apenas os países pertencentes a IEA. 

Segundo estas previsões, apenas em 2020 a energia fotovoltaica terá uma expressão 

significativa atingindo em 2040 cerca de 30% do total de produção energética mundial e 

representa a maior fonte de energia renovável. Pode-se estimar que a produção de 

energia fotovoltaica seja multiplicada por dez a cada década até 2030, com o maior salto 

a ser dado em 2020. Nessa altura, estima-se que as fontes de energia renovável 

contribuam para mais de 80% da produção energética mundial (GOMES, 2009). 

 Dentro do mercado mundial fotovoltaico e de acordo com o relatório 

(MARKTBUZZ, 2009), a produção de células solares em 2007 atingia os 3,44GW 

passando em 2008 para 5,95GW. Pelo gráfico da figura 3.3, verifica-se que a Europa 

representou 82% da procura mundial em 2008, tendo a Espanha apresentado um 

crescimento de 285% colocando assim a Alemanha em segundo lugar no ranking do 

mercado mundial. Os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar com 0.36GW seguido 

de perto pelo Japão e Itália, com 0.23GW e 0.24GW, respectivamente (MARKTBUZZ, 

2009). 
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Figura 3.3 - Volume de mercado mundial fotovoltaico em 2008. 

Fonte: (MARKTBUZZ, 2009). 
 
 

Entretanto em 2009 o quadro mundial sofreu uma leve alteração. A Europa 

perdeu um pouco do mercado, porém, ainda mantém sua hegemonia com 77% como 

pode ser observado na figura 3.4. Ao todo a produção de células solares em 2009 passou 

para 7.3GW. 

 
 

 
Figura 3.4 - Volume de mercado mundial fotovoltaico em 2009. 

Fonte: (MARKTBUZZ, 2010). 
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3.3 Silício 
 
 O silício é o material semicondutor mais utilizado, tendo as mais diversas 

aplicações. Este fato se deve sua presença na crosta terrestre, sendo o segundo elemento 

mais abundante, logo após o oxigênio como ilustra a figura 3.5 (GOMES, 2009). 

 
 

 
Figura 3.5 – Distribuição dos elementos na crosta terrestre. 

Fonte: (GOMES, 2009). 
 
 
 O silício é um elemento de ligação covalente, com estrutura de coordenação 

tetraédrica, onde cada átomo se encontra ligado a quatro átomos vizinhos. Caso a 

estrutura ordenada se repita de forma periódica, origina uma rede cristalina, onde a 

ordem se mantém a longa distância – silício cristalino. Por outro lado, caso os ângulos e 

comprimento das ligações covalentes se encontrem distorcidos, ou existam falhas na 

coordenação tetraédrica (ligações incompletas ou pendentes), a periodicidade deixa de 

existir, mantendo-se apenas uma ordem relativa à curta distancia – silício amorfo 

(GOMES,2009). 

 

3.3.1 Silício Cristalino 
 
 

O Silício cristalino é a tecnologia fotovoltaica mais tradicional e a única dentre 

as mencionadas acima que faz uso de lâminas cristalinas (diâmetro de aproximadamente 

10cm) relativamente espessas (espessuras de 300 a 400µm), o que representa uma maior 

limitação em termos de redução de custos de produção. Esse tipo de Silício pode ser 

separado em Silício monocristalino (m-Si) e Silício policristalino (p-Si). O Silício 

monocristalino é uma forma deste elemento que possui uma estrutura cristalina 



28 
 

homogênea ao longo de todo o material, (incluindo orientação e propriedades 

eletrônicas). Átomos dopantes de fósforo ou de boro são frequentemente acrescentados 

ao material para criar respectivamente Silício de tipo-n e de tipo-p. Este tipo de silício é 

fabricado na forma de wafers de Silício, habitualmente através do crescimento 

Czochralski. Este material constitui um dos principais custos associados a produção de 

painéis fotovoltaicos, representando cerca de 40% do preço final do produto.  

O Silício com apenas um tipo de cristal pode ser reconhecido pela sua coloração 

exterior, já que não existem quebras ou fronteiras de grão. O silício policristalino é 

formado por muitos grãos, menores, com uma orientação cristalográfica variada. Este 

material pode ser sintetizado facilmente, sendo que o Silício fundido é esfriado numa 

forma cristalina com a estrutura adequada. As células deste tipo de material podem ser 

reconhecidas pelos grãos visíveis sobre a área de superfície do material, que constituem 

deste modo um efeito de “floco metálico”. Este silício é fabricado sob a forma de 

tarugos com 1,5 a 2,5m de comprimento. 

 
 
3.3.2 Silício amorfo 
 
 O silício amorfo puro é um material que em princípio apresenta propriedades 

optoeletrônicas inadequadas a sua aplicação em dispositivos, devido ao elevado número 

de defeitos (ligações flutuantes) e tensões internas provocadas pela distorção da rede 

cristalina (ÁGUAS, 1999). 

 A existência de defeitos neste material faz com que existam estados localizados 

entre as bandas de valência (B.V) e condução (B.C). A grande variação que existe na 

mobilidade dos transportadores deslocalizados (associados a estados existentes na banda 

de condução ou na banda de valência) e localizados (associados a estados situados no 

gap energético), faz com que o gap energético, nos semicondutores amorfos, seja 

substituído por um estado de mobilidades e intervenham simultaneamente 

transportadores deslocalizados e localizados, caracterizados por possuírem baixas 

mobilidades e baixas condutividades. Uma das vantagens do silício amorfo 

relativamente ao cristalino é a facilidade com que os átomos de diferentes tamanhos e 

números de coordenação se incorporam na rede. Numa rede cristalina, a incorporação 

de átomos diferentes é dificultada, devido à forma rígida como os átomos estão 

organizados. Para conferir melhores propriedades optoeletrônicas ao silício amorfo é 

adicionado hidrogênio para compensar as ligações flutuantes (ÁGUAS, 1999). 
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3.3.3 Silício amorfo hidrogenado 
 
 O silício amorfo hidrogenado (a-Si:H), produzido por descarga luminescente (a 

partir do gás silano), foi inicialmente estudado por Chittick, Alexander e Sterling em 

1969 (CHITTICK et al., 1969). Eles observaram uma forte dependência da resistividade 

com a temperatura do substrato durante a deposição e um efeito fotocondutor muito 

maior do que aquele obtido em filmes depositado por outros métodos (evaporação, 

sputtering, etc.). A adição de hidrogênio, além de compensar as ligações flutuantes, 

permite também aliviar as tensões internas criando espaço para que os átomos de silício 

possam se organizar melhor, originando uma minimização de defeitos e 

consequentemente uma melhoria das propriedades optoeletrônicas do material. 

 Na figura 3.6 apresenta-se um esquema da distribuição de estados e da 

respectiva compensação das ligações flutuantes por átomos de hidrogênio. 

 
 

 
Figura 3.6 - Distribuição de estados nos semicondutores amorfos com diferentes níveis de compensação 

das ligações flutuantes por átomos de hidrogênio. 
Fonte: (CHITTICK et al., 1969). 

  

O silício amorfo hidrogenado (a-Si:H) e as suas ligas tem sido largamente 

estudados nos últimos anos em diversos laboratórios de todo o mundo pelas suas 

propriedades únicas. Além da possibilidade de dopagem, o a-Si:H apresenta alguns 

fenômenos comuns aos semicondutores cristalinos, como por exemplo, espectro de 

absorção relativamente abrupto, transporte elétrico ativado termicamente, 

fotoluminescência, fotocondutividade, entre outros. 

 Estas características tornaram o a-Si:H um dos materiais mais promissores para a 

produção de dispositivos de filmes finos como fotodetectores, detectores de radiação, 

transistores de efeito de campo e na geração de energia elétrica pelo aproveitamento da 

radiação solar, células fotovoltaicas de baixo custo (GOBBI, 1988). Apesar da baixa 
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eficiência de conversão quando comparada com as células de silício mono e 

policristalinos e das células serem afetadas por um processo de degradação física logo 

nos primeiros meses de operação, as células solares de a-Si:H apresentam vantagens que 

compensam as desvantagens citadas. Entre elas, destaca-se o processo de fabricação 

relativamente simples e pouco dispendioso devido ao baixo consumo de energia na 

produção, a possibilidade de fabricação de células em grandes áreas e em diversos tipos 

de substratos como vidros, polímeros, entre outros (GOBBI, 1988). 

 
3.4 Células fotovoltaicas 
 
 A célula solar fotovoltaica, figura 3.7, é um dispositivo, capaz de converter 

energia solar em eletricidade de forma direta, fenômeno denominado Efeito 

Fotovoltaico. A energia elétrica obtida pode ser utilizada imediatamente ou, então, 

armazenada. 

 

 

 
Figura 3.7 – Célula Solar fotovoltaica. 

 
 A luz solar possui muitas freqüências, combinando fótons infravermelhos de 

baixa energia, fótons ultravioletas de alta energia e todos os fótons de luz visível entre 

eles. Cada material fotovoltaico responde a uma faixa estreita dessas energias, que 

corresponde ao seu intervalo energético entre bandas características (band gap), por ser 

uma região onde não é possível existir elétrons, situada entre a banda de valência e a 

banda de condução. O intervalo entre as bandas corresponde à quantidade de energia, 

expressa em elétrons-volt (eV), requerida para transferir um elétron da banda de 

valência do semicondutor, que esta cheia de elétrons ligados aos átomos, para a banda 

de condução, onde os elétrons movem-se livremente. 
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 Pela incidência da radiação no semicondutor, pares elétrons-buracos são gerados 

e separados, gerando uma diferença de potencial. Coletando estas cargas através de 

contatos, é possível o seu uso como fonte de energia (POORTMANS, 2006). 

 Os tipos de células são diferenciados quanto aos materiais constituintes e à 

estrutura empregada, de forma a extrair a máxima energia da luz incidente enquanto 

mantém o custo mais baixo possível. Nas células de filmes finos, os filmes constituem, 

atualmente, o grande campo de pesquisas para os desenvolvimentos de células de baixo 

custo de produção. O grande objetivo é desenvolver técnicas alternativas ao silício 

monocristalino e policristalino que tenham menores custos, e ao mesmo tempo, a 

confiabilidade e durabilidade. A estratégia é usar pouco material, diminuir o consumo 

de energia e reduzir a complexidade dos processos permitindo a produção em larga 

escala (ALVARENGA, 2001). A seguir será apresentada uma breve descrição dos tipos 

de células. 

 
3.4.1 Células solares monocristalinas 
 
 São produzidas a partir do cristal de silício. Pelo método Czochralski, o 

monocristal é crescido a partir do silício fundido (GREEN, 2004). A temperatura 

utilizada no processo é de 1400°C, logo, o consumo de energia é elevado, tornando este 

tipo de células a de maior custo. Por outro lado, normalmente estes tipos de célula são 

as mais eficientes, 21,5% em uma área de 148,9cm2, o que permite a produção em 

escala de módulos fotovoltaicos (KAZMERSKI, 2006). 

 
3.4.2 Células solares policristalinas 
 
 Apresentado um menor custo de produção, estas células são produzidas a partir 

do corte de um bloco de silício multicristalino. São menos eficientes quando 

comparadas a células solares monocristalinas, podendo atingir de 10% a 14% de 

conversão de energia solar em elétrica, permitindo a fabricação em escala comercial de 

módulos fotovoltaicos (GREEN, 2004). O material de partida é o mesmo para o silício 

monocristalino, o qual é fundido e depois solidificado, resultando em um cristal com 

grandes quantidades de grãos. Com uma maior quantidade de grãos, maior a área dos 

contornos de grãos, consequentemente, existindo uma maior concentração de defeitos o 

que caracteriza sua baixa eficiência em conversão de energia. 
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3.4.3 Células solares de silício amorfo 
 
 Quando comparadas às células solares policristalinas, são menos eficientes. Sua 

eficiência na conversão de energia solar em energia elétrica é de aproximadamente 

12,7% em uma área de 1cm2 (KAZMERSKI, 2006). Estas células são obtidas através da 

deposição de camadas muito finas de silício sobre substratos de vidro ou metal, e podem 

ser produzidas em temperaturas baixas, menores que 300°C, utilizando um processo a 

plasma. Devido aos materiais utilizados e a temperatura do processo, a produção de tipo 

de célula é considerado de baixo custo. 

 
3.4.4 Células solares à base de heterojunções de silício (SHJ) 
 
 As células de silício baseadas em heterojunções com filmes finos intrínsecos 

surgem como alternativa para a fabricação de células solares. Estas células combinam 

silício cristalino (c-Si) na forma de waffer e filme fino de silício amorfo hidrogenado (a-

Si:H) na mesma estrutura. A célula que está sendo implementada no momento é baseada 

em uma heterojunção à base de silício (Si – SHJ), formada pela deposição de silício 

amorfo sobre um substrato de silício cristalino (c-Si), com uma camada de silício 

amorfo intrínseco, dando origem a uma heterojunção amorfo-cristalina, como pode ser 

observado na figura 3.8. 

 
 

 

Figura 3.8 – Diagrama simplificado de uma célula fotovoltaica do tipo SHJ, destacando as camadas de 
silício amorfo e filmes de contatos elétricos, depositados sobre uma lâmina de silício. 

  

Células com esse tipo de heteroestrutura, com uma camada intrínseca entre as 

camadas do tipo p e camadas do tipo n, são encontradas na literatura com eficiência de 

aproximadamente 21% para uma área de 100cm2 (KAZMERSKI, 2006). A camada 

intrínseca permite reduzir a recombinação, ou seja, evita que cargas geradas, pares 

elétrons-buracos, se recombinem. A alta absorção na camada de a-Si reduz a densidade 

de corrente de curto circuito das células, portanto, a camada de a-Si tem que ser fina 

para reduzir perdas na absorção (ZHAO et al., 2004).  
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 A camada de alumínio na parte inferior da célula é utilizada para fazer o contato 

elétrico com o silício cristalino e extrair os portadores de cargas gerados pela incidência 

luminosa na junção, como também as grades colocadas na parte superior do dispositivo, 

como pode ser verificado na figura 3.9. 

 

 

 

Figura 3.9 – Esquema básico de uma célula fotovoltaica, mostrando o movimento dos elétrons na junção. 
Fonte: (Núcleo Tecnológico em Energia Solar, PUC-RS). 

 
 
 As grades metálicas são gravadas geralmente por microlitografia e depositadas 

sobre o filme transparente e condutivo de óxido de índio dopado com estanho 

(In2O3:Sn), também conhecido com ITO (BELLE et al., 1999);  óxido de zinco (ZnO) 

ou dióxido de estanho dopado com flúor (SnO2:F) (BRANCO e DINIZ, 2008). Esta 

camada de filme fino de óxido condutor transparente (TCO) pode atuar como camada 

anti-refletora ou contato transparente. Além disso, a parte frontal da célula é texturizada 

para reduzir reflexões na superfície.   

 
3.5 Classificação das junções 
 

As junções podem ser classificadas de duas maneiras, a homojunção e a 

heterojunção. Na homojunção tem-se uma interface de transição. A junção é formada 

em uma porção do mesmo material, usualmente produzida pela incorporação de um 

dopante de tipos opostos. Nesse tipo de junção não há a presença de interface 

metalúrgica (SZE, 1981). Em termos do nível de bandas, uma homojunção o gap de 

energia será o mesmo para os dois lados do semicondutor. 

 A heterojunção é uma junção formada por dois materiais diferentes (SZE, 1981). 

Uma das diferenças em relação às homojunções é que as propriedades de transporte de 

carga são geralmente dominadas por fenômenos presentes na região da interface. A 
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corrente transportada na camada de depleção depende da recombinação, como nas 

homojunções, mas também devido a níveis de energia na interface e tunelamento. Um 

diagrama típico de uma heterojunção em equilíbrio térmico pode ser visto na figura 

3.10. 

 

 

Figura 3.10 – Diagrama de energia de uma heterojunção entre 2 semicondutores com gaps diferentes em 
equilíbrio térmico. 

Fonte: (SZE, 1981). 

 

 

As vantagens da heterojunções em relação a junções P-N convencional inclui: 

 
1) Potencializa a resposta espectral para comprimentos de ondas curtos, se o Eg do 

primeiro semicondutor é alto o suficiente para que os fótons de alta energia 

sejam absorvidos dentro da camada de depleção do segundo semicondutor. 

2) Baixa resistência em série, o primeiro semicondutor pode ser dopado com uma 

concentração alta, sem que ocorram alterações nas características da transmissão 

da luz. 

3) Alta tolerância a radiação. 

 Uma interessante heterojunção é a heteroestrutura formada entre um óxido 

condutor transparente e o semicondutor. Dentre esse óxidos podemos citar o oxido de 

índio (In2O3 com Eg = 3,5eV e afinidade eletrônica χ = 4,45eV), óxido de estanho (SnO2 

com Eg = 3,5eV e afinidade eletrônica  χ = 4,8eV) e o óxido de estanho dopado com 

índio (ITO com Eg = 3,7eV e afinidade eletrônica χ = 4,2 a 4,5eV). O diagrama de 

energia e o comportamento I-V para a heterojunção ITO/Si-p é mostrado no detalhe da 

figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Gráfico I x V característico da heterojunção ITO/Si. 

Fonte: (SZE, 1981). 
 
 
3.6 Junção P-N 
 

No semicondutor tipo n, os átomos das impurezas perdem os seus elétrons 

ficando carregados positivamente (íons positivos), enquanto que os elétrons doados 

ficam livres para se deslocarem no cristal. Então o semicondutor tipo n pode ser 

representado conforme a figura 3.12 abaixo. 

 
 

 
Figura 3.12 – Semicondutor tipo N. 

 
Analogamente, para o semicondutor tipo p, podemos usar a representação da 

figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Semicondutor tipo P. 

 
 
 
 Um cristal de silício contendo impurezas do tipo P (aceitadoras) numa região e 

impurezas do tipo N (doadoras) em outra região delimita uma interface denominada de 

junção P-N (EISBERG & RESNICK, 1994). Esta interface pode ser observada na figura 

3.14. 

 
 

 
Figura 3.14 – Junção P-N ao ser formada. 

 
 
 Em uma junção P-N, o lado tipo N possui muito mais elétrons que no lado tipo 

P. Inversamente, no lado tipo P há muito mais buracos que no lado tipo N. 

Conseqüentemente terá inicio um processo difusional de elétrons do lado N para o lado 

P e de buracos do lado P para o lado N, até que o equilíbrio térmico seja alcançado. Na 

junção das duas regiões, os elétrons e os buracos forçosamente se encontrarão devido à 

difusão. Assim, um elétron pode recombinar com um buraco, formando novamente uma 

ligação covalente completa. Se os elétrons mais próximos à junção recombinarem, tem-

se, a seguinte situação representada na figura 3.15. 
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Figura 3.15 – Formação da região de transição. 

 
 
 Os elétrons e os buracos que se recombinam deixam próximo à junção íons 

positivos e negativos, respectivamente. Estes íons são chamados de cargas descobertas, 

e a região em torno da junção onde se formaram essas cargas é chamada de região de 

transição. Então, essas cargas descobertas começam a repelir a aproximação de novos 

portadores de cargas, fazendo com que o processo difusional não prossiga 

continuamente. As cargas descobertas dão origem a uma diferença de potencial V0, e 

esta diferença de potencial é o obstáculo ao deslocamento de novos portadores para a 

junção. Essa diferença de potencial que surge na junção recebe o nome de barreira de 

potencial. Em virtude da existência desta barreira de potencial, a região de cargas 

descobertas é também chamada de região de barreira de potencial ou região de depleção 

(BARROS, 2005). 

 O valor máximo do campo gerado pode ser calculado a partir da equação 3.1, 

onde se extrai que o campo máximo se encontra na região central da junção. Pela 

igualdade das cargas associadas às partes N e P, podemos concluir que a zona de 

depleção penetra mais na região menos dopada. 

 
 

�� = ��0� = −� 	
X�� = � 	�X��  
(3.1) 

 
Xn – Largura da Região de Depleção no Semicondutor N 

Xp – Largura da Região de Depleção no Semicondutor P 

ND – Densidade de Dopantes Doadores 

NA – Densidade de Dopantes Aceitadores 

ε0 – Permissividade Elétrica no Vácuo – (8,85 x 10-14 F/cm) 

q – Carga do Elétron 
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Uma análise pode ser feita através dos níveis de energia, onde os limites das 

bandas deslocam-se quando se passa da região P, através da junção, à região N porque a 

energia de Fermi é próxima ao topo da banda de valência na região P e próxima da base 

da banda de condução na região N, enquanto que a energia de Fermi deve ter o mesmo 

valor em qualquer lugar, como pode ser verificado na figura 3.16. Se a energia de Fermi 

variasse de uma região para a outra, a energia do sistema não estaria minimizada (SZE, 

1981). 

 
 

 
Figura 3.16 – Diagrama de bandas da junção p-n em equilíbrio térmico. 

Fonte: (ZEGHBROECK, 2007). 
 
 

Um elétron ao se deslocar através do campo elétrico produzido dentro dessa 

camada dipolar aumentará a sua energia quando ele passar do lado N para o lado P. Isto 

se reflete na maneira pela qual os níveis de energia do topo da banda de valência, e da 

base da banda de condução, se deslocam para cima, quando se atravessa a junção 

(NELSON, 2003). 

Na interface da junção P-N tem-se uma transição da dopagem P para uma 

dopagem N. Esta transição na concentração dos dopantes aceitadores para doadores 

pode ser uma transição abrupta ou uma transição gradual, como ilustrado na figura 3.17, 

dependendo da largura da região desta transição. Na prática tem-se casos em que a 

aproximação por uma transição abrupta é adequada, enquanto que em outras uma 

transição linearmente gradual deve ser considerada, ou mesmo casos em que outra 

forma de transição intermediária entre estas funções se aplique. 
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Figura 3.17 – Tipos de transição de dopantes numa junção P-N, como uma função abrupta e como uma 

função linearmente gradual. 
Fonte: (GEROLD, 1989). 

 
 
Nota-se então que uma junção gradual ocorre quando a concentração de 

portadores varia lentamente ao longo de uma distância w relativamente ampla entre o 

valor máximo do lado N e o mínimo do lado P (GEROLD, 1989). Por outro lado, a 

junção abrupta é brusca e a região w estreita. No caso da concentração de portadores 

serem muito maior em um dos lados da junção, a região de depleção localiza-se 

praticamente no lado de menor concentração, e, assim, temos a junção abrupta de um 

único lado (GEROLD, 1989). Os valores aproximados para o potencial built-in 

(potencial de toda a região de depleção em equilíbrio térmico – potencial de barreira) 

para junções abruptas unilaterais P-N, no Ge, Si e GaAs, é mostrado na figura 3.18 

(SZE, 1981). 

 
 

 
Figura 3.18 – Potencial de barreira para junções abruptas unilateral. 

Fonte: (SZE, 1981). 
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3.7 Junção metal – semicondutor 
 

 A junção ou contato metal-semicondutor é de fundamental importância para 

dispositivos eletrônicos, pois é ela que permite a formação da conexão do dispositivo 

semicondutor com o mundo vizinho e/ou externo, incluindo a formação das 

interconexões entre dispositivos dentro do circuito integrado. Além de conexões com e 

entre dispositivos, a junção metal-semicondutor pode também constituir a parte 

intrínseca de alguns tipos de dispositivos (SWART, 2008). Os diagramas de bandas de 

energia do metal e do semicondutor, separados, podem ser vistos na figura 3.19a e 

3.19b respectivamente.  

 
 

 
Figura 3.19 – (a) Bandas de energia de um metal (b) Bandas de energia semicondutor do tipo-n. 

Fonte: (GEROLD, 1989). 
 

 

 Considerando que ambos estão separados por uma distância infinitesimal e que 

não exista nenhuma interação entre eles surgirá um novo nível de energia, o E0. Esta 

energia é o nível de energia do vácuo, e representa a energia pelo a qual um elétron 

pode ser tornar “livre” do material. A energia do vácuo é um conveniente referencial 

energético para se comparar dois materiais distintos. A diferença entre o nível de 

energia do vácuo, E0, e o nível de energia de Fermi EF, é definido como a função 

trabalho do material (ZEGHBROECK, 2007). Como observado na figura 3.19(a), (ΦM) 

é a função trabalho do metal, e este valor depende diretamente do tipo de metal 

utilizado, como pode ser observado na tabela III.2. 
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Tabela III.2 – Função trabalho dos metais. 

Fonte: (ZEGHBROECK, 2007). 
Metal Função Trabalho (eV) 

Alumínio (Al) 4,1 
Prata (Ag) 5,1 
Ouro (Au) 5,0 
Cobre (Cu) 4,7 
Cromo (Cr) 4,5 
Platina (Pt) 5,7 
Níquel (Ni) 5,6 

 
 
 O valor da função trabalho é uma propriedade particular do metal. Note que a 

unidade da função trabalho é uma unidade de energia, ou seja, elétrons volts (eV). A 

função trabalho do semicondutor, (ΦS), mostrado na figura 3.19(b), depende da 

dopagem do semicondutor, pois, o nível de Fermi (EF), se localiza em posições 

diferentes, quando se difere o tipo de dopagem e a concentração dos dopantes, NA ou 

ND, como pode ser visto na tabela III.3 (ZEGHBROECK, 2007). 

 
 

Tabela III.3 – Função trabalho do semicondutor em relação à concentração de dopantes para silício. 
Fonte: (ZEGHBROECK, 2007). 

NA-ND [cm-3] Si-n Si-p 

10
14 

4,37 4,85 

10
15 

4,31 4,90 

10
16 

4,25 4,97 

10
17 

4,19 5,02 

 
 
 Entretanto, a diferença de energia entre o nível de vácuo e o limiar da banda de 

condução, conhecida como afinidade eletrônica (χ), é uma propriedade fundamental dos 

semicondutores que independe da dopagem e é definida como (E0 - Ec) = χ. Para o 

silício este valor é igual a χ = 4,05eV. Portanto, a função trabalho para um semicondutor 

é a diferença de energia entre E0 e a energia de Fermi e pode ser dado pelas equações 

3.2 e 3.3. 

 
 

Φ� = � + ��� − ��� = � + ���2 − �� + �� �	
�� �  �"#$ � 
(3.2) 

Φ� = � + ��� − ��� = � + ���2 − �� − �� �	��� �  �"#$ # 
(3.3) 
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lembrando que EC – EF é na região do “bulk” e é dependente da concentração da 

dopagem no semicondutor.  

 Nota-se na figura 3.19 que a função trabalho do metal é maior que a função 

trabalho do semicondutor tipo-n (ΦM  > ΦS) e o nível de Fermi do metal (EFM) é mais 

baixo que o nível de Fermi do semicondutor (EFS). Portanto, a energia média dos 

elétrons no semicondutor é maior que a energia média dos elétrons do metal 

(ZEGHBROECK, 2007). Quando ambos são postos em contato, os elétrons do 

semicondutor transferem-se para o metal, devido à diferença da energia média dos 

elétrons entre eles, até que essa energia média se torne igual e o sistema volte ao 

equilíbrio térmico. A transferência de elétrons do semicondutor tipo-n para o metal 

torna a superfície do semicondutor mais positiva. Assim, o metal que recebe os elétrons 

do semicondutor, fica carregado eletricamente (SWART, 2008). 

 Para construir um diagrama das bandas de energia para este tipo de junção, é 

necessário enfatizar alguns pontos (ZEGHBROECK, 2007): 

 
• A função trabalho do metal e a afinidade eletrônica dos semicondutores são 

propriedades fundamentais destes materiais, portanto não se altera quando estes 

são submetidos a um contato. 

• No estado de equilíbrio térmico o nível de Fermi torna-se constante. 

• Há uma redução da concentração de elétrons na superfície do semicondutor, pela 

sua transferência para o metal (aumentou-se a distância entre EC e EF). Esta 

redução na concentração de elétrons pode ser de tal nível, a constituir a 

formação de uma região de depleção (n << ND). 

• O nível de vácuo, E0, mantém-se contínuo, porém não uniforme. Isto não deve 

ser uma preocupação, já que se trata apenas de uma energia de referência, onde o 

elétron estar livre e fora dos materiais.  Este comportamento de E0 resulta do 

fato de EF ser constante, E0 ser contínuo e χ ser uma constante e independente da 

posição. 

 
 Com estes pontos em mente é possível obter o diagrama das bandas de energia 

para esta junção, como pode ser visto na figura 3.20. 
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Figura 3.20 – Junção Metal-Semicondutor: a) Junção Física; b) Instante da formação do contato, fora de 

Equilíbrio Térmico; c) Equilíbrio Térmico. 
Fonte: (GEROLD, 1989). 

 
 
 Na figura 3.20 é possível observar que um elétron com energia E = EFM encontra 

um potencial de barreira ΦB em direção ao semicondutor, o que é a diferença entre ΦM e 

χ. Um elétron no corpo do semicondutor com energia E = EC, encontra um potencial de 

barreira em direção ao metal, o que é a diferença entre a energia correspondente aos 

dois níveis de Fermi originais. 

 
3.7.1 Contato metal-semicondutor Barreira Schottky 
 
 Uma junção ou contato metal-semicondutor, onde ΦM > ΦS, é denominada 

contato de Barreira Schottky. Este dispositivo apresenta uma relação I-V não linear, 

com condução numa das polarizações e não condução na polarização inversa 

(GEROLD, 1989). 

 A figura 3.21(a) mostra o diagrama das bandas de energia de uma barreira 

Schottky no equilíbrio térmico, agora sem o nível de vácuo, e destaca as duas barreiras 

energéticas para os elétrons, ΦB e qVbi. Nessa figura, é possível observar também os 

correspondentes diagramas de densidade de cargas (região de depleção no semicondutor 

e uma função delta de carga no metal junto à interface), de campo elétrico e de potencial 

elétrico. 
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Figura 3.21 - Barreira Schottky em equilíbrio térmico: a) diagrama de bandas, b) densidade de cargas, c) 

campo elétrico, d) potencial elétrico. 
Fonte: (GEROLD, 1989). 

 
 

Como cargas não são criadas, a estrutura como um todo deve permanecer 

neutralizada, ou seja, ocorre apenas o movimento de elétrons de um lado da junção para 

o outro. Assim, pode-se escrever a equação 3.4. 

 
 %� = �. 	
. '( = −%) (3.4) 
 
ND – Densidade de Dopantes Doadores 

q – Carga do Elétron 

 
Onde Xn é a largura da região de depleção no semicondutor tipo-n, QS é a integral da 

carga no semicondutor e QM é a carga total no metal, como pode ser observado na 

figura 3.21(b). Como a densidade de cargas na região de depleção é constante, dado por 

q.ND, resulta, pela lei de Gauss, uma relação linear para o campo elétrico mostrado na 

figura 3.21(c) e dado pela expressão 3.5. 
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�*+�,� =  1��� . �/
� . 	
 . 0x + 23 = �. 	
��� x + 23 

(3.5) 

 
 
como no infinito, bem como na borda direita da região de depleção, o campo elétrico é 

nulo, ou seja, �*+�'(� = 0, obtém-se: 

 
 

23 = −�. 	
��. � x( 
(3.6) 

 
 
e então, 

 
 

�*+�,� = −�. 	
��. � �x( − x� 
(3.7) 

 
 
 Definindo q.Vbi como sendo a altura da barreira no semicondutor, 

correspondendo ao encurvamento total da banda de condução, por exemplo, ou do nível 

de referência do vácuo, E0, obtém-se diretamente do diagrama de bandas da figura 

3.21(a): 

 
 
q.Vbi = ΦM – ΦS (3.8) 
 
 
substituindo ΦS por suas componentes: 

 
 
q.Vbi = ΦM – χ – (EC - EF)bulk (3.9) 
 
 
 Adotando como referencial de tensão, o ponto de interface, em que V (x = 0) =0, 

tem-se como conseqüência V(Xn) = Vbi (potencial sobre o semicondutor). A função da 

variação do potencial sobre o semicondutor é dada pela equação 3.10: 

 
 

4�,� = − . �*+�,�0, +  25
/

�  
(3.10) 
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onde V(x) será igual a: 

 
 

4�,� =  46� − �	
2. �� . � �x( − x�5 
(3.11) 

 
 
 Da condição da referência de tensão, V(x) = 0, e da expressão 3.10 resultam as 

seguintes relações entre Vbi e Xn, demonstrado pelas equações 3.12 e 3.13 

respectivamente. 

 
 

46� = �. 	
2. ��. � x(5 
(3.12) 

x( = 72. 46�. �� . ��. 	
  
(3.13) 

 
 
 As análises feitas até o momento foram realizadas sob condições de equilíbrio 

térmico, ou seja, sem tensão externa aplicada. Com a aplicação de uma fonte externa, a 

energia dos elétrons localizados no terminal ligado a polaridade negativa da fonte 

aumentará, assim, elevando o nível de Fermi do material deste lado. Assim, um 

potencial negativo aplicado no semicondutor tipo-n faz com o diagrama de bandas de 

energia deste lado se eleve e reduz a altura da barreira, de qVbi para q(Vbi - VA), o que 

favorece um fluxo de elétrons do semicondutor para o metal. Os diagramas de bandas 

correspondentes à polarização direta e reversa da junção são mostrados na figura 3.22. 

 
 



47 
 

 
Figura 3.22  – Diagramas de bandas da junção M-S com polarização a) Direta e b) Inversa. 

Fonte: (GEROLD, 1989). 
 Através da figura 3.22, podem-se destacar dois pontos importantes para uma 

análise das junções metal-semicondutor fora do equilíbrio térmico (GEROLD, 1989): 

 
• Quando VA> 0, a condição é denominada de polaridade direta. Sob esta 

condição, os elétrons, podem deslocar com maior facilidade do semicondutor 

para o metal devido à redução da barreira. À medida que VA aumenta, �� 

diminui e o campo elétrico máximo torna-se menos negativo. 

• Quando VA< 0, a condição é denominada de polaridade inversa. A altura da 

barreira para os elétrons no semicondutor é aumentada de |�. 4�|, diminuindo 

consideravelmente o fluxo de elétrons do semicondutor para o metal. A largura 

de depleção também aumenta e o campo elétrico torna-se mais negativo.  

 
 Ao repetir-se a análise de distribuição de cargas, de campo elétrico e de 

potencial eletrostático na junção, com a nova condição de contorno para o potencial 

eletrostático em X(, dado agora não mais por Vbi e sim por (Vbi – VA), resultam a 

seguinte expressão para a largura da região de depleção: 

 
 

X( = 72. �� . ��. 	
 �46� − 4�� 
(3.14) 

 
 
3.7.2 Contato metal-semicondutor ôhmicos 
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 Pela definição, contato ôhmico implica que a resistência, R, através de tal um 

contato para um semicondutor é independente da tensão aplicada, V, e corrente, I, ou 

seja, a resistência segue a relação linear 9 = :; = constante (HENISCH, 1957).  

Na junção entre dois materiais distintos, a resistência ao transporte eletrônico 

pode se tornar uma função da tensão aplicada. Os contatos devem ser capazes de suprir 

a corrente necessária pelo dispositivo e, a queda de tensão em todo o contato deve ser 

pequena em comparação com a queda de tensão em todas as regiões ativas do 

dispositivo. Um contato ôhmico também não pode degradar o dispositivo de forma 

significativa, e não deve injetar portadores minoritários (GEROLD, 1989).  

 A escolha da metalização a ser realizada depende das características do 

dispositivo para o qual ela será aplicada. Dispositivos de alta resistência toleram 

elevadas resistências de contato em comparação com dispositivos de baixa resistência. 

Além disso, em dispositivos com dimensão menores, a resistividade específica deve 

diminuir para manter a mesma resistência de contato (TUNG, 2001). 

 Um contato Schottky difere-se de um contato ôhmico apenas no que se refere às 

duas funções trabalho, ou seja, como descrito na seção anterior, se ΦM > ΦS tem-se um 

contato Schottky, onde Vbi > 0. Quando ΦM < ΦS tem-se um contato ôhmico, em que 

Vbi< 0, o que significa uma ausência de barreira para os elétrons, localizados na banda 

de condução do semicondutor, como pode ser observado na figura 3.23. 

Adicionalmente, a barreira de energia vista pelos elétrons do metal é reduzida. Isto 

facilita o fluxo de elétrons em ambos os sentidos. Isto é característico de um bom 

contato ôhmico (GEROLD, 1989). 

 
 

 
Figura 3.23 – Diagrama de bandas de um contato ôhmico com Vbi negativo, ou, ΦM < ΦS. 

Fonte: (GEROLD, 1989). 
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 Porém, esta afirmação apresenta uma exceção, referente à regra das funções 

trabalho. É possível obter contatos ôhmicos mesmo quando ΦM > ΦS, aumentando a 

dopagem do semicondutor. Se a dopagem for muito elevada, aproximadamente 

1020/cm3, a largura da região de depleção formada será muito estreita, originando uma 

barreira de potencial muito reduzida, permitindo que ocorra o fenômeno de tunelamento 

quântico e consequentemente ocasionando o fluxo de elétrons, como observado na 

figura 3.24 (GEROLD, 1989). 

 
 

 
Figura 3.24 - Diagramas de bandas de contato metal-semicondutor com FM > FS e com alta dopagem 

tipo n+, sendo: a) com polarização reversa (tunelamento do metal para o semicondutor) e b) com 
polarização direta (tunelamento do semicondutor para o metal). 

Fonte: (GEROLD, 1989). 
 

 

 Devido à diferença da concentração de elétrons em um mesmo nível de energia, 

no metal e no semicondutor, em função da polarização na junção, resulta em dois pontos 

importantes: 

 
• Maior corrente de tunelamento do metal para o semicondutor em caso de 

polarização reversa, VA< 0. 

• Maior corrente de tunelamento do semicondutor para o metal em caso de 

polarização direta, VA> 0. 

 

 Embora a análise apresentada de contatos metal-semicondutor tenha sido feita 

apenas para o caso de substrato tipo n, uma análise análoga pode ser feita para substrato 

tipo p, com resultados totalmente similares. 

 
3.8 Espectroscopia de Impedância 
 



Antes de definir e demonstrar a técnica de espectroscopia de impedância (EI) é 

importante e necessário apresentar

A perturbação de tensão alternada aplicada a um 

do tempo, possui uma forma senoidal e pode ser escrita como

 
 v�t� = 4D sen�E. F� 
 
 
onde Vm é o valor máximo da amplitude da tensão alternada, também chamado de valor 

de pico, e ω é a freqüência angular (expressa em radianos/segundo), e é relacionada com 

a freqüência (f, expressa em Hertz) co

 
 E = 2. G. H 
 
 
 Em um sistema linear, a resposta do sistema é na forma de corrente i(t

na forma senoidal, deslocado na fase (

 
 i�t� = IK sen�E. t + L� 
 
 

Quando um circuito RLC

perturbação de tensão alternada, 

gera uma equação diferencial linear que possui uma 

3.25 demonstra um exemplo simples de um circuito RLC e sua 

equação 3.18. 

 
 

 
 

Antes de definir e demonstrar a técnica de espectroscopia de impedância (EI) é 

portante e necessário apresentar o que conceito de impedância.  

A perturbação de tensão alternada aplicada a um sistema elétrico, como função 

do tempo, possui uma forma senoidal e pode ser escrita como na equação 3.15

é o valor máximo da amplitude da tensão alternada, também chamado de valor 

é a freqüência angular (expressa em radianos/segundo), e é relacionada com 

a freqüência (f, expressa em Hertz) conforme a equação 3.16: 

sistema linear, a resposta do sistema é na forma de corrente i(t

na forma senoidal, deslocado na fase (ϕ), com uma amplitude (Im): 

Quando um circuito RLC (Resistor, Indutor e Capacitor) é submetido a uma 

alternada, como do tipo descrito acima, sua descrição matemática 

gera uma equação diferencial linear que possui uma resolução complicada. A Figura 

demonstra um exemplo simples de um circuito RLC e sua equação d

 
Figura 3.25 – Circuito RLC. 
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Antes de definir e demonstrar a técnica de espectroscopia de impedância (EI) é 

sistema elétrico, como função 

3.15: 

(3.15) 

é o valor máximo da amplitude da tensão alternada, também chamado de valor 

é a freqüência angular (expressa em radianos/segundo), e é relacionada com 

(3.16) 

sistema linear, a resposta do sistema é na forma de corrente i(t), também 

(3.17) 

é submetido a uma 

como do tipo descrito acima, sua descrição matemática 

olução complicada. A Figura 

quação diferencial, 
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Ri�t� + 1C . i0FO
� + L 0i0F = v�t� 

(3.18) 

 
 
Para facilitar a resolução utiliza-se transformada de Laplace, descrita na equação 

3.19: 

 
 

LQH�F�R = . H�t�S
� TUVO0F = F�s� 

(3.19) 

 

Que ao ser aplicada na equação 3.18 resulta na seguintes equações 3.19, 3.20 e 

3.21: 

 
 

V�s� = . v�t�S
� TUVO0F                    I�s� = . i�t�TUVO0FS

�  

 

(3.19) 

Ri�s� + 1C I�s� + LsI�s� = V�s� 

 

(3.20) 

YR + 1C + LsZ I�s� = V�s�             V�s�I�s� = R + 1C + Ls 

                1       2         3 

(3.21) 

 
 

Na equação 3.21 são detectadas três partes: parte 1, referente apenas aos 

elementos do sistema, parte 2, referente a resposta ou saída, e parte 3, referente ao sinal 

de entrada (GUSSO, 2008). A partir disso, pode ser definida uma função característica 

do sistema, chamada de função de transferência. Esta função é a razão entre o sinal de 

saída e o sinal de entrada e pode ser escrita de acordo com a equação 3.22: 

 
 

T�s� = L�saída�L�entrada� 
(3.22) 

 
 
No caso de um sinal elétrico onde o sinal de entrada é a tensão, esta função é 

chamada de admitância, e é dada por 3.23: 
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Y�s� = I�s�V�s� 
(3.23) 

 
 
O inverso desta função é denominado de impedância, que é simbolizada por Z, e 

é uma função apenas dos elementos do circuito elétrico, dado por 3.24: 

 
 

Z�s� = V�s�I�s� = 1Y�s� 
(3.24) 

 
 
 A impedância definida na equação 3.34 é um caso geral, pois V(s) e I(s) não são 

necessariamente transformadas de funções senoidais. Para o caso de um sinal de tensão 

alternada senoidal a letra “s” da transformada é substituída por iω, onde i é a raiz 

quadrada de (-1) e ω é a freqüência angular em radianos por segundos (GUSSO, 2008), 

sendo que a letra i pode ser omitida do índice (iω), ficando apenas Z(ω), que é uma 

função apenas da freqüência. 

 A impedância Z(ω) é então dada pela transformada de Laplace para s = iω, que é 

idêntica a transformada de Fourier para v(t) = 0 e i(t) = 0 para t ≤ 0, equação 3.25 

(ONDA et al., 2006). 

 
 

Z�w� = V�w�I�w� = b v�t�eUcdOdtSUSb i�t�eUcdOdtSUS
= b v�t�eUcdOdtS�b i�t�eUcdOdtS�

 
(3.25) 

 
 
Como o sinal de entrada é periódico, o sinal de saída também será. Com isto a 

impedância se transforma em: 

 
 

Z�ω� = |Z|ecf onde          |Z| = VKIK  
(3.26) 

 
 
onde ϕ representa a diferença de fase entre a tensão e a corrente, como já mencionado 

anteriormente. Utilizando-se da equação de Euler dada pela expressão 3.27, 

 
 Tcg = cos L + i sin L (3.27) 
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a impedância pode ser escrita como uma função de parte real e parte imaginária, 

descrito pela equação 3.28. 

 
 Z�w� = |Z|�cos L + i sen L�                    Z�w� = |Z| cos L + |Z|i sen L (3.28) 

 
 

 A impedância pode ser representada por um vetor no plano complexo, figura 

3.26, e representa em coordenadas retangulares pela equação 3.29: 

 
 Z�w� = Zh + iZ (3.29) 

 

onde Z’ se refere a parte real e Z” a parte imaginária da função. 

 
 

 
Figura 3.26 – Representação da impedância no plano complexo. Parte real em função da parte 

Imaginária. 
 
 

 

A espectroscopia de impedância é uma técnica de grande utilidade que abrange 

diversas áreas, como física, físico-química ou ciências dos materiais, que necessitam 

caracterizar o comportamento elétrico de materiais sólidos ou líquidos (iônicos, 

semicondutores e até mesmo dielétricos) e dispositivos eletrônicos (CHINAGLIA et al., 

2009). A espectroscopia de impedância é particularmente aplicada para estudos de 

propriedades de junções, interfaces, contatos, etc. (KUMAR et al., 2009). 

Além disso, é uma técnica não destrutiva, extensamente aplicada em sistemas 

modelados por um circuito equivalente de maneira que os parâmetros físicos do sistema 

possam ser calculados. As medidas elétricas podem ser conduzidas sob uma ampla faixa 
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de freqüências, resultando na construção de um espectro de impedância (SHI et al., 

2008). 

A impedância espectral, conhecido como diagrama Nyquist, do dispositivo é 

graficamente expressa em termos reais (Z’) e imaginários (Z”) dos componentes de 

impedância (Z), os valores pela qual dependem dos parâmetros do sistema como a 

resistência (R), capacitância (C), freqüência angular (ω) e a resistência shunt (Rs) 

associada com os contatos elétricos do dispositivo (KUMAR et al., 2009). Nesta 

representação, o eixo das abscissas corresponde à componente resistiva do sistema, 

enquanto que, no eixo das ordenadas, é representada sua componente capacitiva e ou 

indutiva.  

As resistências que esses elementos opõem à corrente alternada são 

denominadas resistências reativas ou reatâncias. Do ponto de vista da energia dissipada, 

a diferença entre resistência e reatância é que numa resistência a energia é dissipada 

unicamente na forma de calor enquanto que numa reatância a energia é armazenada 

periodicamente em campos elétricos ou magnéticos sem que haja perdas por calor 

(CHINAGLIA et al., 2009). 

 De uma maneira geral, a técnica de medida consiste em colocar a amostra do 

material sob investigação entre dois eletrodos, aplicar um estímulo elétrico e observar a 

resposta resultante. Vários tipos de estímulo podem ser considerados, no entanto o mais 

comum ou o procedimento padrão é utilizar uma tensão alternada do tipo senoidal, e 

medir a parte real e imaginária da impedância complexa em função da frequência. Os 

gráficos da parte real e da parte imaginária da impedância em função da frequência 

compõem o espectro de impedância para aquele dispositivo formado com a amostra do 

material e os dois eletrodos (BARSOUKOV e MACDONALD, 1992).  

 Os parâmetros derivados de um espectro de frequência situam-se geralmente em 

duas categorias: 

 
1. Aqueles pertinentes ao material em si, tais como condutividade, constante 

dielétrica, mobilidade de cargas, concentração de equilíbrio de cargas, taxa de 

geração/recombinação de cargas.  

2. Aqueles pertinentes a uma interface entre o material e o eletrodo, tais como 

capacitância da região interfacial, coeficiente de difusão, injeção e acumulação 

de carga. 

 



55 
 

 Para auxiliar a análise ou interpretação dos resultados obtidos, existe um banco 

de dados que dispõe de diversos modelos. Alguns desses modelos baseiam-se em 

circuitos equivalentes, outros tratam os dados do ponto de vista macroscópico e outros, 

ainda, procuram correlacionar às propriedades e comportamentos observados com 

mecanismos microscópicos que ocorrem no interior da amostra ou nas suas interfaces. 

 No caso de existir somente uma resistência no circuito, o diagrama Nyquist 

caracteristico desse sistema, é dado, como um ponto no eixo real, pois, a impedância 

para um resistor é R e não varia com a frequência, como pode ser visto na figura 3.27. 

 
 

 
Figura 3.27 – Representação do diagrama Nyquist para um resistor. 

Fonte: (BARRERA et al., 2006). 
 

 

 Para um capacitor, onde a impedância é dada por: 

 
 

Zi = 1iEC 
(3.30) 

 
 

Nota-se que a impedância varia com a frequência. Por esta razão o gráfico de 

Nyquist de um capacitor é uma série de pontos no eixo imaginário, como na figura 3.28 

(GUSSO, 2008). 
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Figura 3.28 – Representação do diagrama Nyquist para um capacitor. 

Fonte: (BARRERA et al., 2006). 
 
 
 A combinação destes dois componentes básicos de um circuito pode ser visto 

como um circuito RC em série ou em paralelo. No caso de circuito em série é válida a 

relação onde a impedância total é igual a soma das impedâncias de cada elemento, 

mostrado na equação 3.31. 

 
 Z�w� = Z3 + Z5 + Zj+. . . +Z( (3.31) 

 
 
 Em caso de circuitos em paralelo, a relação válida é que a admitância total é a 

soma da admitância de cada elemento: 

 
 Y�w� = Y3 + Y5 + Yj+. . . +Y( (3.32) 

 
 

Considerando um circuito simples em série de uma resistência e uma 

capacitância, a impedância total é igual a: 

 
 

Z = R + 1iEC 
(3.33) 

 
 
onde a parte real de Z é R, e parte imaginária correspondente é 1/iωC. Neste caso, o 

gráfico correspondente, figura 3.29, é uma série de pontos para valores distintos de ω, 
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em que o valor da componente imaginária da impedancia Z” tende a zero a medida que 

a frequência aumenta, situação pela qual a capacitância pode ser considerada em curto 

circuito. 

 
 

 
Figura 3.29 – Componente real (Z’) e imaginário (Z”) da impedância total (Z) para um circuito RC em 

série. 
Fonte: (BARRERA et al., 2006). 

 
 

Na figura 3.30, é apresentado um modelo gráfico de um circuito com 

combinação em paralelo de uma resistência e um capacitor. Neste caso, a resposta se 

caracteriza pela presença de um semicirculo.  

 
 

 
Figura 3.30 - Componente real (Z’) e imaginário (Z”) da impedância total (Z) para um circuito em 

paralelo. 
Fonte: (BARRERA et al., 2006). 

 

 

Em baixas frequências a impedância é puramente resistiva, devido à reatância do 

capacitor ser muito grande, e é dada por: 
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Z = R1 + RiEC 
(3.34) 

 
Multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, a 

equação acima pode ser escrita como uma parte real e uma parte imaginaria, obtendo a 

equação 3.35, 

 
 

Z = R − iECR5
1 + R5E5C5           Z = R1 + R5E5C5 − i R5EC1 + R5E5C5 

(3.35) 

 
 
expressando a parte real em função da parte imaginária, a equação 3.35 pode ser escrita 

conforme a equação 3.36 abaixo: 

 
 

−Im�Z� = ERCRe�Z�                    ERC = −Im�Z�Re�Z�  
(3.36) 

 
 
substituindo a equação 3.36 na parte real da equação 3.35, tem-se a equação 3.37: 

 
 QRe�Z�R5 = Q−Im�Z�R5 − R. Re�Z� = 0 (3.37) 

 
 
Elevando todos os membros da equação ao quadrado, obtém-se: 

 
 

YRe�Z� − R2Z5 + Q−Im�Z�R5 = �R2�5
 

(3.38) 

 
 

A equação (acima) é a equação de uma circunferência centrada em (R/2, 0) e de 

raio R/2. Com estas relações é possível perceber que o gráfico Nyquist para circuito RC 

em paralelo será um semicírculo começando em zero e terminando no valor R. 

Um outro circuito, mais complexo, pode ser observado na figura 3.31, onde 

aparece uma resistência em série a um circuito paralelo RC. Esta situação tem o efeito 

de deslocar o semicirculo para valores maiores no eixo da impedancia real (Z’). 
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Figura 3.31 - Componente real (Z’) e imaginário (Z”) da impedância total (Z) para um circuito em 

paralelo com uma resistência em série. 
Fonte: (BARRERA et al., 2006). 

 

 

 Em medidas reais de sistemas elétricos estes semicírculos não aparecem de 

maneira clara. Na maioria das vezes eles estão sobrepostos e o espectro precisa ser 

analisado em um programa específico para que possam ser obtidos os valores dos 

elementos que constituem o circuito equivalente (BARRERA et al., 2006). 

 Quando é feita a análise de sistemas reais para encontrar seus circuitos 

equivalentes, é possível notar que o comportamento não corresponde ao de uma 

capacitância pura, havendo um certo desvio do comportamento (BARRERA et al., 

2006). Como correção utiliza-se o elemento de fase constante (CPE), que possui uma 

impedância de forma: 

 
 

Z = Z��iE�( 
(3.39) 

 
 
 Quando n é igual a um, Z0 = 1/C, este elemento se comporta como um capacitor 

ideal e, quando n é igual a zero, Z0 = R, ele se comporta como um resistor. Para a 

maioria dos sólidos o número n está entre 0,9 < n < 1, isto é, o comportamento do CPE 

se assemelha a um capacitor, mas com um certo desvio (BARRERA et al., 2006). 

Existem várias explicações para o comportameto do elemento de fase constante, 

sendo a principal delas, referente à compensação da rugosidade da superficie ou do 

filme depositado, que muitas vezes modifica a distribuição de carga, alterando a 

impedância (ORAZEM, 1990).  



60 
 

 
3.9 Curvas de Capacitância – Tensão 

 
 
As medidas de capacitância são um dos mais importantes métodos para obter 

informações das interfaces (TATAROGLU e ALTINDAL, 2006). As capacitâncias 

presentes em dispositivos semicondutores são geralmente funções relevantes de 

parâmetros físicos e de suas condições de funcionamento. Como resultado, várias 

técnicas têm sido desenvolvidas para caracterizar, através de medidas, os componentes 

dos materiais e interfaces.  

Uma série de técnicas baseia-se em medições capacitivas, que são muitas vezes 

apresentadas sob a forma de capacitância-tensão (C-V) características (RECART e 

CUEVAS, 2006). A medida de dopantes e da concentração de portadores é realizada 

principalmente pela análise capacitância – tensão, pois, além de fornecer a média da 

concentração dos portadores, indica o perfil detalhado dos portadores de carga no 

semicondutor (CZICHOS et al., 2006). 

Uma avaliação em relação às curvas de capacitância – tensão para analisar o 

perfil detalhado dos portadores de carga de semicondutores é baseada na depleção 

aproximada, isto é, na hipótese de uma região abrupta de carga espacial estar em 

conjunto com um semicondutor dopado, como mostrado na figura 3.32. 

 

 

Figura 3.32 – Contato Schottky (área A) na parte superior de um semicondutor tipo N, com uma região 
de carga espacial com profundidade w. 

Fonte: (CZICHOS, 2006). 
 

 

 O contato de área A foi evaporado na parte superior do semicondutor, enquanto 

que a metalização ôhmica é inserida na parte traseira do semicondutor. Devido à 

diferença da função trabalho do metal para a afinidade eletrônica do semicondutor a 
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região de depleção é formada. A profundidade da w da região de depleção pode ser 

controlada por uma polarização inversa aplicada no eletrodo superior (CZICHOS et al., 

2006); (SCHRODER, 2006) . Dentro dessa depleção aproximada, a capacitância da 

região de carga espacial pode ser dada, desde que se desconsidere a presença de 

capacitâncias parasitas e outros efeitos relacionados às bordas laterais, pela equação 

3.40, 

 
 

l = ���2m  
(3.40) 

 
 
onde K é a constante dielétrica dos semicondutores, ε0 a permissividade no vácuo e w a 

profundidade da região de depleção em potencial igual a zero. 

Como a permissividade do material, a constante dielétrica e a área da junção são 

usualmente conhecidas ou podem ser determinadas por outros métodos, a curva C-V 

pode ser utilizada para obter a largura de depleção (RECART e CUEVAS, 2006).  

Umas das aplicações clássicas das curvas C-V é a extração da concentração de 

dopante em dispositivos MOS, diodos Schottky e junções P-N. Esse método de medidas 

do perfil de concentração de portadores livres (ou dopantes) em semicondutores por 

capacitância-tensão é baseado na modulação da região de depleção em um capacitor 

MOS ou no efeito de campo transistor em capacitores MOSFET, barreira Schottky dos 

metais, contato eletrólito-semicondutor, ou junções P-N por uma tensão aplicada 

(MARACAS, 1993).  

No caso de um capacitor MOS a medida é mais complicada, em que cuidados 

especiais devem ser tomados uma vez que o dispositivo na acumulação, depleção ou 

inversão possa ser carregado por diferentes combinações de tensão. No caso do 

capacitor MOS, a extração da densidade do estado da interface e de carga móveis no 

isolante também é possível. Este último é obtido controlando o local de cargas móveis 

com um potencial aplicado e um ciclo de temperatura elevado, o qual aumenta a taxa de 

difusão das cargas móveis (MARACAS, 1993). 

O deslocamento por difusão faz com que a neutralidade original de cargas em 

todos os pontos dos blocos semicondutores P e N, seja interrompida. A remoção de 

lacunas na borda da junção do lado P faz com que apareça uma densidade de carga de 

valor negativa (os íons aceitadores negativos deixam de ser neutralizados pelas originais 

lacunas, que agora se deslocaram para o lado N). Analogamente, a borda da junção do 
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lado n transforma-se numa região de carga positiva, pelo deslocamento dos elétrons 

para o lado P, deixando assim os íons doadores e positivos não mais neutralizados. 

Estas duas regiões em torno da interface da junção formam uma região chamada de 

região de depleção (falta de portadores) ou região de carga espacial. Estas duas regiões 

de cargas espaciais, negativas e positivas respectivamente, dão origem à formação de 

um campo elétrico. 

No modelo paralelo de medição, onde a capacitância e a condutância são 

medidas simultaneamente, é possível haver distorções no valor real de capacitância 

máxima, extraída da curva C-V, que pode dar uma informação errada da espessura de 

um isolante, como mostra a figura 3.33. Este efeito é causado devido ao elevado valor 

da resistência em série (TAKEUTI, 1992). 

 
 

 
Figura 3.33 - Efeito da resistência série ( Rs ), onde C é a capacitância medida e CA a capacitância 

ajustada. 
Fonte: (SWART, 2008). 

 
 

As possíveis fontes de resistência em série numa junção são: 

 
• O contato entre a ponta de prova e o eletrodo; 

• O contato traseiro da lâmina com o pedestal de apoio; 

• Um filme contaminante entre a parte traseira da lâmina e o pedestal; 

• A desuniformidade da dopagem no substrato de silício. 

 
 Com as medidas de capacitância (Cma) e condutância (Gma) na região de 

acumulação, pode-se calcular a resistência série (Rs) utilizando a equação 3.41.  
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Rs = GmaGma5. ω5. Cma 
(3.41) 

 
 
 A partir da resistência série, é possível corrigir acurva C-V experimental, 

utilizando a fórmula de correção para os pontos de capacitância em função da tensão na 

porta (VG), da equação 3.42. 

 
 

Cc = Cma�1 − Gma. Rs�5 + ω5 + Cma5 + Rs5 
(3.42) 

 
 
onde, 

ω = 2.π.f; 

f = Frequência utilizada na medida C-V; 

Cma = Capacitância medida na região de acumulação; 

Gma = Condutância medida na região de acumulação; 

Cc = Capacitância corrigida. 

 
Outra aplicação muito importante das curvas de capacitância-tensão é a análise 

do inverso da capacitância ao quadrado pela tensão o 3�p − 4q, conhecido como gráfico 

Mott-Schottky. O gráfico Mott-Schottky revela através das inclinações positivas e 

negativas o caráter do semicondutor, ou seja, se este possui dopantes do tipo n ou ao 

tipo p, respectivamente. 

A presença de inclinações positivas e negativas indica que, as regiões de espaço 

de cargas desenvolvidas nos filmes em estudo podem se comportar como regiões de 

depleção e acumulação, agindo como uma barreira Schottky. As inclinações das retas do 

gráfico estão relacionadas com as densidades dos dopantes, espécies aceitadoras (NA) e 

doadoras (ND) respectivamente, e permitem o cálculo das densidades destas espécies. 

Além disso, os potenciais de banda plana podem ser determinados pela extrapolação de 

1/C2 para o eixo de potencial (GEROLD, 1989; KAVASOGLU, 2008). 

Através do gráfico Mott-Schottky é possível obter o valor do potencial de 

barreira Vbi, como pode ser observado na figura 3.34, fornecendo informações das 

condições da interface (JENSEN et al., 2002).  
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Figura 3.34 – Potencial de barreira VD obtido através da curva de capacitância – tensão. O valor é 

aproximadamente 1,02V. 
Fonte: (RECART e CUEVAS, 2006). 

 

A discrepância no valor do potencial de barreira pode identificar diferenças nos 

estados de energia da junção, diferença na composição ou mesmo tensões residuais 

atuando na interface, que são causadas por diferenças do coeficiente de dilatação 

(ZHANG et al., 2005). Em estruturas como barreira Schottky e numa junção P-N a 

extração do perfil do dopante é relativamente simples. Se todos os átomos dopantes são 

eletricamente ativos, então essa informação é obtida analisando as características C-V, 

onde a profundidade da camada de depleção é proporcional a área dividida pela 

capacitância.  

O comportamento linear da curva Mott-Schottky pode identificar níveis de 

defeitos e a formação de uma junção abrupta (FRANK et al.,1981). Para este tipo de 

junção, a inclinação da curva é dada pela equação 3.43 (SZE, 1981): 

 
 ∂ 3sp∂V = 2TKuε�p (3.43) 

 
 
onde e é a carga do elétron , ks é a constante dielétrica estática do semicondutor, ε0 é a 

permissividade elétrica no vácuo e p é a concentração de buracos. O comportamento 

não linear indica a formação da zona de depleção em ambos os lados da junção 

(BARROS, 2005).  

A largura da região de depleção w, para uma determinada tensão V aplicada, 

pode ser calculada pela equação 3.40. Portanto, uma junção abrupta de um único lado, é 

confirmada através da linearidade da curva Mott-Schottky (BARROS, 2005). 
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3.10 Camada de óxido 
 

 Um dos principais fatores que influenciam na eficiência de uma célula solar 

fotovoltaica é a qualidade dos contatos superiores e inferiores. Os cuidados com as 

amostras após o processo de deposição e após a limpeza RCA podem provocar 

profundas alterações no que diz respeito à eficiência dos contatos. O crescimento de 

uma camada de óxido pode ocorrer quase que instantaneamente sobre a camada de 

silício, pelo fato do O2 ter extrema afinidade com o Si, surgindo assim um filme 

passivador de SiO2. Caso os contatos venham a ser produzidos sobre essa camada, os 

elétrons que seriam capturados pelos contatos agora se encontram atrás de uma barreira 

isolante de SiO2, o que diminuirá o fluxo de elétrons para os contatos, portanto, não 

existindo corrente para a geração de energia. Identificar se essa camada de óxido está 

presente e qual a sua espessura é de grande interesse para a equipe, pois, está 

diretamente ligado ao desempenho dos contatos assim como relacionado a eficiência do 

dispositivo. 

 Numa célula solar fotovoltaica, na qual ocorre a presença da camada de SiO2 

entre o contato e semicondutor pode ser equiparada a um capacitor MOS 

(Metal/Óxido/Semicondutor) como pode ser visto na figura 3.35. 

 
 

 

Figura 3.35 – Capacitor MOS. 
 
 
 Utilizando um capacitor MOS é possível calcular a camada de óxido presente 

entre o metal e o semicondutor através da impedanciometria, ou seja, utilizando as 

técnicas de capacitância (curvas C-V). Logo, pode-se concluir que a técnica também é 

valida para células solares fotovoltaicas, pois, como dito anteriormente, a estrutura de 

uma célula solar que apresenta a camada de óxido, é similar a de um capacitor MOS.    
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Geralmente a espessura física do óxido é determinada por elipsometria, porém, a 

precisão desta medida não é garantida para espessuras inferiores a 2nm. Para garantir 

essa precisão (MILITARU et al., 2005) utilizam a análise C-V para extrair a espessura 

do óxido eletricamente. Uma comparação entre as medidas físicas e elétricas da 

espessura do óxido pode ser observada na tabela III.4. 

 
 

Tabela III.4 - Espessura do óxido obtida por métodos físicos e elétricos. 
Fonte: (MILITARU et al. 2005). 

tóxido – físico 1,5nm 1,8nm 2,1nm 2,5nm 3,5 

tóxido – Elétrico 1,72nm 1,85nm 1,96nm 2,56nm 3,26nm 

 
 
 Como é observado, uma diferença máxima de 0,2nm existe entre as duas 

técnicas, o que torna viável o uso da técnica C-V para obter a espessura elétrica do 

óxido. 

 É importante destacar as características C-V para cada tipo de substrato (n,p), ou 

seja, para os diferentes tipos de dopagens presentes no semicondutor. A figura 3.36 

resume toda essas características. 

 
 

 
Figura 3.36 – Esboço das curvas C-V de um capacitor MOS ideal, com substrato tipo p e n, obtidas pela 

aplicação de uma tensão positiva e negativa entre os eletrodos. 
Fonte: (BARROS, 2008). 

 
 

 Como pode ser observado na figura acima, as características C-V aplicada aos 

óxidos pode ser dividida em três regiões: acumulação, depleção e inversão. Em 

condições de acumulação forte, uma tensão negativa é aplicada no eletrodo superior 

(VG<< 0), as lacunas, que são os portadores majoritários (substrato tipo-p), são atraídas 

à superfície do substrato (interface óxido/semicondutor). A concentração de lacunas 
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aumenta na superfície do silício, formando-se uma região de acumulação de portadores 

majoritários. O nível de energia de Fermi (EFS) aproxima-se da banda de valência. 

Como este nível mantém-se constante em equilíbrio térmico, há um encurvamento das 

bandas de energia de valência (Ev) e condução (Ec), como pode ser observado na figura 

3.37 e 3.38 (BARROS, 2005).  

 
 

Figura 3.37 – Esquema da região de acumulação na 
heterojunção com presença de óxido. 

Fonte: (BARROS, 2008). 

Figura 3.38 – Diagrama de banda de energia da 
estrutura, com encurvamentos nos níveis de 

energia Ec, Ev e Ei. 
Fonte: (BARROS, 2008). 

 
 
 A camada de acumulação, para uma concentração alta de portadores 

majoritários, pode ser considerada como o segundo eletrodo de um capacitor de placas 

paralelas, pois o primeiro é o eletrodo superior, resultando em um campo elétrico 

�� = U:xyz{  no óxido. Em condição de acumulação forte (alta tensão negativa), desde que 

ocorra um contato ôhmico direto entre o substrato tipo-p e a região de acumulação das 

lacunas, a capacitância da estrutura MOS é máxima e aproximadamente igual à 

capacitância no óxido e pode ser dada pela equação 3.44 (BARROS, 2005), 

 
 

mD|/ = m}/ = �. �}/ . 2F}/  
(3.44) 

 
onde: 

 
Cox – Capacitância no Óxido, 

ε0 – Permissividade no Vácuo, 

Kox – Constante dielétrica do Óxido, 

tox – Espessura no Óxido, 

A – Área do Eletrodo Superior. 
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 Ao diminuir a tensão negativa na porta (VG < 0), a camada de acumulação de 

portadores majoritários se reduz, pois o campo elétrico no óxido fica menos intenso. 

Quando VG = 0 a camada de acumulação desaparece e as concentrações de portadores 

na superfície se assemelham às do corpo do substrato. Nesta condição não há 

encurvamento das bandas de energia (condição de banda plana) e a tensão aplicada na 

porta é denominada tensão de banda plana (Vfb), sendo Cfb (DIAS, 2009). A 

capacitância de banda plana correspondente como pode ser observado nas figuras 3.39 e 

3.40. 

 
 

 
 

Figura 3.39 - Esquema da condição de banda plana na 
heterojunção com presença de óxido. 

Fonte: (BARROS, 2008). 

Figura 3.40 - Diagrama de banda de energia 
da estrutura, não há encurvamento de bandas. 

Fonte: (BARROS, 2008). 
 
 
 Na região de depleção, é aplicada uma tensão no eletrodo superior maior que a 

tensão de banda plana (VG >Vfb), ocorre um deslocamento dos portadores majoritários 

(lacunas) da superfície do substrato, expondo os íons das impurezas aceitadoras (cargas 

negativas). Assim, forma-se uma região de depleção de portadores na superfície, com 

largura Wd, constituída pelos íons aceitadores, que compensa o campo elétrico aplicado 

(DIAS, 2009). Na condição de depleção, ocorre a aproximação do nível de Fermi em 

direção ao meio da banda proibida do semicondutor e o encurvamento de bandas. 

Ressalta-se que a largura Wd é proporcional ao potencial de superfície Ψs (VG), que está 

relacionado com o encurvamento das bandas, ou seja, é função da tensão VG aplicada no 

eletrodo superior, o que pode ser analisado nas figuras 3.41 e 3.42. 
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Figura 3.41 – Esquema da região de depleção na 

estrutura. 
Fonte: (BARROS, 2008). 

Figura 3.42 – Diagrama de bandas de energia 
com encurvamento dos níveis Ec, Ev e Ei. 

Fonte: (BARROS, 2008). 
 
 
 Wd pode ser calculada pela equação 3.45, 

 
 

~� = 72. �. �V�. 	�,
  
(3.45) 

 
 
Onde: 

 
ɛSi – Permissividade elétrica do Silício, 

q – Carga do Elétron, 

NA,D – Concentração de Dopantes no Silício. 

 
 A capacitância relacionada a região de depleção (Csd) é associada em série com a 

capacitância do óxido do eletrodo superior, resultando em uma capacitância total da 

estrutura e pode ser calculado pela equação 3.46: 

 
 

my�:x� = 13�z{ + 3�����x�
 

(3.46) 

 
 
onde: 

 
Ct(Vg) – Capacitância Total na Estrutura, 

Cox – Capacitância no Óxido, 

Csd(VG) – Capacitância na Região de Depleção, que pode ser vista na equação 3.47, 
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mV��:x� = ��~��:x� 
(3.47) 

 
 
onde: 

 
εSi – Permissividade elétrica do Silício. 

 
 Na região de inversão aumentam-se ainda mais a tensão VG aplicada no eletrodo 

superior da estrutura (VG >>Vfb), consegue-se igualar as concentrações de portadores 

(minoritários e majoritários) com a concentração do nível intrínseco do semicondutor 

(n=p=ni). Neste caso, os níveis intrínsecos e o de Fermi no diagrama de bandas 

assumem valores iguais (DIAS, 2009). Ocorre a geração e atração de portadores 

minoritários (elétrons) em direção a superfície do substrato. Forma-se uma camada de 

inversão na interface Si/Óxido. Com um valor maior de VG (mantendo-se as condições 

de equilíbrio), há um aumento na concentração de elétrons na superfície do substrato, Ѱs 

(VG) torna-se saturado e Wd torna-se constante, alcançando um valor máximo. Esta é a 

condição de inversão forte (VG  > 2Vfb�Ѱs > 2Ѱf), com Wd = Wmax (região de depleção 

com largura máxima). O nível de Fermi aproxima-se da banda de condução próxima da 

superfície, como mostra as Figuras 3.43 e 3.44. 

 
 

  
Figura 3.43 – Esquema de inversão forte na 

estrutura. 
Fonte: (BARROS, 2008). 

Figura 3.44 – Diagrama de bandas de energia com 
encurvamento dos níveis Ec, Ev e Ei. 

Fonte: (BARROS, 2008). 
 

 

O valor da capacitância da estrutura, em condição de inversão, é função da 

freqüência do sinal ac de polarização aplicado no eletrodo superior (BARROS, 2008). 

Para as medidas C-V em baixa freqüência, tipicamente entre 5Hz a 100Hz, o período de 

um sinal ac é muito maior que o tempo de resposta dos portadores minoritários. Então, 

quando formada a camada de inversão, ocorre a geração de pares elétron-lacuna 
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suficientes para compensar o sinal aplicado, ou seja, os elétrons (portadores 

minoritários) em alta concentração acompanham o sinal ac de baixa freqüência, 

mantendo-se um estado de equilíbrio. Assim, a capacitância total para a condição de 

inversão torna-se igual a Cox, equação 3.43. Para medidas C-V em alta freqüência 

(>1kHz), em condições de acumulação e depleção, há portadores majoritários em 

concentração suficiente para responder a um sinal ac deste tipo.  

Mas, na inversão, a capacitância é determinada pelo tempo de vida dos 

portadores minoritários. Para um sinal de polarização em alta freqüência, há um atraso 

dos portadores minoritários em relação a este sinal ac, ou seja, estes portadores não são 

gerados em taxa alta suficiente para compensar o sinal aplicado no eletrodo superior. 

Ocorre a modulação da camada de depleção de largura máxima e constante. Na 

condição de inversão forte, portanto, a capacitância total da estrutura torna-se mínima, 

equação 3.48: 

 
 

mD�� = 1m}/ + ~�D|/��  
(3.48) 

 
 
onde: 

 
Cmin – Capacitância Total Mínima para Condição de Inversão, utilizando sinal de 

polarização de alta freqüência, 

Wdmax – Largura Máxima da Camada de Depleção, 

Cox – Capacitância no Óxido, 

εSi – Permissividade elétrica do Silício. 

 
 Devido a fina camada de óxido entre o metal e o silício, haverá presença de 

cargas no óxido e na interface Si/óxido, e as funções trabalho do metal e do 

semicondutor são diferentes. Isto provoca um deslocamento da curva C-V da estrutura 

real em relação à ideal (TAKEUTI, 1992), pois a diferença de potencial entre os 

eletrodos da junção (VG) depende diretamente da diferença das funções trabalho (ΨMS), 

da tensão no óxido (Vox), que é relacionada com as cargas efetivas no óxido Qo, e do 

potencial de superfície Ѱs. 
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 Desta maneira, verifica-se um deslocamento no eixo da tensão (de VFB=0 para 

VFB=VG) da curva C-V experimental (real) em relação à teórica (ideal) como pode ser 

observado na figura 3.45. 

 
 

 
Figura 3.45 - Deslocamento no eixo da tensão (de VFB=0 para VFB=VG) da curva C-V experimental 

(real) em relação a teórica (ideal). 
Fonte: (ZEGHBROECK, 2007). 

 

 A técnica C-V permite determinar importantes propriedades elétricas da 

estrutura, através de comparação das curvas experimentais e teóricas. Diferentes 

procedimentos de medidas e métodos (recursivo, gráficos e de deslocamentos de curvas 

C-V) são utilizados para determinar estas propriedades, como: capacitância de banda 

plana (Cfb), tensão de banda-plana (VFB), largura da camada de depleção (Wd), 

espessura do óxido (tox), concentração efetiva de dopantes eletricamente ativos (NA,D, A 

- para dopantes aceitadores de elétrons e D - para dopantes doadores de elétrons), 

densidade de carga efetiva no óxido (Qo), densidade de cargas capturadas na interface 

(Qit), densidade de cargas móveis (Qm), densidade de cargas fixas (Qf) e densidade de 

cargas capturadas no óxido (Qot) (TAKEUTI, 1992). 

 
 
3.11 Sistemas de deposição – Magnetron Sputtering 

 

 O sputtering foi descrito primeiramente, há 150 anos, por (GROVE, 1852) com 

a formação de filmes finos de metal por sputtering. O processo de deposição sputtering 

designa o mecanismo de ejeção de material da superfície do alvo pelo bombardeamento 

de partículas com alta energia. O material ejetado se deposita sobre o substrato e seu 
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suporte, colocados em oposição à superfície bombardeada, bem como por, praticamente, 

toda superfície interior à câmara de deposição.  

 Quanto maior o número de átomos ejetados por íons incidentes, mais eficiente é 

o processo. A eficiência do processo depende da energia dos íons incidentes, massa dos 

íons, pressão da câmara, tempo de sputtering, potência, fluxo de gases, temperatura de 

substrato, átomos do alvo, energia de ligação dos átomos alvo. Essa técnica permite a 

deposição de uma grande variedade de materiais, incluindo Alumínio, ligas de 

Alumínio, Platina, Ouro, Titânio, Tungstênio, ligas de Tungstênio, Molibdênio, Silício, 

Óxido de Silício e silicetos.  

 Ao contrário de muitas outras técnicas de fase de vapor, não há nenhum 

derretimento do material do alvo. Os processos de sputtering são implementados com 

uso de fontes de potência com corrente contínua (DC sputtering), rádio freqüência 

(sputtering RF) ou média freqüência. Na figura 3.46 é mostrado, de forma esquemática, 

o mecanismo de bombardeamento do alvo e a conseqüente ejeção de material. 

 

 

 

Figura 3.46 – Mecanismo de bombardeamento em um DC Sputtering. 
Fonte: (ETA Film Technology Inc.). 

 
 
As partículas de alta energia que bombardeiam o alvo, normalmente íons de 

Argônio, são geradas em plasmas de descarga luminosa. A descarga luminosa se alto 

sustenta e é produzida pela aplicação de um campo elétrico DC entre dois eletrodos 

dentro de uma câmara. O Argônio é colocado na câmara com pressão inicial de, 

aproximadamente, 10-3mbar. O espaçamento entre os eletrodos é da ordem de 5cm. As 

vantagens desse processo é a possibilidade de deposição em larga área, facilidade no 
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controle da espessura e no controle das propriedades do filme. A desvantagem fica por 

conta do custo. 

 Contudo quando se trata de um processo denominado magnetron sputtering, os 

elétrons produzidos no catodo pelo campo elétrico (�*+) DC são acelerados contra o 

anodo em um movimento helicoidal em volta das linhas do campo magnético (�*+). Em 

um magnetron sputtering, os elétrons ideais não alcançam o anodo, mas são presos em 

uma armadilha magnética próxima ao alvo, aumentando a eficiência da ionização dos 

átomos de argônio, como se a pressão do gás fosse maior. O campo magnético na 

armadilha é mantido paralelo à superfície do alvo e perpendicular ao campo elétrico 

como pode ser observado na Figura 3.47.  

 

 

 

Figura 3.47 – Magnetron Sputtering. 
Fonte: (Institute of materials & machine mechanics). 

 

 

 O plasma formado sobre o alvo promove um “chuveiro” de partículas, formando 

uma barreira para a entrada de contaminastes durante o processo, incrementando a 

qualidade dos filmes produzidos, principalmente no centro do “chuveiro”, tornando o 

magnetron sputtering uma técnica promissora para produção de filmes finos. 

 O aprisionamento de íons entre um alvo carregado negativamente e um campo 

magnético fechado produz um plasma denso, conforme se observa nas figuras 3.48. 

Altas densidades de íons são geradas dentro do plasma confinado e estes íons são, 

subseqüentemente, direcionados para o alvo negativo produzindo sputtering a altas 

taxas. 
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Figura 3.48 - A Região de concentração do plasma e corrosão do alvo planar por magnetron sputtering. 
 
 
 Existe também outro processo de sputtering, denominado sputtering reativo, nos 

quais os processos de deposição ocorre durante a formação de compostos. Para tanto, 

conforme figura 3.50, é necessária a adição de um gás reativo, além do gás de 

sputtering, que irá reagir com o material ejetado do alvo.  

 

 

 

Figura 3.49 - Sputtering reativo. 
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Capítulo 4 - METODOLOGIA 

 

 Para obtenção das amostras para análise elétrica por impedanciometria foram 

realizadas as seguintes etapas: 

 
1. Limpeza do substrato (wafer silício tipo-p e tipo-n); 

2. Deposição de filmes de Alumínio para produção das junções; 

3. Caracterização elétrica por Impedanciometria. 

 
4.1 Preparação dos substratos 
 

A etapa principal anterior ao processo de deposição é a limpeza dos substratos, 

primordial na obtenção de junções com qualidade. O substrato, em geral, deve 

apresentar superfície bem limpa, livre de qualquer tipo de contaminação, principalmente 

livre de óxidos. Os substratos utilizados nesse trabalho são wafers de silício com 

dopagem p. 

Para a limpeza dos substratos foi seguido um processo já definido conhecido 

como RCA desenvolvido pela UNICAMP no setor Centro de Componentes de 

Semicondutores – CCS. A limpeza é constituída das seguintes etapas: 

 
1. Solução “Piranha”: Nessa etapa são removidas principalmente quantidade de 

gordura presentes na superfície das lâminas de silício. A solução é formada por 

H2SO4 + H2O2 (4:1). A lâmina de silício fica nessa solução aquecida a 80°C por 

10 minutos. 

2. A segunda etapa consiste na remoção do óxido nativo (SiO2) da superfície do 

silício. Nessa etapa a solução é constituída de HF + H2O (1:10). A amostra 

permanece nessa solução por 10 segundos. 

3. Na terceira etapa são removidos gorduras e os metais do grupo IB e IIIB (Cu, 

Ag, Zn, Cd). A solução aqui é formada por NH4OH + H2O2 + H2O (1:1:5). A 

lâmina permanece nesta solução aquecida a 80°C por 10 min. 

4. Na quarta e ultima etapa são dissolvidos os íons alcalinos e hidróxidos de Fe+3, 

Al+3 e Mg+3 das superfícies do substrato. A solução é composta de HCl + H2O2 + 

H2O (1:1:5). As amostras permanecem nessa solução aquecida a 80°C por 10 

minutos. 
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Entre uma solução e outra, as lâminas são submetidas a um enxágüe com água 

deionizada 18MΩ.cm por 3 minutos. A secagem destas lâminas é feita com jato de 

nitrogênio. Outra importante observação é o banho final realizado em HF + H2O (1:10), 

retirando todo o óxido ainda restante e deixando assim a superfície do substrato 

hidrofóbica, pois, as superfícies após o processo de limpeza possuem terminações com 

vários grupos hidroxilas, o que interage fortemente com a água (CHABAL, 1997). 

O procedimento da limpeza é realizado da seguinte maneira, e pode ser visto na 

figura 4.1: 

 
1. Em béqueres separados são preparados todas as soluções 

• H2SO4 + H2O2 na proporção de 4:1 (solução “piranha”); 

• HF + H2O na proporção de 1:10 (solução para remoção do óxido nativo); 

• NH4OH + H2O2 + H2O na proporção de 1:1:5 (solução para remoção de gordura 

e metais do grupo IB e IIIB (Cu, Ag, Zn, Cd); 

• HCl + H2O2 + H2O na proporção de 1:1:5 (solução para remoção de íons 

alcalinos e hidróxidos de Fe+3, Al+3 e Mg+3); 

 
 

 
Figura 4.1 - Béqueres com uma lâmina de Si mergulhada seqüencialmente nas quatros soluções. 

Fonte: (UNICAMP). 
 

 
2. Em seguida devem-se obedecer as seguintes etapas 

• Aqueça as soluções à 80° C no “hot plate”;  
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• Mergulhe a lâmina por 10 minutos na solução (1);  

• Enxágüe em água corrente por 3 minutos e deixe mais 3 minutos dentro do 

béquer com água;  

• Mergulhe a lâmina por 30 segundos na solução (2);  

• Enxágüe em água corrente por 3 minutos e depois deixe as lâminas por mais 3 

minutos dentro do béquer com água;  

• Mergulhe a lâmina por 10 minutos na solução (3);  

• Enxágüe novamente em água corrente por 3 minutos e depois deixe as lâminas 

por mais 3 minutos dentro do béquer com água;  

• Mergulhe a lâmina por 10 minutos na solução (4);  

• Enxágüe novamente em água corrente por 3 minutos e depois deixe as lâminas 

por mais 3 minutos dentro do béquer com água;  

• Seque as lâminas com Nitrogênio; 

• Coloque as lâminas na caixa para transportá-las;  

• Não exponha as lâminas limpas ao ambiente do laboratório. 

 
4.2 Deposição de filmes para produção das junções 
 

Para a produção das junções de Al/Si, os filmes de Alumínio foram produzidos 

por pulverização catódica com corrente continua utilizando um magnetron (Sputtering 

Magnetron D.C.) a partir de um alvo metálico de Alumínio (99% de pureza) no 

equipamento Balzers BAS 450 MS. 

Por não ser um processo reativo, a deposição foi realiza com a introdução de 

apenas um gás, o Argônio (99,9% de pureza), conhecido na literatura como gás de 

sputtering. A pressão de base na câmera é de aproximadamente 5x10-7mbar, após a 

introdução do gás, a pressão de trabalho foi mantida em 4x10-3mbar. Durante a 

deposição tentou-se manter a temperatura do substrato em 100°C e uma taxa de 

deposição de aproximadamente 7nm/minuto. O objetivo da deposição foi conseguir um 

filme com espessura de aproximadamente 140nm, portanto o tempo de deposição foi de 

aproximadamente 20 minutos. Os parâmetros da fonte DC foram configurados para os 

valores de potencial 250W, tensão 114V e corrente 2,19A. 

O filme fino de Alumínio foi depositado sobre substrato de Silício tipo-p. Os 

dados relacionados aos substratos estão dispostos na tabela IV.1 e na figura 4.2. 
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Tabela IIV.1 – Dados do Substrato de Deposição. 

Substrato Dopagem Resistência 
Orientação 

Cristalográfica Dopagem Mobilidade 

Silício P 1-3Ω.cm <1 0 0> 1 x 1016cm-3 429.26 cm2/V.s 
Silício P 10-13Ω.cm <1 0 0> 1 x 1015 cm-3 461.95 cm2/V.s 

 

 
Figura 4.2 – Gráfico da Resistividade em Função da Concentração 

 
As amostras receberam uma máscara de Alumínio, que cobriram as laterais 

destas, para impedir que o Alumínio depositasse em toda a superfície, deixando as 

bordas sem deposição. Esse procedimento é para evitar fugas, pela corrente de borda, o 

que poderia causar interferências nas medidas realizadas.    

Após a deposição dos filmes, as amostras foram submetidas a tratamento 

térmico, de 300°C, 400°C e 500°C, por 30 minutos em ambiente inerte. Esse pós-

tratamento foi realizado dentro da Balzers BAS 450 MS, onde o aquecimento é feito por 

lâmpadas halógenas com potência de 1500W e o controle da temperatura é realizado por 

um termopar.  

O tratamento térmico tem como objetivo induzir a passagem do filme de 

Alumínio depositado através da camada de óxido, conhecidos como Spike ou Pinhole, 

diminuindo assim efeitos danosos causados pelo crescimento de óxido nativo no 

substrato após a limpeza RCA. Um exemplo da formação desses spikes pode ser visto 

na figura 4.3.   
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Figura 4.3 - Corte transversal em uma junção Al-Si com uma camada de dióxido de silício crescido entre 
o substrato de silício e o filme de alumínio (a) Antes e (b) Após o tratamento térmico. Após o tratamento 

térmico, os contatos locais foram formados através de furos na camada de dióxido de silício. 
Fonte: (HO & WENHAM, 2007). 

 
 
Além disso, o tratamento térmico pode induzir uma dopagem adicional no 

substrato de Silício, proporcionando a formação de um contato ôhmico de melhor 

qualidade. A melhor temperatura de tratamento térmico é realizada entre 400°C e 

450°C, o que confere com os dados obtidos pelo NREL (National Renewable Energy 

Laboratory) e por (GHOSH et al., 2009). 

Foram preparadas cinco amostras no total. As amostras foram nomeadas de 

acordo com o tratamento térmico. A amostra tratada a 300°C recebeu a identificação de 

T300, a de 400°C e de 500°C, de T400 e T500 respectivamente. As amostras que não 

passaram por pós-tratamento foram denominadas de ST1 e ST2.  

Para realizar as medidas elétricas é necessário preparar os suportes para os 

eletrodos. Esses suportes são fios de Cobre (Cu), que se prendem às amostras através de 

uma pasta condutiva de Prata (Ag), como pode ser visto na figura esquemática 4.4. Esta 

técnica exige um novo tratamento térmico, 250°C por 60 minutos, para que as 

impurezas presentes na pasta condutiva sejam eliminadas, caso contrário, o sistema 

encontrará uma forte resistência causando falhas nas medidas. 
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Figura 4.4 – Esquema da amostras com suportes para os eletrodos após o tratamento térmico. 

 
 
Outra forma de produzir os suportes seria utilizar fios de Ouro (Au) e Solda de 

Índio (In).  

 

4.3 Caracterização elétrica por Espectroscopia de Impedância e Análise C-V 
 

Para a realização das medidas, tanto para espectroscopia de impedância, quanto 

para análise da capacitância em função da tensão, foi utilizado o 

potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGstat 302N da Metrohm, figura 4.5. Apesar do 

equipamento inicialmente ser desenvolvido para estudos de eletroquímica em solução, 

ele pode, sem problema algum ser utilizado em estudos em semicondutores. 

 
 

 
Figura 4.5 – AUTOLAB PGSTAT 302. 

 
 
O potenciostato é uma parte muito importante de um sistema de teste de 

impedância. O potenciostato é constituído pelos seguintes elementos: 

• Um amplificador de potência que pode fornecer ou retirar potência a partir de 

uma célula; 
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• Uma ou mais entradas de alta impedância para medidas de tensão de referência, 

geralmente ligado à célula através de um eletrodo de referência padrão; 

• Uma entrada para medidas de corrente ligado ao eletrodo de trabalho sobre a 

célula; 

• A malha de controle que mantém a tensão necessária em toda a célula (quando 

operando em modo de controle potenciostático) ou de corrente através da célula 

(quando operando em modo galvanostática); 

• Conexões com um analisador de resposta de freqüência para permitir a análise 

da impedância da célula. 

 
Para realizar medidas de impedância e C-V é necessário ter o 

potenciostato/galvanostato devidamente conectado a um computador e o módulo de 

espectroscopia de impedância chamado de FRA (Frequency Response Analyser), versão 

4.9. Este software disponibiliza vários formatos de gráfico, como o Bode, Nyquist, 

Mott-Schottky, Admittance e Dielectric. 

 Em medidas de impedância é importante operar em regime linear e em 

condições de estabilidades. Caso o sistema se torne instável durante a execução do teste, 

os resultados obtidos no inicio do teste (geralmente em alta freqüência) podem não ser 

consistentes com os resultados obtidos no final do teste (geralmente em baixa 

freqüência). Isso poderá causar resultados estranhos que, se o motivo não é conhecido, 

pode facilmente levar a erros de interpretação dos dados. 

 Portanto, a verificação preliminar de todo o equipamento torna-se indispensável, 

pois, é necessário identificar a existência de variáveis externas que possam influenciar 

nos resultados, e determinar possíveis margens de erros. 

Para realizar a verificação do sistema utiliza-se a ferramenta de calibração do 

próprio software e a Dummy cell do equipamento, que permite simular diversas 

medidas. Além disso, um diodo do tipo 1N4007 é analisado, como procedimento 

padrão, extraindo a curva capacitância-tensão característica deste e comparando com as 

curvas obtidas por outros laboratórios cujos resultados estão disponibilizados nos data 

sheet. A figura 4.6a exibe a curva de capacitância-tensão obtida pela MOSPEC, e a 

figura 4.6b mostra a curva obtida utilizando o equipamento. 
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Figura 4.6 - a) Curva c-v obtida pela MOSPEC e o valor da capacitância em um potencial de 4V e uma 
freqüência de 1MHz. b) Curva c-v obtida no Potenciostato, destacando o valor da capacitância em um 

potencial de 4V e uma freqüência de 1MHz. 
 

 Observe que o valor da capacitância quando um potencial de 4V é aplicado está 

próximo ao valor alcançado pela MOSPEC, aproximadamente 15pF. Este teste valida as 

medidas realizadas no equipamento, indicando que todo o sistema está calibrado e livre 

de influências internas e externas, portanto, pronto para iniciar as medidas.  

 No FRA, é necessário escolher qual o método será utilizado. Para ambas as 

medidas, o modo potenciostato deve ser escolhido. Um recurso importante do 

potenciostato é manter as condições DC exigidas sobre a célula, enquanto o analisador 

de resposta e de frequência está realizando a análise de impedância AC. As condições 

reais DC necessárias dependem da aplicação. 
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 Após a escolha do método, as janelas contendo as opções necessárias para a 

escolha dos parâmetros estarão disponíveis. Para esse método duas janelas são de 

fundamental importância. Em uma delas é possível editar todo o procedimento que será 

realizado durante a medida, essa janela pode ser visto na figura 4.7, todos os valores 

correspondentes ao potencial a ser utilizado estão disponíveis nesta.  

 O potencial pode variar de -5V até +5V, e pode ser ajustado, de modo que, em 

qual valor o potencial será iniciado (Start potential) e finalizado (End potential). 

Também pode ser escolhido o intervalo em que cada medida ser realizará (Step 

potential). Lembrando que no caso das medidas de impedância o potencial é mantido 

constante. Os valores que aparecem em Measurement são ajustados automaticamente 

após a escolha do modo de operação. Em Pretreatment ajusta-se apenas o valor de 

equilíbrio do sistema, esse tempo é ajustado para 5 segundos.   

 
 

 
Figura 4.7– Janela da edição do potencial. 

 
 
 Em outra janela é possível determinar os valores da freqüência, que podem 

variar de 10µHz a 1MHz e da amplitude, como pode ser visto na figura 4.8. É possível 

escolher em qual freqüência a análise irá iniciar e finalizar, inserindo valores em Begin 

frequency e End frequency, respectivamente. Juntamente a esses parâmetros o número 

de freqüências pode ser ajustado, em Number of freq. permitindo assim, realizar 

diversas medidas ao mesmo instante. A amplitude do sinal a ser aplicado também é 

selecionada nessa janela. A distribuição escolhida é a logarítmica para garantir que a 

medida dos pontos sejam distribuídas uniformemente. 
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Figura 4.8– Janela de edição da Freqüência. 

 
 
 Após a escolha do potencial e da freqüência é preciso escolher o qual gráfico 

será plotado, então faz-se a escolha do gráfico onde é plotado a capacitância pela tensão 

ou se escolhe o diagrama Nyquist. As amostras a serem analisadas são colocadas em 

contato com o equipamento através dos eletrodos. Estes eletrodos se ligam aos fios, 

geralmente de Cobre (Cu) ou Ouro (Au), que estão presos aos contatos superiores e 

inferiores das amostras, através de uma solda de Índio (In) ou cola condutiva como 

observado na figura 4.9. 

 
 

 
Figura 4.9– Esquema de ligação entre amostra e o potenciostato. 

 
 

Os dados coletados no FRA são avaliados em outro software conhecido como 

Origin® versão 8.0. O Origin® foi escolhido por apresentar uma interface que permite 

realizar diversas análises dos dados principalmente análises estatísticas, que agrega 

confiabilidade às medidas. Para associação da resposta de impedância a um circuito 

equivalente foi utilizado o programa ZsimpWin versão 3.22. Nesse programa é 
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escolhido o circuito equivalente característico e a curva é modelada inserindo os valores 

dos componentes RLC do circuito. 

 Para realizar as medidas de espectroscopia de impedância foi seguido um 

planejamento experimental. O planejamento foi simplificado na tabela IV.2. A 

freqüência para todas as medidas variou de 1MHz à 100mHz, e o número de pontos 

para cada análise foi de 40 pontos. 

 
 

Tabela IV.2 – Planejamento Experimental. 

- Amplitude x RSH 
Temperatura x 

RSH 
Potencial x RSH 

Luminosidade 
x RSH 

Amplitude 

 
A 30mV 30mV 30mV 

Temperatura 

 
20°C T 20°C 20°C 

Potencial 

 
0,5V 0,5V P 0,5V 

Luminosidade 

 
Iluminado Iluminado Iluminado L 

Onde: 

A = 30mV; 50mV; 70mV e 100mV. 

T = 20°C; 30°C; 40°C e 50°C. 

P = 0,5V; 1,0V e 3,0V. 

L = Iluminado e Escuro. 

 

 Todos os testes realizados necessitaram apenas do potenciostato para serem 

realizados, com exceção ao teste de variação da temperatura. Para realizar esse teste foi 

preciso adaptar um aquecedor para variar a temperatura da amostra. Esse sistema pode 

ser visto na figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Sistema de Aquecimento da Amostra. 
 

 Para medir a temperatura foi utilizado um termopar ligado a um multímetro de 

precisão. Foi necessária muita cautela, pois a base do aquecedor é de metal e a amostra 

não poderia de forma alguma ficar em contato com a base do aquecedor, caso contrário 

a leitura dos dados de impedância estariam comprometidos. Contudo, a amostra foi 

posicionada bem próxima ao aquecedor e com isso o aquecimento da amostra se deu por 

radiação, já que, não existe contato entre a amostra aquecida e a fonte de calor. 

 De acordo com a temperatura ambiente foi realizado um estudo para saber com 

que taxa a temperatura da amostra decrescia. Concluiu-se que para diminuir 1°C era 

necessário aproximadamente 6 minutos, o que deu plenas condições para que a medida 

fosse realizada com sucesso, pois o tempo de cada medida era de aproximadamente 4 

minutos.    
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Capítulo 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados dos valores obtidos durante os 

ensaios de impedância em heterojunções de alumínio/Silício-p visando avaliar o 

comportamento da resistência shunt destas, sob diferentes parâmetros de medidas. Serão 

apresentados também os resultados da análise de capacitância–tensão com objetivo de 

avaliar a qualidade da produção da heterojunção. 

 
 
5.1 Análises de impedância 
 
 

Para as análises de espectroscopia de impedância foram analisadas três amostras 

de junções Alumínio/Silício-p. As amostras testadas foram T300, T400 e ST2. As 

amostras foram submetidas aos mesmos parâmetros de medidas, a fim de verificar a 

resposta que cada uma apresenta sob as mesmas condições de análise. Vale destacar que 

todos esses resultados desprezam a influência de outros fatores que não são objetivo 

deste trabalho. Entre uma medida e outra, as junções foram postas em curto-circuito 

para que o sistema voltasse às condições iniciais. 

 
 
5.1.1 Resistência Shunt em Função da Amplitude de Sinal 
 
 

Utilizando-se da espectroscopia de impedância foi realizado, primeiramente, o 

estudo da influência da amplitude de sinal da tensão aplicada sobre a resposta do 

sistema, para definir qual o valor da amplitude a ser utilizado nas medidas de 

impedância aplicadas às junções Alumínio/Silício-p. Além disso, foi executado um 

estudo com o objetivo de investigar como o comportamento da resistência shunt em 

relação à amplitude do sinal de perturbação. De acordo com a literatura, ao se elevar os 

valores da amplitude do sinal os valores da resistência tendem a diminuir 

(DAROWICKI, 1994). 

Os resultados obtidos estão dispostos nas figuras 5.1 à 5.3. Observa-se que no 

gráfico da figura 5.1 não ocorre uma variação considerável do valor da resistência, 

indicando que o sistema está dentro do regime linear, ou seja, a impedância não varia 

com a amplitude, apenas com a frequência (SHI et al., 2008). Esse comportamento 
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indica que toda amplitude de sinal aplicada sobre essa amostra foi adequada, ou seja, as 

equações diferenciais básicas que governam a resposta do sistema se tornam, com uma 

excelente aproximação, lineares (HUANG, et al., 2007).  

Entretanto nos gráficos das figuras 5.2 e 5.3 indicam que o sistema não está 

dentro do regime linear. No gráfico da figura 5.2, as amplitudes de menores valores, 

30mV e 50mV, se encontram no sistema não linear, tornando-se assim, não ideais para 

essa amostra, ao contrário dos sinais de 70mV e 100mV, que possuem valores de 

resistências aproximados. 
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Figura 5.1 – Espectro de impedância para diferentes amplitudes do sinal – Amostra T300. 

0,0 3,0x10
3

6,0x10
3

9,0x10
3

1,2x10
4

1,5x10
4

1,8x10
4

-2,0x10
3

0,0

2,0x10
3

4,0x10
3

6,0x10
3

8,0x10
3  30mV

 50mV

 70mV

 100mV

-Z
" 

(Ω
.c

m
2 )

Z (Ω.cm2)

 
Figura 5.2 – Espectro de impedância para diferentes amplitudes do sinal – Amostra T400. 
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Figura 5.3 – Espectro de impedância para diferentes amplitudes do sinal – Amostra ST2. 

 
 

No gráfico da figura 5.3 ambos os valores foram insuficientes. Para essa amostra 

uma maior variação da amplitude deveria ter sido aplicada, porém fugiria do 

planejamento deste trabalho. 

Para melhor avaliar a variação da resistência com a amplitude de sinal, o gráfico 

das figuras 5.4 mostra o comportamento da resistência shunt, obtida, no ponto onde a 

parte imaginária é igual a zero em função da amplitude do sinal senoidal aplicado para a 

amostra T300. 
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Figura 5.4 - Variação da resistência com a amplitude. (Barra de erro de 0,24%). Amostra T300. 
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5.1.2 Resistência Shunt em Função do Potencial 
 
 
 Esta medida pode ser explicada através da relação entre a resistência e a tensão 

conhecida como lei de Ohm, equação 5.1. 

 
 

9 = 4�  
(5.1) 

 
 

 Nos gráficos das figuras 5.5 e 5.6, relativos às amostras T300 e ST2 

respectivamente, é possível ver claramente essa relação entre a resistência e a tensão. À 

medida que se aumenta o valor do potencial aplicado, a junção responde com uma 

resistência maior. Porém essa relação não é linear, característico de um sistema não 

ôhmico. Caso o sistema não seja ôhmico provavelmente essas junções fazem parte do 

grupo conhecido como junções Schottky.   
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Figura 5.5 – Espectro de impedância para diferentes potenciais – Amostra T300. 
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Figura 5.6 – Espectro de impedância para diferentes potenciais – Amostra ST2. 

 
 
A figura 5.7 mostra como a resistência se comportou em função do aumento da 

tensão. 
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Figura 5.7 – Variação da resistência com a tensão – Amostra T300. 

 
 
5.1.3 Resistência Shunt em Função da Temperatura 
 
 

A temperatura constitui um fator importante nas propriedades elétricas dos 

materiais e pode ser avaliada pela análise de impedância. O efeito da temperatura 

depende do tipo de material em estudo e pode causar reações adversas. Nos condutores, 
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seu aumento causa um efeito negativo quanto à passagem de corrente elétrica, pois a 

agitação térmica aumenta a resistividade e diminui o fluxo de elétrons livres, sob 

determinada diferença de potencial.  

Nos materiais semicondutores, ocorre o mesmo efeito, porém, o efeito térmico 

promove, ao mesmo tempo, um aumento no fluxo de elétrons para a banda de condução. 

Deste modo o aumento da temperatura acaba por melhorar a condutividade elétrica nos 

materiais semicondutores. Materiais semicondutores como o silício e o germânio, ou 

isolantes como o óxido de silício, apresentam coeficientes de temperatura negativos. 

Assim, o efeito da temperatura nos semicondutores, oposto ao dos condutores, 

permite explorar a existência de diferentes fatores que contribuem para a condutividade, 

com base em um modelo, explorando, à densidade de elétrons e o livre caminho médio. 

Além disso, permite explorar o modelo de estrutura eletrônica dos semicondutores. 

Em diodos, quanto maior a temperatura, maior será a condutividade elétrica e 

menor será a tensão de polarização do diodo. Este fato concorda com as características 

de coeficiente negativo da temperatura para os materiais semicondutores.  

A variação da resistividade pode ser confirmada através da análise dos gráficos 

das figuras 5.8 e 5.9, sendo estes relativos às amostra T300 e T400 respectivamente.  
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Figura 5.8 – Espectro de impedância para diferentes temperaturas – Amostra T300. 
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Figura 5.9 - Espectro de impedância para diferentes temperaturas – Amostra T400. 

 
 
 A variação da resistência em função da temperatura pode ser melhor analisado 

na figura 5.10. 
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Figura 5.10 –Variação da resistência com a temperatura. (Barra de erro de 1,30%). Amostra T300. 

 

Os testes realizados em células solares em escala laboratorial são geralmente 

feitos sob condições ideais para determinar valores ótimos de operação. Contudo, é 

esperado que esta célula exposta ao ambiente venha apresentar valores diferentes, como 

por exemplo, a temperatura. Nos testes é utilizado temperatura de 25°C, porém, em 

ambiente externo a célula pode facilmente atingir 50°C. Com base nesse aspecto, 

através das análises de impedância é possível simular e compreender o comportamento 
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do dispositivo sob condições reais de uso, antes mesmo que a célula seja construída. 

Com isso fica mais fácil identificar um problema no início do processo.  

O efeito da temperatura sobre a junção pode parecer um ponto positivo, porém 

quando se trata de um módulo, a influência da temperatura é tal que, a corrente 

fotogerada aumenta levemente com o aumento da temperatura na célula, e a eficiência 

do modulo cai abaixando os pontos de operação para potencia máxima gerada. 

Portanto, se tratando da junção o efeito da temperatura é positivo, diminuindo a 

resistividade, e se tratando de um módulo fotovoltaico o efeito da temperatura pode ser 

negativo, diminuindo a eficiência do produto final.  

 
5.1.3 Resistência Shunt em Função da Luminosidade 
 
 
  A análise da resistência em função da luminosidade é uma importante avaliação 

a ser demonstrada. É possível observar nos gráficos das figuras 5.11 a 5.13, que a 

resistência diminui quando a junção esta exposta a um ambiente iluminado com luz 

natural. Esse efeito pode ser associado à geração de portadores minoritários proveniente 

dos fótons que atingem a junção em um ambiente provido de iluminação artificial ou 

natural. Em ambiente escuro, esses fótons não existem, portanto, nenhum portador 

minoritário é ativado na junção, apenas portadores majoritários tornando a junção mais 

resistiva. 

 Mesmo sendo uma variação sutil, é mais uma alternativa disposta pela técnica de 

espectroscopia de impedância, atuando como uma poderosa ferramenta no que se trata 

de avaliar eletricamente dispositivos complexos. 
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Figura 5.11 – Espectro de impedância para diferentes condições de luminosidade – Amostra T300. 
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Figura 5.12 – Espectro de impedância para diferentes condições de luminosidade – Amostra T400. 
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Figura 5.13 – Espectro de impedância para diferentes condições de luminosidade – Amostra ST2. 

 
 
5.1.4 Ajustes do Espectro de Impedância 
 
 
 Na amostra T300, representada pela figura 5.14, pode ser observada a formação 

de dois semicírculos no plano complexo. O primeiro semicírculo da esquerda para a 

direita, região de alta freqüência, identifica-se às características elétricas e dielétricas de 

amostras cristalinas. O semicírculo relacionado a baixas freqüências diz respeito a 

reações na interface metal-semicondutor, de acordo com a polarização aplicada. Na 

figura 5.15 é possível verificar o circuito equivalente que se associa a este espectro de 

impedância e seus respectivos valores. 
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Rs 430,3Ω 
CPE1 1,74 x 10-8F 

n 0,67 
Rsh1 4337Ω 

CPE2 1,08 x 10-6F 
n 0,80 

Rsh2 7242,3Ω 

Figura 5.14 – Espectro de impedância medido e calculado a partir de um circuito equivalente – Amostra 
T300. 
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Na figura 5.15 está representado o espectro de impedância da amostra T400. 

Nota-se a presença de apenas um semicírculo, correspondente ao circuito mostrado ao 

lado. Para esse tipo de circuito o espectro de impedância encontra-se deslocado da 

origem, indicando a presença resistência do contato de Alumínio, o que pode ser 

comprovado pelo valor inicial do espectro de impedância é de 99,5Ω  
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Figura 5.15 – Espectro de impedância medido e calculado a partir de um circuito equivalente – Amostra 
T400. 

 
 

Na figura 5.16 está representado o espectro de impedância da amostra ST2. 

Como na amostra anterior, ocorre a presença de apenas um semicírculo, correspondente 

ao circuito mostrado ao lado. Porém, o espectro não parte da origem, característicos de 

uma perturbação capacitiva na região de alta freqüência.  
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Figura 5.16 – Espectro de impedância medido e calculado a partir de um circuito equivalente – Amostra 
ST2. 
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5.2 Análise da capacitância em função da tensão 
 
 
 É importante destacar antes da apresentação dos resultados desta técnica de 

medida que, todos os valores da capacitância estão corrigidos em função da resistência 

em série, obtida nos diagramas Nyquist e da área do contato superior. 

 

5.2.1 Amostra T300 
 
 

Na figura 5.17 pode ser visto o gráfico c-v referente à amostra T300. Esta 

amostra apresentou um valor de capacitância máxima de 2,91x10-6F, o que significa um 

valor insignificante de óxido nativo entre as junções. O valor da capacitância máxima 

está diretamente relacionado à espessura do óxido. O aumento da espessura da camada 

de oxido ocasiona uma diminuição dos valores de capacitância máxima e mínima. Isso 

porque a capacitância diminui quando ocorre um aumento da área real a ser considerada 

na medida de capacitância. 

Neste gráfico é possível identificar o valor da capacitância no potencial V = 0. O 

valor do Cj0 desta junção é de 1,74x10-8F. Os valores obtidos através desta curva foram 

utilizados para o cálculo da largura de depleção e espessura da camada de óxido.  
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Figura 5.17 - Gráfico c-v da amostra T300. 

 
Para análise dos demais parâmetros foi utilizado o gráfico Mott-Schottky. Este 

gráfico pode ser visto na figura 5.18. 
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Figura 5.18 – Gráfico Mott-Schottky amostra T300. 

 
 

O perfil do gráfico da figura 5.19 fornece informações importantes sobre a 

junção. O comportamento linear indica a formação de uma junção abrupta de um único 

lado da junção. A extrapolação desta curva no eixo da tensão fornece o valor do 

potencial interno da junção, além de indicar uma inclinação positiva, característico de 

semicondutores tipo-p. O valor da inclinação da reta fornece a densidade de dopantes 

presentes nesse semicondutor. 

 Os valores calculados para a amostra T300 podem ser vistos na tabela V.1, 

abaixo. Os valores considerados ideais para alguns parâmetros foram colocados entre 

colchetes. 

 
Tabela VI.1 – Parâmetros calculados para amostra T300. 

Amostra Cmáx (F) Cj0  (F) Vbi (V) w (µm) Nd (cm-3) tóx (nm) 
Rs 

(Ω.cm2) 

T300 2,91x10-06 1,74x10-08 0,52 
0,070 

[0,0283] 
9,51x1016 0,14 430,3 

 
 
5.2.2 Amostra T400 
 

Na figura 5.19 é apresentado o gráfico da amostra T400. Esta amostra 

apresentou uma capacitância máxima de 1,85x10-5F, o que é característico de uma 

junção praticamente sem a presença de óxido nativo. O valor do Cj0 desta junção é de 

1,94x10-7F. 
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Figura 5.19 - Gráfico c-v da amostra T400. 

 
 
O gráfico Mott-Schottky desta amostra, figura 5.20, revela uma junção abrupta 

formada de um único lado da junção. A inclinação positiva revela o perfil da dopagem 

do semicondutor tipo-p. 
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Figura 5.20 – Gráfico Mott-Schottky amostra T400. 

 
 

Os valores calculados para a amostra T400 podem ser vistos na tabela V.2, 

abaixo. Os valores considerados ideais para alguns parâmetros foram colocados entre 

colchetes. 
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Tabela VII.2 - Parâmetros calculados para amostra T400. 

Amostra Cmáx (F) Cj0 (F) Vbi (V) w (µm) Nd (cm-3) tóx (nm) 
Rs 

(Ω.cm2) 

T400 1,85x10-05 1,94x10-07 -0,49 
0,0457 

[0,0341] 
3,11x1016 0,16 99,5 

 
 
5.2.3 Amostra T500 
 
 

O gráfico da figura 5.21 trás os resultados da amostra T500. Esta amostra por ter 

passado por um tratamento térmico em temperatura mais elevada, apresentou o maior 

valor de capacitância, indicando assim, a completa ausência de óxido nessa amostra. A 

capacitância máxima obtida na região de acumulação nessa amostra foi de 1,60x10-4F. 
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Figura 5.21 - Gráfico c-v da amostra T500. 

 
 

Análogo às amostras T300 e T400, o gráfico Mott-Schottky desta amostra, 

figura 5.22, revelou uma junção abrupta formada de um único lado da junção. A 

inclinação positiva revela o perfil da dopagem do semicondutor tipo-p. 
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Figura 5.22 – Gráfico Mott-Schottky amostra T500. 

 
 

Os valores calculados para a amostra T500 podem ser vistos na tabela V.3, 

abaixo. Os valores considerados ideais para alguns parâmetros foram colocados entre 

colchetes. 

 
 

Tabela VIII.3 - Parâmetros calculados para amostra T500. 

Amostra Cmáx (F) Cj0 (F) Vbi (V) w (µm) Nd (cm-3) tóx (nm) Rs 
(Ω.cm2) 

T500 6,18x10-04 4,54x10-07 -0,51 
0,0161 

[0,0159] 
1,17x1016 0,10 81,57 

 
 
5.2.4 Amostra ST1 
 
 

Na figura 5.23 foi apresentado o gráfico para a amostra ST1. Esta junção 

apresentou um valor para a capacitância máxima muito baixa. Esse tipo de 

comportamento é característico de junções que apresentam uma camada de óxido nativo 

mais elevado. A capacitância máxima, na região de acumulação dessa junção atingiu o 

valor de 3,56x10-9F. 
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Figura 5.23 - Gráfico c-v da amostra ST1. 

 
 
 Porém o gráfico Mott-Schottky, figura 5.24, dessa junção não fugiu ao padrão 

das outras amostras. O perfil do gráfico continuou apontando uma junção abrupta 

formada de um único lado da junção e a inclinação positiva revelando o perfil da 

dopagem do semicondutor tipo-p. 
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Figura 5.24 – Gráfico Mott-Schottky amostra ST1. 

 
 

Os valores calculados para a amostra ST1 podem ser vistos na tabela V.4, 

abaixo. Os valores considerados ideais para alguns parâmetros foram colocados entre 

colchetes. 
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Tabela IX.4 - Parâmetros calculados para amostra ST1. 

Amostra Cmáx (F) Cj0 (F) Vbi (V) w (µm) Nd (cm-3) tóx (nm) 
Rs 

(Ω.cm2) 

ST1 3,56x10-09 1,26x10-09 -0,49 
0,147 

[0,284] 
1,07x1015 17,26 580,2 

 
 
5.2.5 Amostra ST2 
 
 

A figura 5.25 demonstra o gráfico c-v para a amostra ST2. Esta amostra, como a 

anterior, não foi submetida a um tratamento térmico, tendo presente entre a junção do 

Alumínio/Silício uma camada de óxido nativo.  Nessa junção a capacitância máxima, na 

região de acumulação foi de 3,64x10-8F. 
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Figura 5.25 - Gráfico c-v da amostra ST2. 

 
 

O gráfico Mott-Schottky desta amostra, figura 5.26, revela uma junção abrupta 

formada de um único lado da junção. A inclinação positiva revela o perfil da dopagem 

do semicondutor tipo-p. 
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Figura 5.26 – Gráfico Mott-Schottky amostra ST2. 

 
Os valores calculados para a amostra ST2 podem ser vistos na tabela V.5, 

abaixo. Os valores considerados ideais para alguns parâmetros foram colocados entre 

colchetes. 

Tabela X.5 - Parâmetros calculados para amostra ST2.  

Amostra Cmáx (F) Cj0 (F) Vbi (V) w (µm) Nd (cm-3) tóx (nm) 
Rs 

(Ω.cm2) 

ST2 3,64x10-08 2,54x10-08 -0,34 
0,0532 

[0,0261] 
9,05x1015 12,30 693,8 

 
 
5.3 Compilação dos Dados de Capacitância-Tensão e Discussão Geral 
 
 
 Os dados coletados pelas medidas de capacitância em função da tensão foram 

compilados na tabela V.6 para que uma análise geral. 

 
Tabela XI.6 – Compilação dos dados 

Amostra Cmáx (F) Cj0 (F) Vbi (V) w (µm) Nd (cm-3) tóx (nm) 
Rs 

(Ω.cm2) 

T300 2,91x10-06 1,74x10-08 0,52  
0,070 

[0,0283] 
9,51x1016 0,14 430,3 

T400 1,85x10-05 1,94x10-07 -0,49  
0,0457 

[0,0341] 
3,11x1016 0,16 95,9 

T500 6,18x10-04 4,54x10-07 -0,51 
0,0161 

[0,0159] 
1,17x1016 0,10 81,57 

ST1 3,56x10-09 1,26x10-09 -0,49 
0,147 

[0,284] 
1,07x1015 17,26 580,2 

ST2 3,64x10-08 2,54x10-08 -0,34 
0,0532 

[0,0261] 
9,05x1015 12,30 693,8 
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 Os valores dos potenciais de barreira, como dito anteriormente, são obtidos 

através da extrapolação da curva no eixo da tensão. Percebe-se que foram obtidos 

valores positivos e negativos para as amostras analisadas. Para um semicondutor do 

tipo-p, um valor positivo no potencial de barreira significa que a corrente tende a fluir 

mais facilmente no metal, o que foi encontrado para a amostra T300. Para as amostras 

T400, T500, ST1 e ST2, o potencial de barreira apresentou valores negativos, 

significando que a corrente tende a fluir mais facilmente no semicondutor. 

 A discrepância, do valor medido em relação ao ideal (-0,58eV), do potencial de 

barreira pode ser atribuído à diferenças nos estados de energia da junção, diferença na 

composição ou mesmo tensões residuais atuando na interface, que são causadas por 

diferenças do coeficiente de dilatação. 

 Os valores considerados ideais da largura de depleção foram calculados em 

relação à concentração de dopantes obtida das curvas C-V.    

  É possível notar a variação dos valores das resistências em série nas 

heterojunções. Essa variação ocorre devido ao tratamento térmico em que o filme fino 

de Alumínio depositado é submetido. O tratamento térmico promove o aparecimento 

dos Spikes ou Pinhole que podem por sua vez atravessar a camada de óxido 

proporcionando melhor condução. 
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Capítulo 6 – CONCLUSÕES 
 

 
• O método de caracterização de heterojunções metal/silício-p pelas técnicas de 

impedanciometria e C-V foram introduzidas no grupo, mostrando grande 

potencial de aplicações. 

• Os testes inicialmente realizados apontam para a necessidade de estabelecimento 

da amplitude de sinal e do potencial de polarização como primeiros parâmetros 

de medida, já que a resposta é característica de cada amostra. 

• No estudo da resistência shunt, obtiveram-se resultados que vão ao encontro do 

esperado através da literatura. A variação da resistência com o potencial foi 

diretamente proporcional, enquanto que, com a temperatura e a amplitude de 

sinal o efeito foi inverso. O fator luminosidade mostrou-se bastante relevante, no 

sentido em que medidas realizadas sob iluminação apresentaram menor 

resistência em relação às medidas sem iluminação, sendo assim importante a 

realização de todo o procedimento em um ambiente sem qualquer iluminação, 

evitando a geração de portadores minoritários. Neste sentido, percebe-se a 

necessidade de estabelecimento de critérios para minimização de erros de 

medidas associados aos procedimentos, já que os parâmetros analisados 

demonstram grande influência nas medidas; 

• A escolha de circuitos equivalentes para modelamento das junções exige 

bastante cautela, e a não permite uma conclusão imediata a cerca das amostras 

pela análise única e simplesmente do modelo, porém é de grande valor no 

auxílio ao entendimento das características físicas das junções avaliadas;   

• No estudo da interface de junção metalúrgica (metal/silício-p) percebe-se que 

foram obtidos valores positivos e negativos para as amostras analisadas, sendo 

que o valor positivo no potencial de barreira demonstra a tendência da corrente 

em fluir mais facilmente no metal, o que foi encontrado para a amostra T300 

comportamento este, contrário aos das amostras T400, T500, ST1 e ST2, nas 

quais o potencial de barreira apresentou valores negativos, significando que a 

corrente tende a fluir mais facilmente no semicondutor. Sendo assim, 

demonstram melhor características à aplicação fotovoltaica as amostras que 

apresentaram potencial de barreira negativo. É importante destacar a 
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superioridade do contato de Alumínio em relação à Prata, já que, a produção do 

contato ôhmico só foi possível onde havia a presença única de Alumínio. 

• A amostra T300 apresentou um potencial de barreira positivo, caracterizando um 

contato Schottky. Esse comportamento pode ser atribuído ao crescimento do 

filme de Alumínio, que por sua vez foi defeituoso, já que, permitiu a penetração 

da pasta de Prata.     

• O comportamento das curvas C-V e Mott-Schottky permitiram uma análise 

direta de vários requisitos fundamentais da produção de uma heterojunção; 

• A técnica de capacitância-tensão também se mostrou muito eficaz na medição da 

espessura de possíveis óxidos presentes nas junções. Esta técnica elétrica pode 

ser utilizada quando o limite das medidas realizadas por técnicas físicas são 

alcançados, já que a precisão é superior.   

• Por fim, destacamos que a associação das técnicas de espectroscopia de 

impedância e de capacitância em função da tensão se tornam ainda mais eficazes 

na identificação e caracterização dos problemas associados às interfaces em 

heterojunções, gerando assim uma poderosa ferramenta de análise das 

propriedades elétricas e podendo ser aplicada aos estudos das heterojunções. 
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Capítulo 7 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 
 

• Realizar medidas de espectroscopia de impedância sob diferentes comprimentos 

de onda, analisando o espectro eletromagnético do infravermelho ao ultravioleta, 

passando por todo o espectro visível e avaliar a resposta pelo diagrama Nyquist; 

• Avaliar todas as heterojunções que compõe uma célula do tipo SHJ, pela técnica 

de espectroscopia de impedância e análise de capacitância-tensão; 

• Avaliar o dispositivo (célula solar) por ambas as técnicas; 

• Associar as técnicas de espectroscopia de impedância e análises capacitância-

tensão às técnicas de corrente-tensão (I-V) e resposta espectral; 

• Medir tempo de vida dos portadores nas camadas de Si produzida utilizando as 

curvas C-V; 

• Desenvolver métodos aprimorar os ensaios, desde um passo a passo para 

utilização até a adequação das medidas às normas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Referências Bibliográficas 

ADAMS, W.G. and DAY, R.E., “The action of light on selenium”, Proceedings of the 

Royal Society, A25 (1877) 113. 
 
ÁGUAS, Hugo, Influência da Configuração dos Electrodos de R.F. de um Reactor de 
PECVD nas Propriedades dos plasmas. 1999. Dissertação de Mestrado. Departamento 
de Ciência dos Materiais. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa e CEMOP/UNINOVA. Caparica, Portugal. 1999. 
 
ALVARENGA, C. A, Energia Solar. Lavras: UFLA/FAEP,2001. 
 
BARRERA, E.W; FERNANDEZ, O; VERA, E; ORTIZ, C.A, Simulación de funciones 
de transferência para espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), Revista 
Colombiana de Física, v. 38(3), p. 1331-1334, 2006. 
 
BARROS, Angélica Denardi. Caracterização de filmes finos de óxido de titânio obtidos 
através de RTP para aplicação em ISFETs. 2008. 112 folhas. Dissertação de Mestrado. 
UNICAMP. Campinas, SP, 2008. 
 
BARROS, André Santiago. Caracterização Elétrica de Junções P-N PBTE para 
Aplicação em Detectores de Infravermelho. 2005. 105 folhas. Dissertação de Mestrado. 
INPE, São José dos Campos, 2005. 
 
BELLE, W; MARIJNISSEN, G and VAN LIESHOUT, A, The Evolution of Thermal 
Barrier Coatings Status and Upcoming for Today’s Key Issues. Surface and Coating. 
Techn. V. 61, p. 120-121, 1999. 
 
BRANCO, J. R. T.; DINIZ, A. S. A. C., Desenvolvimento de Processos para Fabricação 
de Células Fotovoltaicas de Baixo Custo. 2008. 
 
BRAUN F, On the Current Transport in Metal Sulfides, Annal. Phys. Chem. N. 153, p. 
556–563, 1874. 
 
BECQUEREL, E, Memoires Sur Les Effets Electriques Produits Sous l'influence Des 
Rayons, Comptes Rendues, V.9, N. 561, 1839. 
 
CHABAL, Y. J, Aplications of Infrared Absorption Spectroscopy to the Microeletronic 
Industry, Journal de Physique France V.7, 1997. 
 
CHINAGLIA, D.L; Gozzi G; Alfaro R.A.M. and Hessel R, Impedance Spectroscopy 
Used in a Teaching lab, Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 4, 4504, 2009. 
 
CHITTICK, R. C; ALEXANDER J. H. and STERLING, H. F. J, Electrochemical, 
Soc.116, N. 77, 1969. 
 
CZICHOS H; SAITO T. and SMITH L, Springer Handbook of Materials Measurement 
Methods: Part C - Measurement Methods for Materials Properties, Electrical Properties, 
Spriger, 2006. 
 



112 
 

DAROWICKI, K, The Amplitude Analysis of Impedance Spectra. Electrochimica Acta, 
Vol.40, N°4, p. 439-445, 1995. 
 
DIAS, G. O, Propriedades ópticas e elétricas de nanoestruturas de Si Campinas, SP: 
[s.n.], 2009. 
 
EISBERG R. and RESNICK, Física Quântica: Capítulo. In: Condutores e 
Semicondutores. Cidade: São Paulo. Editora: Campus, 1994, p.563-595. 
 
FRANK , G;  KAUER, E. and  KOSTLIN, H, Transparent Heat-Reflecting Coatings 
Based on Highly Doped Semiconductors, Thin Solid Films, V.77, 1981. 
 
GEROLD W. N, The PN Junction Diode, Purdue University, Assiso-Wesley Publishing 
Company, Second Edition, 1989. 
 
GREEN, M. A., Crystalline and Thin-Film Silicon Solar Cells: State of Art and Future 
Potential. Solar Energy 74 (2004) 181-192.  
 
GREEN, M. A, Improvements in silicon solar cell efficiency, Proceedings 18th IEEE 
PVSC, Las Vegas, V.39, Nevada, 1985. 
 
GREEN, M. A, Silicon Photovoltaic Modules: A Brief History of the First 50 Years, 
Progress in Photovoltaics: Research and Applications, V. 13, N. 447, 2004. 
 
GOBBI, Ângelo Luiz, Estudo do Silício Amorfo Hidrogenado (a-Si:H) Aplicado a 
Produção de Células Solares.1988. Dissertação de mestrado. UNICAMP, Campinas 
1988. 
 
GOMES, L. I. P, Células Solares Semi-transparentes de Silício Amorfo 
Micro/Nanocristalino. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, 2009. 
 
GHOSH, B; DAS M; BANERJEE, P. and DAS, S. Characteristics of Metal/p-Si 
Schottky Barrier With and Without Post-Deposition Annealing. Solid State Sciences V. 
11, p. 461–466, 2009. 
 
GUSSO, C, Preparação, Caracterização e Propriedades Elétricas do Eletrólito Sólido 
BaCe0,8Y0,2O2,9. 2008. Dissertação de Mestrado. Engenharia e Ciência dos Materiais da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2008.  
 
HAKIKI, N. E; BELO, M; SIMÕES, A. M. P and FERREIRA, M G. S, 
Semiconducting Properties of Passive Films Formed on Stainless Steels, Journal of 
Electrochemical Society, N. 145, p. 3821, 1998. 
 
HAYNOS, J. G, The COMSAT non-reflexive Silicon Solar Cell: A Second Generation 
Improved Cell, Proceedings International Conference on PV Power Generation, 
Hamburg, N. 487, 1974. 
 
HENISCH, H.K, Rectifying Semi-Conductor Contacts, Clarendon Press, Oxford, 1957. 
 



113 
 

HO, A. W. Y. and WENHAM, S. R, Fabrication of Silicon Solar Cells With Rear 
Pinhole Contacts. Solar Energy Materials & Solar Cells, N.91, p. 1234-1242, 2007. 
 
Huang, Q; Hui, R; Wang, B. and Zhang, J, A Review of AC Impedance Modeling and 
Validation in SOFC Diagnosis, Electrochemica Acta, v.52, p. 8144-8164, 2007. 
 
JENSEN, N; RAU, U; HAUSNER, R, M; UPPAL, S; OBERBECK, L; BERGMANN, 
R, B. and WERNER, J. H, Recombination Mechanism in Amorphous 
Silicon/Crystalline Silicon Heterojunction Cell, Journal of Applied Physics, p. 2639-
2645, 2009. 
 
KAVASOGLU, A. S; KAVASOGLU, N. and OKTIK, S, Simulation for Capacitance 
Correction From Nyquist Plot of Complex Impedance-Voltage Characteristics, Solid-
States Electronics, N. 52, p. 990-996, 2008. 
 
KAZMERSKI, L. L, Solar Photovoltaics R & D at the Tipping Point: A 2005 
Tecnology Overview, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena N. 150, 
p. 105-135, 2006. 
 
KING, R. R, Lattice-Matched and Metamorphic GaInP/GaInAs/Ge concentrator solar 
cells, Proceedings of the World Conference on Photovoltaic Energy Conversion 
(WCPEC-3), Osaka , 2003.  
 
KOLTUN, M. M, History of solar cell development in the Soviet space program and the 
terrestrial potential for this technology, Solar Energy Materials and Solar cells, N. 44, p. 
293-317, 1996. 
 
KUMAR, S; SINGH, P, K. and CHILANA, G, S, Study of Silicon Sollar Cell at 
Different Intensities of Illumination and Wavelengths Using Impedance Spectroscopy, 
Solar Energy Materials & Solar Cells, V. 93, p. 1881-1884, 2009. 
 
LEE, J; LI, Z; HODGSON, M; METSON, J; ASAVOD, A. and GAO, W, Structural, 
Electrical and Transparent Properties of ZnO Thin Films Prepared by Magnetron 
Sputtering, Current Applied Physics, N. 4, p. 398 – 401, 2004. 
 
MACDONALD, J. R, Impedance Spectroscopy, Annals of Biomedical Engineering, 
Vol. 20, p. 289-305, 1992. 
 
MANDELKORN, J. and LAMNECK, J. H, Simplified fabrication of back surface 
electric filed silicon cell and novel characteristics of such cells, Proceedings 9th IEEE 
PSC, Silver Spring, N. 66, 1972. 
 
Marketbuzz, The Leading Annual World Solar PV Industry Report, 2009. 
http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2010-intro.htm. Acessado em: 20/09/2009. 
  
Marketbuzz, The Leading Annual World Solar PV Industry Report, 2010. 
http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2010-intro.htm. Acessado em: 1/12/2010. 
 



114 
 

MILES, R.W; HYNES, K.M. and FORBES, I, Photovoltaic Solar Cells: An Overview 
of State of the Art Cell Development and Environmental Issues, Progress in Crystal 
Growth and Characterization of Materials, UK, N. 51, p. 1-42, 2005. 
 
MILITARU, L; PONCET, A. and LEROUX, C, Characterization of Ultra-Thin SiO2 by 
Capacitance–Voltage and Charge Pumping Measurements, Microelectronic 
Engineering, N. 81, p. 59-65, 2005. 
 
MIRANDA, D, Preparo e Caracterização de Células Fotovoltaicas de Silício 
Cristalino/ZnO, 2007. 
 
NELSON, J, The Physics of Solar Cells: Chapter 5 Junctions 5.4. Metal-Semiconductor 
Junction. Cidade: UK. Editora: Imperial College Press, p.119-130, 2003. 
 
ONDA, K; Nakayama, M; Fukuda, K; Wakahara, K. and Araki, T, Cell Impedance 
Measurement by Laplace Transformation of Charge or Discharge Current–Voltage, 
Journal of the Electrochemical Society, v. 153, N. 6, p. A1012-A1018, 2006. 
 
ORAZEM, M. E, The Impedance Response of Semiconductor an Electrochemical 
Engineering Perspective, Electronic Materials Processing, University of Florida, 1990. 
 
PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES, http://www.pvresources.com/en/technologies. 
php. Acessado em: Setembro de 2008. 
 
POORTMANS, J. and ARKHIPOV, V, Thin Film Solar Cells – Fabrication, 
Characterization, and Applications, IMEC, Leuven, Belgium, 2006. 
 
PROENÇA, Reinaldo Trindade, Pesquisa e Desenvolvimento de Filmes Finos para 
Janelas Inteligentes. 2007. 96 páginas. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2007. 
 
RANIERO, L. J, Produção e Caracterização de Células Fotovoltaicas de Silício Nano-
Estruturado produzidas por Plasma de 27,12 MHz. 2005. Tese de Doutorado. Lisboa, 
2005. 
 
RALPH, E. L, Recent Advances in Low Cost Solar Cell Processing, Proceedings 11th 
IEEE PVSC, N. 315, 1975. 
 
RECART, F and CUEVAS, A, Application of Junction Capacitance Measurements to 
the Characterization of Solar Cells, IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 53, 
Nº.3, 2006. 
 
SALAMONI, I; RÜTHER, R. and ZILLES, R, Eletricidade Solar Para Os Telhados do 
Brasil: Uma Oportunidade Para o Desenvolvimento da Indústria Fotovoltaica no País, 
2009. 
 
SANTOS, A. J, Resistência Interna de Células Solares Fotovoltaicas de Si e TiO2. 2009. 
Dissertação de Mestrado. Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal 
de Alagoas, 2009. 
 



SCHRODER, D. K., Semiconductor Material and Device Characterization. 
John Wiley & Sons, p.127-184, 2006.
 
Shi, Y; Cai, N; Çi, C; Bao, C; Croiset, E; Qian, J; Hu, Q. an
electrochemical impedance spectra of solid oxide fuel cells 
models, Journal of the Electrochemical Society, v. 155(3), p. B270
 
SWART, J. W, Semicondutores: fundamentos, técnicas e aplicações
Paulo: Editora da UNICAMP,
 
SZE, S. M, Physics of Semiconductor Devices: 
Metal-Semiconductor Contacts. 
304, 1981. 
 
TATAROGLU, A. and ALTINDAL, S
Capacitance–Voltage–Frequency (C
Diodes, Microelectronic Engineering, V.83, p. 582
 
TUNG R. T, Recent Advances in Schottky Barrier Concepts. Mat
Engineering V. 35, p. 1-138, 2001.
 
VALLÊRA, A. M, Meio Século de História Fotovoltaica. Departamento de Física e 
Centro de Física da Matéria Condensada (CFMC), Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, 2004.
 
VIAUD, M; HOFFMAN, W. and 
Proceedings 19th EPVSEC, 2004.
 
WERNER, J. H, Recombination Mechanisms in Amorphous Silicon Crystalline Silicon 
Heterojunction Solar Cells, Institut fur Physikalische Elektronik, Universitat Stuttgart, 
Pfaffenwaldring 47, D-70569 Stuttgart, Germany,
 
ZHAO, J, Recent Advances of High
Processing Technologies and Substrate Materials. Solar Energy Materials & Solar Cells 
N. 82, p. 53-64, 2004. 
 
ZHANG, Y; GUOTONG D; ZHANG, B; CUI, Y; ZHU, H. and CHANG, Y
of ZnO Thin Films Grown on Si Substrates by M
Semiconductor Science and Technology
 
ZEGHBROECK, B. V., Principles of Semiconduct
ecee.colorado.edu/~bart/book/intro/intro.html.
 

Semiconductor Material and Device Characterization. 
184, 2006. 

Shi, Y; Cai, N; Çi, C; Bao, C; Croiset, E; Qian, J; Hu, Q. and Wang, S, Simulation of 
electrochemical impedance spectra of solid oxide fuel cells using transient physical 

Journal of the Electrochemical Society, v. 155(3), p. B270-B280, 2008.

Semicondutores: fundamentos, técnicas e aplicações. 1a edição. S
Paulo: Editora da UNICAMP, 2008.  

Physics of Semiconductor Devices: Part III Unipolar Devices Chapter 5 
Semiconductor Contacts. Cidade: New York. Editora: John Wiley & Sons,

TATAROGLU, A. and ALTINDAL, S, Characterization of Current–Voltage (I
Frequency (C–V–f ) Features of Al/SiO2/p-Si (MIS) Schottky 

Diodes, Microelectronic Engineering, V.83, p. 582–588, 2006. 

, Recent Advances in Schottky Barrier Concepts. Materials Sc
138, 2001. 

, Meio Século de História Fotovoltaica. Departamento de Física e 
Centro de Física da Matéria Condensada (CFMC), Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, 2004. 

VIAUD, M; HOFFMAN, W. and AULICH, H, European PV Industry Roadmap, 
2004. 

Recombination Mechanisms in Amorphous Silicon Crystalline Silicon 
Institut fur Physikalische Elektronik, Universitat Stuttgart, 

70569 Stuttgart, Germany, 2002. 

, Recent Advances of High-Efficiency Single Crystalline Silicon Solar Cells in 
Processing Technologies and Substrate Materials. Solar Energy Materials & Solar Cells 

ONG D; ZHANG, B; CUI, Y; ZHU, H. and CHANG, Y, 
of ZnO Thin Films Grown on Si Substrates by MOCVD and ZnO/Si Heterojunctions,
Semiconductor Science and Technology, v 20, p. 1132-1135, 2005. 

ZEGHBROECK, B. V., Principles of Semiconductor Devices, 2007. 
edu/~bart/book/intro/intro.html. Acessado em: 21/09/2010. 

 

115 

Semiconductor Material and Device Characterization. Tempe. 

Simulation of 
using transient physical 

B280, 2008. 

edição. São 

Part III Unipolar Devices Chapter 5 
Cidade: New York. Editora: John Wiley & Sons, p.243-

Voltage (I–V) and 
Si (MIS) Schottky 

erials Science and 

, Meio Século de História Fotovoltaica. Departamento de Física e 
Centro de Física da Matéria Condensada (CFMC), Faculdade de Ciências da 

, European PV Industry Roadmap, 

Recombination Mechanisms in Amorphous Silicon Crystalline Silicon 
Institut fur Physikalische Elektronik, Universitat Stuttgart, 

Efficiency Single Crystalline Silicon Solar Cells in 
Processing Technologies and Substrate Materials. Solar Energy Materials & Solar Cells 

, Properties 
OCVD and ZnO/Si Heterojunctions, 

or Devices, 2007. 



116 
 

Apêndice A - REQUISITOS DE QUALIDADE DAS CÉLULAS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS 

 
 

As características estáticas das células solares são habitualmente medidas em 

ambientes escuros e iluminados em termos da corrente-tensão I-V e resposta espectral. 

O uso da espectroscopia de impedância em conjunto com as técnicas de I-V e resposta 

espectral pode fornecer informações compreensivas sobre a qualidade do material, do 

desempenho do material, qualidade do produto, do desenvolvimento do processo e da 

eficiência do dispositivo (KUMAR et al., 2009). 

 A eficiência da célula depende do coeficiente de absorção do material, da 

eficiência quântica, da espessura e do gap óptico do semicondutor. A figura A.1 mostra 

o espectro solar e o aproveitamento desse espectro por diferentes materiais incluindo o 

silício monocristalino e o silício amorfo (PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES, 2008). 

 
 

 
Figura A.1 - Aproveitamento do espectro solar por diferentes materiais constituintes de células solares.  

Fonte: (Hahn-Meitner-Institut Berlin). 
 
 
 Quando uma célula solar é iluminada, dependendo da intensidade da radiação 

solar, esta é irradiada por um fluxo de fótons, que transportam energia definida por A.1: 

 
 

� = ℎ��  
(A.1) 

 
 
onde: 
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h – Constante de Planck (6, 626069 x 10-34J.s ou 4, 135667eV.s); 

c – Velocidade da luz (299.792.458m/s); 

λ – Comprimento de onda. 

 
 A produção de corrente numa junção iluminada envolve principalmente dois 

processos. O primeiro e a absorção dos fótons pelo material. Os fótons que incidem no 

semicondutor, e que tem energia igual ou superior ao gap energético, excitam os 

elétrons da banda de valência para a banda de condução levando a geração de pares 

elétrons – buracos, como ilustra a figura A.2 (MILES et al., 2005). 

 
 

 
Figura A.2 - Geração de pares elétrons - buracos pelos fótons. 

Fonte: (MILES et al., 2005). 
 
 
 A geração de pares elétrons - buracos são realizados em ambos os lados da 

junção quando esta é iluminada e são geradas cargas minoritárias em ambos os lados da 

junção. O segundo processo envolve a difusão destas cargas até a junção onde são 

separadas pelo campo elétrico criado pela mesma, produzindo uma corrente elétrica 

externa. A corrente elétrica produzida por uma célula solar é dada pela diferença entre a 

foto corrente gerada (IL) e a corrente do diodo no escuro (ID). A figura A.3 ilustra a 

curva característica de uma célula solar no escuro e sob iluminação (MILES et al., 

2005). 
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Figura A3 - Curva característica de uma célula solar no escuro e sob iluminação. 

Fonte: (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2008). 
 
 

Simplificando, a corrente do dispositivo pode ser expressa a partir da equação 

A.2: 

 
 � = −�� + �
 

 
(A.2) 

 
 
onde, 

I – Corrente elétrica do dispositivo; 

IL – Corrente fotogerada; 

ID – Corrente do diodo no escuro. 

 Por sua vez, a corrente do diodo ideal no escuro, ID, e dada por A.3: 

 
 

�
 = ��. �To �.��.�.�q − 1� 

 

(A.3) 

 
 
onde, 

 
I0 – Corrente de saturação do diodo; 

q – Carga do elétron; 

v – Tensão; 

k – Constante de Boltzmann (1,3806503 x 10-23J/K ou 8,617 x 10-5eV/K); 
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T – Temperatura em Kelvin; 

A – Fator de qualidade do diodo (ideal igual a 1). 

 
 Substituindo a equação A.2 na equação A.3, obtêm a expressão A.4 da corrente 

da célula ideal: 

 
 

�
 = −�� + ��. �To �.��.�.�q − 1� (A.4) 

 
 
 Na célula real, como há imperfeições na região da junção, a expressão da 

corrente deve refletir esses efeitos. A resistência em série associada às perdas ôhmicas 

dos contatos e/ou a interface contato/semicondutor e a resistência paralela, associadas às 

correntes de fuga na região da junção, estão inseridas na equação A.5. 

 
 

� = −�� + ��. YTo�.�� ����.�.� q − 1Z + 49�� 
(A.5) 

 
 
 Uma célula solar é um dispositivo eletrônico que fornece uma corrente e tensão 

quando iluminada por uma radiação eletromagnética. Desta forma, da sua curva 

característica I-V (corrente-tensão) obtêm-se os principais parâmetros que permitem 

determinar o funcionamento da célula solar. Na figura A.4 esta representada uma 

característica J-V (densidade de corrente-tensão) de uma célula solar. 

 
 

 
Figura A.4 - Curva característica J-V de uma célula solar. 
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 Os parâmetros característicos da célula utilizados para especificar a potência, 

sob determinadas condições de radiação solar, temperatura ambiente e massa de ar são: 

 
• Potência máxima (Pm); 

• Tensão e corrente de potencia máxima (Vm, Im); 

• Tensão de circuito aberto (Voc); 

• Densidade de corrente de curto-circuito (Jsc). 

 
 O ponto de potência máxima (Pm) é o ponto da curva JxV para o qual a máxima 

potencia e extraída. Este ponto corresponde ao produto da tensão de potência máxima 

(Vm) pela densidade de corrente (Jm) de potencia máxima, dado por A.6: 

 
 �D = �D. 4D (A.6) 
 
 
 Para a tensão de circuito aberto (Voc) a corrente é zero e para a densidade de 

corrente de curto-circuito (Jsc) a tensão é zero. Nestas condições não há geração de 

energia. O fator de forma é uma grandeza que expressa o quanto a curva característica 

JxV se aproxima de um retângulo. Quanto melhor a qualidade das células, mais próxima 

da forma retangular será a curva. A definição do fator de forma é apresentada pela 

equação A.7: 

 
 

�� = �D�V� . 4}� = �D + 4D�V� + 4}� 
(A.7) 

 
 
 Importante também é a eficiência da célula. Para cada ponto na curva JxV, o 

produto densidade de corrente - tensão representa a potência máxima gerada para aquela 

condição de operação. A eficiência de conversão indica quanto da energia solar 

incidente na célula é transformada em energia elétrica, e pode ser relacionado pela 

equação A.8: 

 
 

� = �D. 4D��� = �V� . 4}�. �����  
(A.8) 

 
 
onde, 
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Pin – Potência luminosa incidente no dispositivo. 

 
 A condição padrão para determinar a potência gerada é definida para a célula 

exposta a uma potência de radiação solar incidente de 1000 W/m2 (radiação recebida na 

superfície da Terra em dia claro, ao meio dia, AM 1.5) e temperatura ambiente de 25°C 

(MILES et al., 2005). 

 Alguns parâmetros elétricos são fortemente influenciados pela temperatura como 

é ocaso da tensão. O aumento da intensidade da luz incidente na célula aumenta a 

temperatura das células, e consequentemente, reduz a sua eficiência. A tensão diminui 

significativamente com o aumento da temperatura, enquanto a corrente tem um aumento 

pouco significativo. O gráfico da figura A.5 mostra o comportamento de uma célula 

solar quando exposta a diferentes temperaturas. 

 
 

 
Figura A.5 - Influência da temperatura nos parâmetros elétricos: Tensão e Corrente. 

Fonte: (Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito). 
 
 

Na otimização das células solares é importante conhecer a resposta espectral e a 

eficiência quântica. A resposta espectral (RE) representa a variação da foto corrente em 

função do comprimento de onda. Da eficiência quântica (QE) determinam-se as perdas 

da geração de elétrons por parte dos fótons incidentes. A eficiência quântica é definida 

como a relação entre o número de elétrons criados (ne) e o número de fótons incidentes 

nas células. A resposta espectral (A/W) mede a variação da corrente da célula 

(normalmente a corrente de curto-circuito, Isc) em função do comprimento de onda e 

potencia (relacionada com o numero de fótons) da luz incidente. Portanto as duas 

quantidades estão relacionadas através da expressão A.9 (RANIERO, 2005). 
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%� = 9��. � 
(A.9) 

 
 
  



123 
 

Apêndice B – Cargas no Óxido 

 
Existem quatro tipos de cargas que normalmente são observadas na estrutura dos 

óxidos, como o SiO2 ou TiO2, e na interface óxido/Si como mostrado na figura B.1 

(TAKEUTI, 1992). 

 
 

 
Figura B.6 - Cargas no Silício Termicamente Oxidado.  

Fonte: (TAKEUTI, 1992). 
 
 
 Cargas móveis, cargas capturadas no óxido, cargas fixas e cargas capturadas na 

interface. A carga efetiva Qo no óxido compreende estes quatro tipos de cargas. A 

presença delas no óxido ou na interface óxido/semicondutor ajuda a diminuir a 

integridade do filme isolante e aumenta a instabilidade do comportamento dos 

dispositivos, gera ruídos, aumenta as correntes de fuga das junções e da superfície, 

diminui a tensão de ruptura dielétrica, altera o potencial de superfície Ѱs, afeta a tensão 

de limiar Vt. 

 
B.1 Cargas móveis - Qm 
 

 As cargas móveis Qm são associadas a contaminação do óxido de silício por íons 

dos metais alcalinos Na+, K+ e Li+ e íons H+ e H3O
+. Estes íons são móveis no óxido sob 

efeito de campo elétrico a temperaturas T ≥ temperatura ambiente. Alteram o potencial 

de superfície Ѱs e provocam instabilidade das características elétricas dos dispositivos. 

As cargas móveis Qm, principalmente os íons de sódio Na+, podem incorporar-se ao 

óxido de silício nos processos de evaporação, oxidação térmica, recozimento térmico, 

aplicação de fotorresiste e em qualquer etapa da fabricação, em que se utiliza o 
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manuseio das lâminas. A contaminação do óxido por cargas móveis pode ser reduzida 

para níveis aceitáveis da ordem de 1010 cm-2, através da utilização de: 

 
• Reagentes, nas etapas químicas, com baixos níveis de Na+; 

• Água D.I. 18MΩ para último banho de cada etapa química; 

• Evaporação com alumínio de alta pureza; 

• Filamentos para evaporação livres de Na+; 

• Evaporação por feixe de elétrons ou por sputtering, ao invés de evaporação 

térmica; 

• Luvas, máscaras e roupas adequadas para manuseio geral das lâminas; 

• Processo automático de transporte das lâminas. 

 
B.2 Cargas capturadas na interface óxido/silício - Qit 
 

 Por localizar-se na interface entre o óxido e o Si, as cargas capturadas na 

interface Qit ocorrem devido aos defeitos de posicionamento atômico de uma estrutura 

metal-oxigênio (exemplo: Ti parcialmente oxidado) e a presença de impurezas 

metálicas. Estados quânticos de energia são introduzidos na banda proibida do silício 

por estas cargas Qit, permitindo uma maior facilidade de comunicação elétrica entre as 

bandas de valência e condução do silício. Conforme o potencial de superfície, esta 

facilidade de comunicação elétrica permite variar o estado da carga Qit capturando 

(carregando) ou emitindo (descarregando) portadores (TAKEUTI, 1992). Portanto, estas 

cargas são positivas ou negativas. A presença de Qit na interface óxido/Si depende de 

vários parâmetros das etapas de fabricação dos dispositivos [27], tais como:  

 
• Orientação cristalográfica dos substratos de silício, que determina a densidade 

relativa de ligações na interface, sendo Qit(111) > Qit(110) > Qit(100); 

• Recozimento em N2 em alta temperatura por tempo prolongado; 

• Contaminação por impurezas interfaciais (em ambientes de difusão, oxidação e 

implantação); 

• Recozimento a baixa temperatura em ambientes sem a presença de hidrogênio; 

• Processos radioativos (litografia por feixe de elétrons, raios-X e UV, evaporação 

por feixe de elétrons, implantação iônica, plasma e sputtering) que quebram 

ligações atômicas. 
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 A neutralização efetiva das cargas Qit é executada por processos de recozimento 

pós-metalização (sinterização) em baixa temperatura (aproximadamente 450°C) em 

ambientes com a presença de hidrogênio (TAKEUTI, 1992). O hidrogênio reduz a 

presença de Qit, pois satura as ligações dos átomos de oxigênio e de silício e remove os 

defeitos estruturais na interface óxido/Si. A unidade de densidade de cargas capturadas 

na interface Dit é normalmente representada por número de cargas/cm2. 

 
B.3 Cargas fixas - Qf 
 

 As cargas fixas Qf localizam-se na camada do óxido a menos de 2,5nm da 

interface óxido/Si, que é a região de óxido tensionado (óxido não-estequiométrico, com 

composição do tipo TiOx).  

 As cargas fixas Qf não se comunicam eletricamente entre as bandas de valência e 

condução do silício, ou seja, não há troca de portadores com o semicondutor e mantêm 

seu estado de carga (são cargas positivas). A presença de Qf no óxido depende de vários 

parâmetros, que são (TAKEUTI, 1992):  

 
• A orientação cristalina dos substratos de silício Qf(111) > Qf(110) > Qf(100), 

• A pressão de O2 no ambiente de oxidação. 

 
B.4 Cargas capturadas no óxido - Qot 
 

 As cargas capturadas no óxido Qot localizam-se por todo o volume do filme de 

SiO2 e são buracos ou elétrons em armadilhas no corpo do óxido. Estas armadilhas são 

impurezas e ligações atômicas quebradas, provocadas por tensões e defeitos no óxido. 

Normalmente são neutras, mas tornam-se carregadas quando elétrons ou buracos são 

introduzidos no óxido por (TAKEUTI, 1992):  

 
• Tunelamento de portadores do substrato de silício ou do eletrodo superior pode 

ocorrer para dispositivos com óxidos de eletrodo superior ultrafinos; 

• Injeção de portadores por avalanche pode ocorrer quando há grande diferença de 

potencial entre as várias regiões de um dispositivo em operação, provocando a 

aceleração de portadores por avalanche para dentro do óxido; 

• Exposição a radiação ionizante, com energia maior que 8.8eV, energia da banda 

proibida do SiO2. 
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 Além disso, as cargas capturadas no óxido Qot não variam com a polarização de 

eletrodo superior, como ocorre com as cargas capturadas na interface. Recozimentos em 

ambiente com hidrogênio em aproximadamente 450°C são eficazes na minimização das 

cargas Qot. 

 


