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ABSTRACT

This work describes a manufacturing process of front contacts for thin film 
solar cells that was developed at the Instituto Militar de Engenharia. The material 
used was tin-doped indium oxide (ITO), an oxide which is transparent to solar light 
and highly conductive. The ITO films were produced at room temperature using 
magnetic field assisted RF sputtering. The measured values of sheet resistance and 
optical transmittance, 37.9 Ω/   and 85%, are of the same order of those reported in 
the literature and fulfill the requirements for a good front contact: high transparency 
and low resistance.

RESUMO

Este trabalho descreve um processo de fabricação dos contatos frontais de 
células solares de filmes finos desenvolvido no Laboratório de Filmes Finos do 
Instituto Militar de Engenharia. O material usado foi o óxido de índio dopado com 
estanho (ITO), um óxido transparente à luz solar e altamente condutor. Os filmes 
de ITO foram fabricados à temperatura ambiente pela técnica de pulverização ca-
tódica com radiofrequência assistida por campo magnético. Os valores obtidos de 
resistência de folha e transmitância ótica, 37,9 Ω/   e 85%, estão na faixa dos en-
contrados na literatura e atendem aos requisitos necessários para um bom contato 
frontal: alta transparência e baixa resistência.       
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INTRODUÇÃO

Os contatos transparentes encontram uma ampla gama de aplicações na in-
dústria eletrônica, em especial como eletrodos ou componentes ativos de dispo-
sitivos optoeletrônicos(Lewis, 2000) . Em geral, são óxidos metálicos altamente 
condutores e transparentes na região visível do espectro eletromagnético. O óxido 
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de índio dopado com estanho (ITO) é um desses materiais. A estabilidade química 
deste óxido, aliada à elevada transparência e condutividade, faz com que seja o 
eletrodo transparente mais empregado em dispositivos optoeletrônicos, tais como 
as células solares fotovoltaicas de filme fino. Como exemplo, pode-se citar as cé-
lulas fotovoltaicas de filme fino de CdS/CdTe, as quais se apresentam como alter-
nativa muito interessante às de silício, devido a seu baixo custo. A configuração 
deste dispositivo se baseia em várias camadas ativas sobre um substrato de vidro, 
através do qual a luz incide. Começa-se com a deposição do catodo, constituído 
pela camada de óxido transparente condutor (ITO, por exemplo) cuja função é for-
mar o contato frontal e transmitir a radiação solar para a camada seguinte, a qual 
é composta pelo semicondutor tipo n, CdS. Em seguida, deposita-se a camada 
semicondutora tipo p de CdTe, quando então a célula passa por um tratamento 
termo-químico. A configuração é finalizada com um contato traseiro, geralmente um 
metal. O ITO é um semicondutor do tipo n com alta transmitância na região visível do 
espectro solar e baixa resistência. Por isso, este material é ideal para ser usado como 
contato frontal de uma célula solar. Ele pode ser fabricado por algumas técnicas, 
como pulverização catódica, ablação a laser e co-evaporação reativa, entre outras 
(Lewis, 2000). Na técnica de pulverização catódica, as propriedades do filme de ITO 
sofrem influência de vários parâmetros de deposição, como potência e pressão de 
trabalho (Terzini, 2000; Cruz, 2004). Este foi o método utilizado neste trabalho. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Deposição de filmes por pulverização catódica com radiofrequência as-
sistida por campo magnético 

 Os filmes foram depositados pela técnica de pulverização catódica com radio-
frequência (RF) e magneto, em um equipamento fabricado no próprio laboratório. A 
técnica de pulverização catódica envolve o transporte de átomos ou moléculas eje-
tados de uma fonte, composta pelo material que se deseja depositar, para um subs-
trato. A ejeção ocorre devido ao bombardeamento iônico da superfície desta fonte, 
comumente chamada alvo. Os íons são formados em um plasma gerado no interior 
de uma câmara de deposição. O alvo, fixado em um eletrodo polarizado negativa-
mente, é pulverizado pelos íons positivos que o atingem, daí o termo pulverização 
catódica. Devido à massa e à velocidade com que os íons atingem o alvo, haverá 
desprendimento de partículas do alvo durante a colisão, principalmente molécu-
las neutras, as quais se espalharão para todo o sistema, condensando-se sobre 
o substrato. Assim, o princípio físico deste processo reside fundamentalmente na 
troca de momento linear entre os íons ionizados do gás e os átomos constituintes 
do alvo. Como gás de trabalho, emprega-se usualmente gases inertes, sendo o 
argônio o mais utilizado, dado que possui uma massa adequada para promover um 
alto rendimento de pulverização. Para aumentar o rendimento do processo, o equi-
pamento usa um magneto sobre o alvo, tal como mostrado no esquema da Figura 
1. O campo magnético aprisiona os elétrons no entorno do alvo, o que aumenta o 
processo de ionização do gás e a taxa de pulverização. O uso de uma fonte de RF 
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permite a pulverização de alvos semicondutores e isolantes, pois ela alterna a po-
laridade do alvo. Assim, os equipamentos de pulverização catódica RF, tal como o 
usado neste trabalho, operam em uma freqüência alternada padrão de 13,56 MHz.

Figura 1 – Disposição dos magnetos em um equipamento de pulverização catódica

O procedimento de deposição 
Os substratos de vidro, previamente limpos e desengordurados, foram pos-

tos no interior da câmara de deposição, 5 cm abaixo do alvo. Os substratos foram 
protegidos por um anteparo móvel (shutter), cuja função é controlar o início e o fim 
da deposição. O alvo era composto por uma placa de óxido de índio-óxido de es-
tanho sinterizados com composição 90:10. A câmara foi lacrada e o ar atmosférico 
foi retirado através de uma bomba de vácuo, reduzindo a pressão interna para 2 x 
10-5 Torr. Injetou-se argônio através de uma mangueira conectada no sistema, au-
mentando a pressão para 5 mTorr, que era a pressão de início da experiência. Apli-
cando uma diferença de potencial aos  eletrodos, o plasma foi formado. A potência 
foi elevada a uma taxa de 10 W/min até atingir 50 W. Nestas condições, já ocorria 
o bombardeamento do alvo pelos íons energéticos de argônio com a conseqüente 
remoção das moléculas de ITO. Após 10 minutos, o shutter foi removido e iniciou-
-se a deposição de ITO no substrato. Este tempo foi necessário para garantir que a 
deposição só começasse após o sistema entrar em equilíbrio. A deposição foi feita 
sem aquecimento dos substratos, condição referida na literatura como “deposição 
à temperatura ambiente”; no entanto, é importante mencionar que a temperatura 
dos substratos chegou a 50 ºC, devido ao aquecimento natural do sistema pelo 
plasma. Encerrou-se o experimento após 30 min de deposição, inserindo-se no-
vamente o shutter entre o alvo e os substratos. As propriedades elétricas do filme 
foram determinadas em um aparelho Bio-Rad modelo HL5500, utilizando a técnica 
de medição de resistividade e de efeito Hall por quatro pontas. A transmitância ótica 
foi medida na região visível do espectro em um espectrofotômetro de feixe duplo da 
Varian, modelo Cary 5000. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os parâmetros de deposição utilizados, a espessura dos filmes ficou 
em torno de 300 nm. As propriedades elétricas dos filmes obtidos estão mostra-
das na Tabela 1, que também mostra os valores obtidos por outros pesquisado-
res (Terzini, 2000; Cruz, 2004). Os filmes são do tipo n, como indica o sinal do 
coeficiente Hall. Os valores medidos de mobilidade e concentração de portado-
res são comparáveis aos obtidos por outros autores e explicam o baixo valor de 
resistência superficial. O valor da resistência, 37,9 Ω/ , é comparável ao valor 
de 29 Ω/  obtido por L.R. Cruz e colaboradores (2004), que cresceram os filmes 
em condições semelhantes às utilizadas neste trabalho. Já no caso do outro tra-
balho (Terzini, 2000) , no qual o valor da resistência é uma ordem de grandeza 
menor que neste trabalho, o autor depositou os filmes sobre substratos de boros-
silicato aquecidos a 250 oC. Em nosso experimento, os substratos foram de vidro 
comum sodalime, portanto bem mais baratos, e não foram aquecidos, dispen-
sando o gasto adicional de energia. O valor obtido de resistência é aceitável para 
utilização deste material como contato em células fotovoltaicas (Rose, 1999). 

 A Figura 2 mostra a transmitância dos filmes de ITO em função do compri-
mento de onda. A curva de cima representa a transmitância do filme fino de ITO; a 
curva de baixo representa a mesma propriedade para o conjunto ITO/substrato. A 
transmitância do filme de ITO (curva de cima) foi obtida dividindo a transmitância 
do conjunto ITO/substrato pela transmitância do substrato. Isto foi feito automati-
camente pelo equipamento, quando se colocou o conjunto ITO/substrato no feixe 
de luz utilizado para medida e o substrato de vidro no outro feixe, paralelo ao pri-
meiro, utilizado como referência. Este é o motivo da anomalia observada na curva 
de cima em comprimentos abaixo de 300 nm; como o vidro absorve na região en-
tre 200 nm e 300 nm (ou seja, sua transmitância é zero) e sua massa é muito maior 
que a do filme, o programa tenta dividir a transmitância do conjunto ITO/substrato, 
que é zero, pela transmitância do substrato, que também é zero. A ondulação das 
curvas é causada pelas interferências construtiva e destrutiva da luz no volume do 
filme, ou seja, pela interferência entre os raios refletidos nas interfaces ar-filme e 
substrato-filme. O valor de 90% de transmitância do ITO na faixa do espectro visí-
vel (~550 nm) é considerado mais que suficiente para diversas aplicações (Lewis, 
2000), incluindo a fotovoltaica, visto que se deseja permitir a máxima passagem de 
luz para o interior do dispositivo. No entanto, o que é importante para o dispositivo 
é a transmitância do conjunto substrato/ITO, que está na faixa de 75-80%. Este 
valor mais baixo deve-se provavelmente às perdas por reflexão. Assim, deve-se 
investigar a possibilidade de usar substratos de melhor qualidade.

Tabela 1 - Propriedades elétricas de filmes finos de ITO depositados por pulverização catódica

µ (cm²/ V.s ) α (m²/C) n (cm-3) R (Ω/ )

Este trabalho 54,0 -0,205 -1,0x1020 37,9

Terzini, 2000 30,0 - -2,0x1021 2,9

Cruz, 2004 26,9 - -2,7x1020 29,0

µ: mobilidade dos portadores; α: coeficiente Hall; n: concentração de portadores;  R: resistência superficial.
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Figura 2 - Transmitância de filmes finos de ITO depositados por pulverização catódica

CONCLUSÕES 

O processo de deposição de filmes de ITO apresentado no presente trabalho 
produz filmes de boa qualidade, com propriedades adequadas para aplicação em 
eletrodos frontais de células solares. Com os parâmetros utilizados, filmes de 300 
nm foram obtidos com resistência de 37,9Ω/  e transmitância de 90%. Estes valores 
são comparáveis aos obtidos por outros autores que utilizaram a técnica de pulve-
rização catódica com RF e magneto. O processo também é vantajoso do ponto de 
vista econômico, visto que faz uso de substratos de baixo custo e que não precisam 
ser aquecidos.  
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