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RESUMO: Este trabalho põe em discussão qual é a melhor polii-
mida para servir como substrato de uma célula solar flexível dentre 
cinco versões diferentes: Kapton CS100, Kapton HN100, Kapton 
HN200, Kapton PV9101 e Kapton PV9103. Como critério para es-
colha, foram comparadas suas estabilidades térmicas a 450 oC e o 
comportamento elétrico de um recobrimento condutor depositado 
sobre as poliimidas, quando expostas à umidade. Avaliadas as cin-
co amostras, concluiu-se que a poliimida PV9103 apresentou os 
melhores resultados, sendo, de fato, uma boa candidata a substra-
to de células solares flexíveis de filmes finos. 
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ABSTRACT: This article investigates the behaviour of different 
polyimides, in order to choose the best option to act as substrate 
in thin film flexible solar cells. The following Du Pont polyimides 
were investigated:  Kapton CS100, Kapton HN100, Kapton HN200, 
Kapton PV9101 and Kapton PV9103. As choice criteria, the thermal 
stability at 450oC and the electrical behaviour of a conducting layer 
deposited onto the polyimides, under effect of humidity, were com-
pared. The results showed that the polyimide PV9103 is the best 
option for being used as substrate in thin film flexible solar cells, 
because it withstood elevated temperatures.
KEYWORDS: thin films, polyimide, solar cells.

 

1. Introdução
A busca por métodos de obtenção de energia diferen-

te dos que degradam o meio-ambiente é uma realidade em 
todo o mundo. Com isso, a produção e pesquisa em células 
fotovoltaicas cresceram, pois elas são sistemas de conversão 
direta de energia solar em energia elétrica, não agredindo o 
meio ambiente [1]. Uma das tecnologias solares utiliza ma-
teriais semicondutores na forma de filmes finos depositados 
sobre substratos flexíveis. A flexibilidade do substrato traz 
consigo a grande vantagem de as células solares se adapta-
rem melhor a novas e diferentes arquiteturas, como cober-
turas curvas de casas e edifícios, tendas solares e até capas 
de telefone [2]. Para fabricar dispositivos flexíveis à base de 
filmes finos, é necessário escolher adequadamente os subs-
tratos flexíveis. Para as células solares de interesse deste tra-
balho (células de CdS/CdTe), estes substratos devem supor-
tar as altas temperaturas de processamento da célula, além 
de apresentar alta transmitância na região visível do espectro 
solar, pois a luz solar incide na célula através deste substrato. 
Dentre os substratos que atendem a estes requisitos, existem 
as poliimidas da empresa Du Pont. O objetivo desse trabalho 
é comparar cinco substratos de poliimida da DuPont: Kapton 
CS100, Kapton HN100, Kapton HN200, Kapton PV9101 e 
Kapton PV9103. Serão analisados os comportamentos dos 
substratos em alta temperatura e umidade, a fim de descobrir 
qual deles tem a maior estabilidade nessas condições. 

2. Procedimento Experimental
Cinco substratos de poliimida, de marca registrada Kap-

ton, foram fornecidos pela empresa DuPont e investigados 
neste artigo: PV9101, HN200, HN100, CS100 e PV9103. 
Para avaliar a estabilidade térmica, os substratos foram aque-
cidos gradualmente em um forno, até 450°C (temperatura 
máxima a que eles seriam expostos na fabricação da célula 
solar), durante 30 min. Em seguida, as amostras foram ins-

pecionadas visualmente para verificar eventual deterioração. 
A transmitância dos substratos foi medida em um espectro-
fotômetro Varian, modelo Cary 5000, antes e após o aqueci-
mento para avaliar qual delas possuía a maior estabilidade 
térmica. Para o teste de umidade, três substratos Kapton - 
HN200, CS100 e PV9103, foram recobertos com um filme 
condutor e transparente de óxido de índio-estanho (ITO). O 
objetivo deste teste foi verificar se a resistência do filme de 
ITO, que é o contato elétrico da célula solar, era afetada pela 
exposição a vapor d’água. Para este teste, um béquer com 
água foi aquecido a 100oC para estabelecer o equilíbrio água-
-vapor. As amostras poliamida/ITO foram então colocadas 
sobre uma tampa vazada na superfície do béquer e expostas 
ao vapor durante 40 min. A resistência de folha das poliimi-
da/ITO foram medidas antes e depois da exposição ao vapor. 
Para a medição da resistência de folha foi usado o sistema de 
medidas de efeito Hall da Bio-Had, modelo HL5000. Com 
este último experimento pode-se verificar se houve variação 
significativa da condutividade em função da umidade.

3. Resultados e Discussão
Analisando o aspecto visual das amostras, observou-se a 

degradação dos seguintes substratos de Kapton: i) PV9101: 
apresentou um evidente escurecimento, indicativo de alta 
absorbância no espectro de luz visível; ii) CS100: tornou-
-se evidentemente frágil ao estímulo mecânico; iii) HN100: 
apresentou pontos escuros indicativos de início de degrada-
ção. Portanto, a utilização destas poliimidas como substratos 
em células solares flexíveis que demandem altas tempera-
turas de processamento é inviável. Já as poliimidas Kapton 
PV9103 e HN200 apresentaram, visualmente, estabilidade 
térmica após o aquecimento. A Fig. 1 mostra o espectro da 
transmitância das poliimidas antes e após aquecimento a 
450°C. Para elaboração dos gráficos, o Software OriginLab 
foi utilizado. Observa-se, antes do aquecimento, um padrão 
oscilatório em todas as curvas, que ocorre devido à interfe-
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rência da luz incidente e da luz refletida nas interfaces ar-subs-
trato-ar. A ocorrência de máximos e mínimos de interferência 
indica que o meio de propagação da luz é homogêneo e que as 
interfaces ar-substrato-ar possuem baixa rugosidade. Nota-se 
também que a transmitância de todos os substratos decresceu 
após o aquecimento. No entanto, o Kapton CS100, apesar de 
ter degradado após aquecimento, transmite a luz de compri-
mentos de onda acima de 400nm, enquanto os demais subs-
tratos transmitem comprimentos de onda somente acima de 
500nm, ou seja, absorvem boa parte do espectro visível. Esta 
observação permite concluir que, dentre os substratos estuda-
dos, o substrato Kapton CS100 é o melhor candidato a apli-
cações que não requeiram aquecimento a 450°C. Em relação 
aos substratos Kapton que visualmente não degradaram após 
o aquecimento - PV9103 e HN200 – percebe-se que apenas o 
PV9103 apresentou o fenômeno de interferência – indicativo 
de um meio homogêneo com interfaces de baixa rugosidade. 
Verifica-se também que o PV9103 não só possui maior trans-
mitância, como também seu gráfico está deslocado à esquerda 
do HN200, ou seja, a transmissão de luz pelo PV9103 ocorre a 
partir de comprimentos de onda menores. Diante disso, pode-
-se inferir que este material é, dentre as amostras analisadas 
neste trabalho, o melhor candidato ao uso como substrato de 
células solares em altas temperaturas.

A tabela 1 mostra a resistência de folha de três amostras 
poliimida/ITO antes e após exposição ao vapor d’água. A 
amostra vidro/ITO foi usada como base de comparação, pois o 
vidro não absorve umidade. Os valores obtidos estão de acor-
do com os da literatura [3, 4]. 

Tabela 1 – Comparação da resistência de folha de amostras 
polimiida/ITO antes e pós umidificação. 

Fonte: Elaborada pelo  autor. 
Resistência antes

(W/quad)
Resistência depois

(W/quad)
Vidro 12,3 12,4

CS100 13,7 106,0
HN200 13,7 16,2
PV9103 22,6 16,0

Como a resistência da amostra vidro/ITO manteve-se pra-
ticamente constante, pode-se concluir que o ITO não sofre 
alterações em sua resistividade devido à umidade. As demais 
amostras apresentaram resistências semelhantes às do vidro/
ITO antes da exposição à umidade e, além disso, não teve 
significativamente sua resistência alterada. A grande variação 
da resistência da amostra CS100/ITO ocorreu provavelmente 
devido a um descolamento da camada de ITO. O fato de as 
amostras HN200/ITO e PV9103/ITO não apresentarem mu-
danças significativas em suas resistências mostra que elas po-

Fig. 1 – Transmitância dos substratos: Kapton PV9103, Kapton CS100, Kapton PV9101, Kapton 
HN100 e Kapton HN200 antes e após o aquecimento a 450°C. Fonte: Elaborado pelo autor.
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dem ser usadas como substratos para células solares flexíveis.

4. Conclusão
Os Kapton PV9101, CS100 e HN100 são inviáveis para a 

produção de células solares flexíveis de filmes finos que en-
volvam temperaturas na faixa de 450°C. Os Kapton HN200 
e PV9103 são os melhores para esta aplicação, pois a sua 
transmitância foi pouco afetada pelo aquecimento. Den-
tre eles, o PV9103 apresentou maior transmitância após o 
aquecimento, além de ter mantido sua integridade microes-
trutural. A condutividade elétrica da amostra poliimida/ITO, 
substrato sobre o qual a célula solar é fabricada, não foi afe-
tada após o teste da umidade. Portanto, o PV9103 é o mais 
indicado para células solares flexíveis de filmes finos que 
envolvam temperaturas da ordem de 450°C.
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