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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO REVESTIMENTO DE MATRIZ DE SILÍCIO 

DOPADO COM ÍONS ER3+ E YB3+ EM CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

COMERCIAIS 

1. RESUMO 

O sol é uma fonte inesgotável de energia limpa e para conseguir converter a energia 

solar em elétrica são utilizadas as células fotovoltaicas. Embora ela seja uma 

excelente fonte de energia, normalmente é utilizada como fonte de energia 

alternativa devido a sua baixa eficiência dos comprimentos de onda da radiação 

solar. Os íons lantanóides apresentam propriedades espectroscópicas, as quais 

estão relacionadas com a absorção de radiação em todo espectro da luz solar, 

transformando-a em luz visível. Desta forma, este projeto teve como principal 

objetivo realizar o revestimento de células fotovoltaicas comerciais de silício 

policristalino pelo processo sol-gel em uma matriz de silício dopado com os íons 

lantanóides Er3+ e Yb3+ com o intuito de absorver a radiação infravermelha e 

converte-la em luz visível e, consequentemente, aumentar o rendimento da célula 

fotovoltaica. Para isso, foram realizadas análises elétricas que constataram um 

aumento do rendimento da potência nas células acima de 3 revestimentos, em 

especial na célula de 4 revestimentos com tratamento de 200°C com aumento de 

2,21%. Já para verificar a incorporação dos íons lantanóides, realizou-se uma 

análise através da espectroscopia luminescente e observou a emissão do íon Er3+ 

característica nas regiões do verde (546 nm) e vermelho (650 nm), quando excitado 

na região do infravermelho (980 nm). 

2. INTRODUÇÃO 

2.1. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

Uma das principais fontes de energia que está em expansão atualmente é 

a energia solar, visto que o sol é uma fonte de energia inesgotável que fornece 

anualmente para a atmosfera terrestre aproximadamente 1,5 × 1018 kWh de energia, 

correspondente a 10.000 vezes o consumo de energia anual do mundo (PRADO, 

2008). Além disso, é interessante sua implantação no Brasil, pois o país apresenta 

uma radiação solar média 2.500 horas/ano em praticamente todo o seu território 

(NASCIMENTO, 2004).  



A conversão de energia solar em energia elétrica é utilizada células 

fotovoltaicas que são fabricadas com semicondutores, porém as células fotovoltaicas 

comerciais são fabricadas com silício por ser o material bastante abundante da 

Terra, por ter baixo índice de contaminação e ter alta durabilidade (CECCHINI, 

2003). Atualmente existem três tipos de células solares comerciais de silício no 

mercado: a monocristalina, a policristalina e a amorfo, conforme demonstrado na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Características das células fotovoltaicas comerciais de silício 

monocristalino, silício policristalino e silício amorfo. 

Tipo de Silício Eficiência Custo Fabricação Vida útil 

Monocristalino 18% Alto Complexa 20 a 40 anos 

Policristalino 15% Intermediário Intermediária 20 a 40 anos 

Amorfo 10,7% Baixo Simples 15 a 25 anos 

Fonte: MATTOS, 2016; CRESESB/CEPEL, 2008; PRADO, 2008. 

Cada célula, de acordo com o material do semicondutor, tem uma maior 

sensibilidade em um determinado comprimento de onda que, no caso do silício, ele 

consegue converter a energia solar nos comprimentos de onda de 400 a 1000 nm, 

com maior sensibilidade na faixa entre 600 a 900 nm (WANDERLEY; PASTORE, 

2014). Entretanto, o sol emite radiações nos diversos comprimentos de onda, 

conforme demonstrado na Figura 1.  

Figura 1. Espectro da radiação solar que atinge a superfície da Terra. 

 

Fonte: SOUZA et al., 2017.  



Analisando a Figura 1, é possível afirmar que a área com maior 

intensidade se concentra no comprimento de onda do infravermelho (700 a 2500 

nm), responsável por 48,7% da radiação solar e que praticamente não é 

aproveitada. Já a luz visível (400 a 700 nm) é a segunda maior área de intensidade, 

responsável por 44,7 % da radiação solar, sendo a área que se concentra a maior 

absorção da célula fotovoltaica.  

Desta forma, para melhorar o rendimento da célula fotovoltaica e tornar 

viável a sua implantação em escala comercial, é necessário realizar um revestimento 

com sistemas que possam converter os comprimentos de onda na região do 

infravermelho em luz visível, de preferência na cor vermelha (625 a 740 nm) que é a 

área de maior sensibilidade do silício, permitindo a absorção desses comprimentos 

de onda e consequentemente aumentar a eficiência das células fotovoltaicas.  

2.2. LANTANÍDEOS 

Os lantanídeos, também conhecido como lantanóides, é uma série de 15 

elementos químicos da tabela periódica que possui a propriedade de absorver e 

emitir radiação nas regiões do ultravioleta/visível/infravermelho, na qual os principais 

processos são o downshifting (DS), o downconversion (DC) e o upconversion (UC), 

conforme demonstrado na Figura 2. 

Figura 2. Representação esquemática dos mecanismos de absorção e emissão da 

radiação dos íons lantanóides. 

 

Fonte: BÜNZLI; PERCHARSKY, 2014 apud BÜNZLI; CHAUVIN [s.d].  

No processo DS é quando ocorre a absorção de um fóton de um 

comprimento de onda na região da radiação ultravioleta e converte em apenas um 



fóton no comprimento na região da luz visível, liberando o restante de energia na 

forma de calor ou na forma vibracional. Já o processo DC ocorre quando a absorção 

de um fóton de energia e proporciona a emissão de dois fótons de menor energia. 

Por fim, o processo UC ocorre quando a absorção de dois fótons de energia 

proporcionando a liberação de um fóton de maior energia (BÜNZLI; PERCHARSKY, 

2014 apud BÜNZLI; CHAUVIN [s.d]; BRYAN et al., 2009; TRUPKE; GREEN; 

WURFEL, 2002).  

O íon Er3+ é adequado para o mecanismo de upconversion, pois possuem 

muitos estados energéticos intermediários metaestáveis. Entretanto, utilizando-se 

somente o íon como sensibilizador e ativador a sua eficiência é reduzida e, para 

aumenta-la, é necessário adicionar um íon sensibilizador como, por exemplo, o Yb3+ 

que possui grande secção transversal de absorção de energia e que seja capaz de 

transferir de forma eficiente à energia absorvida para o íon ativador (Figura 3) 

(OLIVEIRA, 2002; GONÇALVES, 2016).  

Figura 3. Diagrama dos níveis de energia dos íons Er3+ e Yb3+.  

 

Fonte: VAN SARK et al., 2013.  

Apesar de existirem vários íons ativadores e sensibilizadores, o conjunto 

ativador Er3+ e estabilizador Yb3+ foram escolhidos para a elaboração deste projeto 

visto que o Yb3+ absorve energia em torno de 980 nm e transfere essa energia para 

o Er3+ que por sua vez emite nas regiões do verde (540 e 522 nm) e do vermelho 

(650 nm), sendo a área de interesse para a incorporação em célula fotovoltaica 

(VAN SARK et al., 2013).  



3. OBJETIVOS 

Este projeto tem como foco principal revestir as células fotovoltaicas 

comerciais de silício policristalino com filmes finos de silício pelo processo dip-

coating dopado íons lantanóides de Er3+ e Yb3+ que promoverão conversão 

ascendente de energia (upconversion) para aumentar a sua eficiência.  

4. METODOLOGIA 

Para realizar este trabalho, foi utilizado: células fotovoltaicas de silício 

policristalino 52 x 26mm, equipamento dip-coating, agitadores magnéticos, pipetas 

automáticas de precisão de 2 a 20µm, entre outros. Além disso, para a preparação 

da solução no processo sol-gel foi utilizado água destilada, álcool etílico com pureza 

99% e tetraetilortosilicato (TEOS) com pureza 98%. Já na incorporação dos íons 

lantanídeos Er3+ e Yb3+ utilizou-se os cloretos ErCl3 e YbCl3, respectivamente, na 

concentração de 0,1 mol/L. 

Para a caracterização dos materiais foi utilizado o espectrofluorímetro 

Fluorolog Horiba Jobin Yvon com um laser externo operando em 980 nm. Já para as 

análises elétricas foram utilizados um multímetro digital, uma placa de circuito 

impressa de cobre com um resistor de 11,5vΩ, uma calculadora, uma matriz 5 x 5 de 

LED infravermelho 5 mm de 980 nm e uma fonte digital regulável de 0 a 32V e 0 a 

5A. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para se realizar a deposição sobre a célula fotovoltaica, utilizou-se uma 

solução de TEOS:Água:Etanol como matriz na proporção de 20:20:60 conforme 

diagrama de fases e a dopou com os íons lantanóides Er3+ e Yb3+ com 1% de Er3+ e 

8% de Yb3+ em relação ao número de mols do silício.  

Para preparar a solução, colocou-se um béquer em agitação magnética 

com 6,0 mL de TEOS, 6,0 mL de água destilada e 18,0 mL de álcool etílico por 30 

minutos. Após este tempo, acrescentou-se 2,2 µL de ErCl3 e 9,0 µL de YbCl3, 

mantendo-o em agitação magnética por mais 30 minutos.  

Após preparada a solução, utilizou-a no aparelho de dip-coating com 

velocidade de 10 mm/minuto e tempo de imersão de 3 segundos para realizar a 

deposição das camadas até a metade da célula fotovoltaica. Em cada deposição, as 

células foram aquecidas a 100 °C ou a 200 °C na mufla por 10 minutos, conforme 

apresentado na Figura 4 e na Tabela 2.  



 

Figura 4. Células fotovoltaicas submetidas à variação de temperatura após o 

revestimento da solução TEOS:Água:Etanol dopados com Er3+ e Yb3+.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 2. Células fotovoltaicas com seus respectivos números de revestimentos e 

tratamento térmico.  

Células Fotovoltaicas N° de Revestimentos Tratamento Térmico 

CF_100-1 1 100°C 

CF_100-2 2 100°C 

CF_100-3 3 100°C 

CF_100-4 4 100°C 

CF_100-5 5 100°C 

CF_200-1 1 200°C 

CF_200-2 2 200°C 

CF_200-3 3 200°C 

CF_200-4 4 200°C 

CF_200-5 5 200°C 

As camadas de deposição não influenciaram na aparência física em nível 

macroscópico, sendo considerado praticamente invisível até nas três primeiras 

camadas. Para avaliar a influência elétrica do revestimento, realizaram-se as 

medidas dos valores de tensão e de corrente. Para verificar a incorporação dos íons 

lantanóides Er3+ e Yb3+, as células foram analisadas pela espectroscopia 

luminescência de emissão (Fluorímetro). 

6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISE ELÉTRICA. 

Para a realização das analises elétricas foram medidos os valores de 

tensão e de corrente em triplicata obtendo-se maior precisão dos resultados. Em 

seguida, calculou-se o rendimento das células fotovoltaicas sem e com o 



revestimento, obtendo-se assim os valores em porcentagem do rendimento da 

tensão, da corrente e da potência, respectivamente, conforme demonstrado na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Análise elétrica do rendimento da célula fotovoltaica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

O tratamento térmico não influenciou as células com uma e duas 

camadas, visto que suas variações entre 0,10% e 0,42% são muito baixas e 

referentes a fatores externos. Entretanto, as células com três, quatro e cinco 

deposições tiveram mudanças significativas entre +1,03% e +2,21% devido a 

influencia da temperatura e da quantidade de material utilizado no revestimento, na 

qual a célula com três camadas teve valor mais significativo à 100°C e as de quatro 

e cinco deposições tiveram valores mais significativos à 200°C.  

Por fim, as células com quatro camadas foram as que tiveram maiores 

valores no rendimento em comparação com as demais, demonstrando que a 

concentração de Er3+ e Yb3+ foram suficientes para compensar a reflexão do filme e 

aumentar o rendimento da célula fotovoltaica. Já em relação à temperatura, a que 

apresentou maior valor foi a de 200°C com +2,21%, comprovando a influência do 

tratamento térmico. 

6.2. ESPECTROSCOPIA DE LUMINESCENCIA DE EMISSÃO 

Para a realização da incorporação dos íons Er3+ e Yb3+ foram realizados 

estudos de espectroscopia luminescente de emissão com um laser externo de 980 

Código 
Rendimento (%) 

Tensão Corrente Potência 

CF_100-1 +0,00% +0,13% +0,13% 

CF_100-2 +0,26% -0,09% +0,16% 

CF_100-3 +0,00% +1,89% +1,89% 

CF_100-4 +0,47% +1,45% +1,93% 

CF_100-5 +0,19% +1,06% +1,25% 

CF_200-1 +0,00% +0,10% +0,10% 

CF_200-2 +0,00% +0,42% +0,42% 

CF_200-3 -0,19% +1,22% +1,03% 

CF_200-4 +0,00% +2,21% +2,21% 

CF_200-5 +0,76% +1,30% +2,07% 



nm com potência de 1040 mW referente a uma potência real de aproximadamente 

1000 mW. Essa potência foi escolhida devido ao valor da potência que a célula 

fotovoltaica receberia de radiação infravermelho de acordo com seu tamanho, sendo 

referente a aproximadamente 1002 mW (DANTAS; CARVALHO; CASTRO NETO, 

[s.d.]). Desta forma, obtiveram-se os espectros das Figuras 5 e 6.  

Figura 5. Espectro de emissão das células com tratamento térmico de 100°C. 
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Figura 6. Espectro de emissão das células com tratamento térmico de 200°C. 
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Conforme demonstrado nos espectros acima, é possível afirmar que, 

independente da temperatura de tratamento térmico, ocorreu a incorporação dos 



íons Er3+ e Yb3+, visto que as bandas características na região do verde (546 nm) e 

do vermelho (650 nm) foram observadas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das analises elétricas do revestimento na matriz de silício 

dopado com os íons Er3+ e Yb3+, foi possível identificar que as células de uma e duas 

camadas, independente da temperatura, não obteve um rendimento significativo. Já 

as células de três e cinco deposições tiveram valores consideráveis, porém 

relativamente pequenos quando comparado com as de quatro camadas. Por fim, as 

células com quatro camadas apresentou o maior valor significativo, especialmente 

no tratamento térmico de 200°C, com aumento de 2,21%.  

Já a análise da espectroscopia de luminescência de emissão 

demonstrou que realmente houve a incorporação dos íons Er3+ e Yb3+ nas células 

fotovoltaicas, através da emissão característica nos comprimentos de onda de 546 e 

650 nm, região do verde e vermelho, respectivamente. 

8. FONTES CONSULTADAS 

BRYAN, M. et al. Physicals Chemistry Chemical Physics, v. 11, p. 11081-11095, 

2009.  

BÜNZLI, J. C. G.; CHAUVINI, A. S. Lanthanides in Solar Energy Conversion. In : 

BÜNZLI, J. C. G. ; PECHARSKY, V. K. Handbook on the Physics and Chemistry 

of Rare Earths, v. 44, p. 169-281, 2014. Amsterdam: The Netherlands. 

CECCHINI, T. Otimização das regiões altamente dopadas de células solares 

fabricadas por processos térmicos rápidos de pequeno porte. 2003. 102 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre.  

CRESESB/CEPEL. Energia Solar princípios e aplicações. CRESESB – Centro de 

Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito; CEPEL – Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica. Sistema Eletrobrás. Rio de Janeiro: 2008.  

DANTAS, A. A. A.; CARVALHO, L. G.; CASTRO NETO, P. Radiação Solar. [s.d.]. 

Núcleo de Agrometeorologia e Climatologia – Universidade Federal de Lavras. 

Disponível em: <>. Acesso em: 25 ago. 2018.  

GONÇALVES, I. M. C. Fluorescência por upconversion de nanocomplexos 

multifuncionais de Fe3O4 dopado com Lantanídeos. 2016. 133 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Química) – Universidade de Coimbra, Coimbra.  



MATTOS, G. M. Estudo do rendimento e temperatura de painéis fotovoltaicos 

com uso de técnica de concentração solar. 2016.  90 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  

NASCIMENTO, C. A. Princípio de funcionamento da célula fotovoltaica. 2004. 21 

f. Monografia (Especialização em Fontes alternativas para energia) – Universidade 

Federal de Lavras, Lavras.  

OLIVEIRA, J. M. Efeitos térmicos na conversão ascendente de frequências em 

Er3+ e propagação de pulsos em meios não lineares. 2002. 86 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió.  

PRADO, D. A. Fabricação e caracterização de uma célula solar a partir do 

polímero poli (n-vicilcarbazol) PVK dopado com perclorato de lítio. 2008. 74 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, São Paulo.  

SOUZA, R. B. et al. Influência das variáveis atmosféricas na degradação dos 

materiais da construção civil. Revista Eletrônica de Engenharia Civil, v. 13, n. 1, p. 

1-19, 2017.  

TRUPKE, T.; GREEN, M. A.; WURFEL, P. Applied Physics, v. 92, p. 1668-1674, 

2002. 

VAN SARK, W. G. J. H. M. et al. Upconversion in solar cells. Nanoscale Research 

Letters, 2013. Disponível em: <http://www.nanoscalereslett.com/content/8/1/81>. 

Acesso em: 24 jul. 2018. 

WANDERLEY, A. B.; PASTORE, A. M. Espectroscopia de Terras Raras: Er3+, 

Nd3+ e Yb2+. 2014. Laboratório Avançado para Física Computacional – Instituto de 

Física de São Carlos, São Carlos.  


