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O Estado da Arte das Técnicas de Produção de 

Silício Cristalino para PV 

 

 

O silício tem dominado o desenvolvimento, a investigação e sobretudo as aplicações 

industriais e comerciais das células fotovoltaicas (Capítulo 1, Figura 1.1), beneficiando da 

experiência e maturidade adquiridas na indústria electrónica.  

O Si na sua forma cristalina ou multicristalina tem um hiato de energia indirecto de 

1,12 eV a 25ºC, que resulta num baixo coeficiente de absorção óptica numa importante 

zona do espectro solar. Este facto é compensado pela utilização de silício de elevada 

pureza, cristalizado de forma a conter o mínimo possível de defeitos cristalinos, 

minimizando assim as perdas por recombinação dos portadores minoritários gerados pelos 

fotões incidentes. O coeficiente de absorção óptica obriga à utilização de bolachas de 

silício com espessuras da ordem de algumas centenas de mícron por forma a maximizar a 

radiação absorvida. A maioria das células solares de silício cristalino ou multicristalino 

produzidas actualmente utilizam silício de pureza de grau electrónico, EG-Si, ou seja, 

99,999999% (8 a 9N, N de nine) de Si. No entanto a pureza necessária ao bom 

desempenho de uma célula solar não é tão elevada como no caso dos dispositivos 

electrónicos, tendo-se definido a pureza de grau solar para o Si, SoG-Si, como 99.9999% 

(6N), o que tem motivado a procura de novos processos de purificação e cristalização de 

silício, que terão como principal vantagem a diminuição do custo de produção.  
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2.1 Produção/Refinação do Silício 

 

O silício não existe na natureza no estado elementar apesar de ser o segundo 

elemento mais abundante na terra, mas sob a forma de silicatos e óxidos. A sua produção e 

purificação passam por vários níveis iniciando-se com areia ou quartzo que são reduzidos 

com coque em fornos de arco, resultando o silício de qualidade metalúrgica, com uma 

pureza de 98-99%. O processo de purificação do MG-Si para obtenção do silício de grau 

electrónico, designado pela indústria como silício policristalino (poly-Si), é feito por via 

gasosa, fazendo reagir o Si com HCl, resultando nos gases da família dos silanos. Os 

principais gases utilizados são o silano, SiH4, e o triclorosilano, SiHCl3, que passam por 

destilações sucessivas até atingirem a pureza máxima [Ceccaroli et al., 2003]. 

Existem 2 técnicas de produção do silício policristalino a partir das fontes gasosas: o 

método do reactor Siemens [Goetzberger et al., 1998] e o método do reactor de leito 

fluidizado (FBR –Fluidized Bed Reactor) [Weidhaus et al., 2005, Ceccaroli et al., 2005]. 

O método do reactor Siemens baseia-se na decomposição térmica por CVD 

(Chemical Vapor Deposition) dos gases percursores de silício. O reactor contém no seu 

interior varetas de silício policristalino a elevadas temperaturas, sobre as quais o silício é 

depositado até ser atingido o diâmetro pretendido. No final as varetas de silício 

policristalino de tamanho considerável são desfeitas em pequenos pedaços de silício 

policristalino. 

No método FBR o silano ou triclorosilano é introduzido num reactor tubular onde 

existem pequenos grânulos de silício policristalino suspensos no fluxo de gás, denominado 

leito fluido. O silício contido no percursor gasoso deposita-se na superfície quente 

daqueles grânulos até ser atingido o diâmetro pretendido. O produto final são pequenas 

esferas de silício policristalino. 

O método Siemens foi desenvolvido em 1950 e é responsável pela maioria da 

produção anual actual (85%) de poly-Si, estando a produção pelo método recente de FBR 

a crescer, representando 7% em 2007 [Rogol et al., 2007]. Actualmente o método Siemens 

garante uma pureza superior, mas consome mais energia que o FBR. 
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Figura 2.1 - Reactor Siemens e Reactor de Leito Fluidizado (FBR) para produção de silício policristalino a 

partir de percursores gasosos: SiHCl3 e SiH4. 

 

Um terceiro método de obtenção de silício para PV consiste no aumento do grau de 

pureza do silício metalúrgico (MG-Si: Metallurgical Grade Silicon) por métodos que não 

incluam a via gasosa dos silanos, designando-se o silício obtido desta forma por UMG-Si 

(Upgraded Metallurgical Grade Silicon). Os processos deste tipo utilizam métodos de 

purificação baseados em várias etapas de cristalização do MG-Si por via CZ [Canizo et 

al., 2005] ou solidificação direccional [Peter et al., 2005] e tratamentos gasosos 

[Benmansour et al., 2002], sendo responsáveis por 8% da produção mundial de silício 

[Rogol et al., 2007]. No entanto, subsistem dúvidas quanto à qualidade para aplicação em 

PV, sobretudo devido à dificuldade de remover impurezas como o boro [Geerligs et al., 

2005]. 

 

O silício policristalino obtido pelos métodos Siemens e FBR, com a forma de 

grânulos, varetas ou pedaços, com a pureza necessária constitui a matéria prima comercial 

para a industria fotovoltaica. No entanto, para que possa ser utilizado como base das 
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células solares a sua forma e estrutura cristalina (grãos com ~1mm) têm que ser 

melhoradas. A maioria das técnicas comerciais existentes é baseada na fusão do silício 

policristalino e posterior cristalização. No entanto, o facto de o silício atingir o grau de 

pureza mais elevado na forma de gases da família dos silanos (SiH4-nCln) motivou a 

investigação e desenvolvimento de técnicas de deposição de fitas, folhas e filmes finos de 

silício a partir dos seus percursores gasosos.  

Os princípios, vantagens e desvantagens das principais técnicas relacionadas com o 

trabalho a desenvolver nesta tese são descritas nas subsecções que se seguem. 

 

2.2 Técnicas de Cristalização do Silício em Lingote e Corte 

 

A tecnologia das células solares beneficiou, desde os anos 50, com a existência de 

técnicas de preparação de semicondutores de elevada qualidade originalmente 

desenvolvidas para a preparação de dispositivos electrónicos, como é o caso da obtenção 

de silício monocristalino pela técnica de Czochralski (CZ) e em pequena escala pela 

técnica de Fusão de Zona (FZ – Float Zone).  

No método de Czochralski o cristal cilíndrico de silício é extraído muito 

lentamente a partir de um cadinho que contém silício policristalino fundido, iniciando-se o 

processo com uma semente de silício monocristalino cuja orientação é normalmente 

<100>, [O’Mara et al., 1990], Figura 2.2.  

A técnica de FZ tem como material de partida as barras de poly-Si do processo 

Siemens, que são posteriormente recristalizadas por zona fundida induzida por 

radiofrequência, não existindo contacto com materiais estranhos, [Goetzberger et al., 

1998]. Esta técnica não tem expressão no contexto fotovoltaico por ser demasiado 

dispendiosa, embora tenha contribuído para a demonstração de células de silício de 

elevada eficiência uma vez que a qualidade do silício obtido é superior ao de CZ [Zhao et 

al., 1999], Figura 2.2.  
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Figura 2.2 – Produção de lingotes de silício monocristalino por Czochralski (Cz) e Fusão de Zona (FZ), 

adaptado de [Sze, 1985] e [Goetzberger et al., 1998], respectivamente. 

 

 

Um avanço importante foi a demonstração da possibilidade de construir células 

solares de elevada eficiência em bolachas de silício multicristalino, com grãos da ordem 

de 1-10mm. A produção de blocos de silício multicristalino baseia-se no princípio de 

solidificação direccional: o silício policristalino (250 – 400 Kg) é fundido num cadinho 

paralelipipédico rectangular de quartzo e é depois arrefecido lentamente de baixo para 

cima, cristalizando, Figura 2.3. A cristalização inicia-se com a nucleação de pequenos 

cristais no fundo do cadinho que crescem na direcção de arrefecimento, dando origem a 

estruturas colunares verticais [Koch et al., 2003].  
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Figura 2.3 – Produção de blocos de silício multicristalino por solidificação direccional. 

 

Comparado com o processo CZ, o processo de crescimento de blocos de silício 

multicristalino é mais simples e rápido e as bolachas resultantes mais baratas. A pequena 

perda em eficiência pela existência de um elevado número de orientações cristalinas é 

compensada pelo menor custo de produção, pelo que o custo final por watt é semelhante. 

 

Após cristalização os lingotes de silício monocristalino ou blocos de silício 

multicristalino são cortados em bolachas numa serra de fios. A operação de corte significa 

um desperdício de quase 50% do material, o que representa perdas elevadas, sobretudo no 

caso do silício monocristalino, onde é necessário reduzir a forma cilíndrica a uma pseudo-

quadrangular. Na Figura 2.4 mostra-se a distribuição de custos para módulos e bolachas de 

silício baseados nas técnicas descritas [Koch et al., 2003]. 

 

       

               

Figura 2.4 – Distribuição dos custos das várias etapas de processamento de módulos e de bolachas de silício. 
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2.3 Técnicas de Cristalização do Silício em Folha, Fita ou 

Filmes Finos 

 

Actualmente o material base da célula fotovoltaica, a bolacha de silício cristalino, 

representa 65% (Figura 2.4) do custo final da célula. A etapa de corte dos lingotes ou 

blocos em bolachas tem um peso significativo, bem como o material de partida, o silício 

policristalino, pelo que técnicas de cristalização do silício directamente na forma de 

folhas, fitas ou até filmes finos aparecem como grandes candidatas a novas fontes de 

silício de qualidade solar.  

A cristalização do silício directamente sob a forma de folha/fita elimina o custo e 

ineficiência associados à operação de corte, evita o desperdício de matéria prima 

relacionada com o corte (~40%) e tem a possibilidade de produzir folhas/fitas de espessura 

inferior à dos métodos clássicos. De acordo com [Maycock et al., 2007] os métodos 

clássicos de produção de silício consomem 10-11 g de silício por watt, enquanto as 

técnicas de folhas ou fitas (optimizadas) apenas requerem 6-8 g de silício por watt.  

Estes argumentos reúnem consenso mas a implementação de técnicas de 

cristalização de silício directamente em folhas/fitas tem sido difícil: na maioria das 

técnicas estudadas as impurezas e imperfeições cristalográficas dão origem a células 

solares pouco eficientes; falta de reprodutibilidade e elevado custo. Todas as técnicas de 

fitas/folhas enfrentam problemas tais como: estabilização dos bordos para crescer fitas 

com largura uniforme; controlo das tensões mecânicas devido às elevadas taxas de 

arrefecimento junto da interface sólido-liquido e taxa de crescimento (cm2/min/máquina) 

com impacto directo no custo final das bolachas de Si [Hanoka, 2001]. 

A maioria das técnicas de crescimento de folhas/fitas de Si partem de silício 

policristalino fundido, que depois é cristalizado com a forma desejada. Em investigação 

encontram-se outro tipo de técnicas que utilizam gases percursores de silício ou 

pó/grânulos de silício como material de partida. Nas secções que se seguem é feita uma 

abordagem resumida, dividida em quatro grupos, das principais técnicas de crescimento de 

folhas/fitas de silício com ênfase naquelas mais relacionadas com o presente trabalho. Em 

[Kalejs, 2002; Surek, 2005] pode ler-se uma revisão detalhada do estado da arte das 

técnicas de produção de fitas/folhas de silício. 
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2.3.1 Folhas ou Fitas de Silício Crescidas a partir de Silício Fundido 

As técnicas de cristalização de silício a partir de silício policristalino fundido 

utilizam cadinhos que contém o fundido e sementes, filamentos ou substratos que 

controlam a forma do crescimento da fita, que pode ser vertical ou horizontal. Nas técnicas 

de crescimento vertical destacam-se o EFG, o String-Ribbon e o Dendritic-Web. Nas 

técnicas de crescimento horizontal os maiores avanços dizem respeito ao RGS. Apesar de 

muitas alternativas investigadas, apenas duas técnicas chegaram à produção industrial: 

EFG e String-Ribbon. 

 

2.3.1.1   O Processo EFG (Edge defined film fed growth) 

 

No processo EFG (Edge defined film fed growth), iniciado por Ciszek [Ciszek, 

1972] e actualmente em produção industrial pela Schott Solar, as folhas de silício 

autosustentadas são extraídas do fundido através de um molde que determina a sua forma, 

Figura 2.5. A dificuldade de estabilização dos bordos das fitas em crescimento conduziu 

ao estado actual de crescimento sob a forma de tubos octogonais com faces de 12,5 cm e 

espessuras entre 275-300 µm [Mackintosh et al., 2006]. O comprimento destes tubos pode 

chegar aos 6m, com uma taxa de crescimento de 2-3 cm /min [Surek, 2005], com 

alimentação contínua do cadinho. O corte em bolachas é feito por laser de Nd:YAG, com 

90% do silício convertido em bolachas [Goetzberger et al., 2003].  

 

                 

Figura 2.5 – Produção de fitas de silício por EFG: crescimento em geometria linear e em geometria fechada 

(octógonos), adaptado de [Mackintosh et al., 2006]. 
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As bolachas multicristalinas têm uma qualidade cristalográfica ligeiramente inferior 

à do silício multicristalino por solidificação direccional, apresentando grãos colunares na 

direcção de crescimento e alguma ondulação da superfície. No entanto, células solares 

com eficiência de 18,2% foram já confirmadas em laboratório [Rohatgi et al., 2004]. O 

EFG tem uma variante em geometria cilíndrica de diâmetro 0,5m que apresenta como 

vantagem a redução da espessura das fitas para ~100µm [Kalejs, 2002], embora tenha sido 

entretanto abandonada. 

 

2.3.1.2    O Processo SR (String Ribbon) 

 

 A técnica de String Ribbon, inicialmente sob a designação ESP (Edge Stabilized 

Ribbon) [Ciszek, 1985], após anos de desenvolvimento chegou à produção industrial em 

1994 pela Evergreen [Hanoka, 2001]. As fitas crescem a partir de silício fundido, por 

contacto de uma semente colocada entre dois filamentos não condutores (carbono ou 

quartzo) que estabilizam os bordos e ficam incorporados no material final, Figura 2.6. A 

taxa de crescimento contínuo é de ~2,5cm/min, resultando em fitas de silício 

multicristalinas de 100µm de espessura e largura entre 6-8cm [Wallace et al., 1997]. 

Recentemente o processo permite o crescimento simultâneo de 2 a 4 fitas por cada 

cadinho. Após corte, 90% do silício é convertido em bolachas. As células solares sobre 

estas fitas já demonstraram eficiência em laboratório de 18,3% [Nakayashiki et al., 2006].  

 

                                    
Figura 2.6 – Produção de fitas de silício por String-Ribbon, adaptado de [Koch et al., 2003]. 
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2.3.1.3   O Processo D-Web (Dendritic Web) 

 

O processo D-Web, em desenvolvimento pela EBARA Solar, inicia-se com uma 

semente dendrítica que toca o silício fundido sobrearrefecido. À medida que é puxada, a 

semente cresce lateralmente em duas dendrites secundárias, que crescem no interior do 

silício fundido e estabilizam e suportam a fita em crescimento. A taxa de crescimento é 

tipicamente da ordem dos 1-3cm/min. As fitas crescidas por D-Web, com espessura entre 

75-150µm [Kalejs, 2002], são quase monocristalinas, apresentando alguns planos de 

macla ao centro, perpendiculares à superfície, sendo por isso de melhor qualidade que as 

preparadas por EFG e SR Células solares de 17,3% de eficiência foram já demonstradas 

em laboratório para fitas de silício D-Web do tipo n [Narasimha et al., 1998]. O processo 

D-Web é, todavia, dominado por problemas de controlo de temperatura, não permitindo 

variações superiores à décima de grau junto à interface líquido-sólido. 

 

                                       
Figura 2.7 – Técnica D-Web  de crescimento de fitas de silício, adaptado de [Koch et al., 2003]. 

 

A principal limitação das técnicas de crescimento vertical descritas é a existência de 

tensões internas nas fitas crescidas, que são tanto maiores quanto maior for a taxa de 

extracção, existindo um limite teórico de extracção de 7-10 cm/min [Kalejs, 2002].  
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2.3.1.4   O Processo RGS (Ribbon Growth on Substrate) 

 

O processo RGS distingue-se dos anteriores pelo facto de a direcção de cristalização 

ser perpendicular à direcção de extracção da fita e de utilizar substratos sobre os quais 

ocorre a cristalização [Goetzberger et al., 2003]. O substrato móvel passa sob o cadinho 

que contém o fundido e o filme de Si líquido que adere ao substrato solidifica. No 

arrefecimento, a fita de silício cristalizada destaca-se do substrato devido à diferença entre 

os coeficientes de dilatação térmica. A grande vantagem desta técnica é permitir uma 

interface sólido-liquido com largura independente da espessura da fita em crescimento, 

eliminado a limitação da largura da fita. Outro factor importante é o menor gradiente 

térmico junto à interface reduzindo as tensões internas induzidas e permitindo taxas de 

crescimento superiores quando comparado com as técnicas de crescimento verticais. 

Folhas com 300mm de espessura, 8,6 cm de largura foram crescidas com velocidade de 

6,5 cm /min, mas velocidades até 9 m/min foram já demonstradas. As melhores células 

obtidas em laboratório apresentam eficiências de 14,4% [Serem et al., 2007]. 

 

                
Figura 2.8 –Técnica RGS de crescimento de fitas de silício, adaptado de [Koch et al., 2003]. 

 

 

As técnicas descritas nesta subsecção dependem todas da existência de um cadinho 

para contenção do silício fundido. Os cadinhos têm que ser de materiais estáveis e não 

contaminantes à temperatura de fusão do Si, o que implica a utilização de materiais de 

elevado custo, que requerem substituição periódica. Esta é outra desvantagem em 

processos deste tipo. 
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2.3.2 Folhas, Fitas ou Filmes a partir de Pó ou Grânulos de Si 

 

O pó ou grânulos de Si têm sido utilizados em várias técnicas, na maioria dos 

casos, apenas como matéria-prima para ser fundida, destacando-se entre muitos o processo 

SSP. Nesta secção focam-se apenas dois processos por serem os mais próximos ao 

trabalho desenvolvido. 

 

2.3.2.1 O Processo SSP (Silicon Sheet from Powder) 

 

O processo SSP inicia-se com uma camada de grânulos de silício que é colocada 

continuamente e com espessura uniforme sobre chapas de quartzo em movimento. Na 

primeira etapa os grânulos são “colados” por fusão superficial. Na segunda etapa do 

processo, a folha de silício, agora auto sustentada, é fundida totalmente pelo método de 

zona fundida, resultando folhas de silício multicristalino com espessura ~400µm e 

tamanho de grão da ordem de vários centímetros. As células solares produzidas à escala de 

laboratório sobre este material apresentaram eficiência ~13% [Eyer et al., 1987 e 1990]. 

Entretanto, a investigação com o objectivo de utilização deste material como material 

activo de células solares foi interrompida, dando lugar à investigação como pré-fitas (ou 

substratos) para subsequente deposição da camada activa (filmes finos) [Eyer et al., 2001]. 

 

            
Figura 2.9 – Técnica SSP de crescimento de fitas de silício desenvolvida no Fraunhofer ISE, adaptado de 

[Eyer et al., 2001]. 
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2.3.2.2 Patente US4407858 

 

A Patente US4407858 descreve um método de produção de fitas por sinterização 

de grânulos de silício policristalino, agregando o Si numa solução líquida sem oxigénio. 

Os problemas de contaminação inviabilizam esta técnica. 

 

2.3.3 Folhas, Fitas ou Filmes de Silício a partir de Percursores 

Gasosos  

 

Os gases percursores de silício utilizados na indústria e na investigação de novos 

processos pertencem à família dos silanos (SiH4-nCln), sendo os principais o silano SiH4 e 

o triclorosilano SiCl3H. A grande maioria dos processos em investigação tem como 

objectivo o crescimento de filmes finos de silício multicristalino (c-SiTF), por técnicas de 

CVD (e suas variantes) mas até à data nenhum processo chegou à fase industrial. Os 

processos relativos à formação de silício amorfo ou microcristalino não são mencionados 

nesta revisão por não se relacionarem com o trabalho aqui desenvolvido, apesar de 

constituírem um importante campo de investigação. 

A maior dificuldade na produção de fitas/filmes directamente a partir de uma fonte 

gasosa reside na necessidade de um substrato, como suporte do material a ser depositado. 

Normalmente, a fita ou filme crescidos aderem fortemente ao substrato, sendo difícil 

destacá-los, pelo que existem numerosas tentativas de utilização de substratos de baixo 

custo e/ou recicláveis.  

 

2.3.3.1 Substratos de outro material 

 

Os filmes/fitas de silício depositados sobre substratos de outro material que não o 

Si apresentam problemas relacionados com contaminação, geração de deslocações no 

filme de Si e deformação plástica devido a tensões internas induzidas no arrefecimento. Os 

substratos podem ser agrupados em duas linhas de investigação: (i) substratos para 
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deposição a elevadas temperaturas, 600ºC<T<1300ºC e (ii) substratos para deposição a 

baixas temperaturas, T<800ºC [Reber et al., 2001] .  

A deposição de silício a elevadas temperaturas sobre substratos de outro material 

resulta em cristais de tamanho superior e elevadas taxas de deposição, quando comparado 

com as baixas temperaturas, mas limita a escolha do tipo de substrato. Este deve ter um 

coeficiente de expansão térmica semelhante ao Si, ser estável a temperaturas elevadas, ter 

um baixo nível de impurezas móveis e ser de baixo custo. Um grande número de 

publicações refere-se ao trabalho desenvolvido no FhISE-Freiburg e no IMEC-Leuven 

sobre deposição a elevadas temperaturas em substratos cerâmicos. Para evitar a difusão 

das impurezas os substratos cerâmicos são cobertos por filmes de SiC [Reber et al., 2005], 

ou SiO2 [Focsa et al., 2006] sobre os quais é depositada a camada activa de silício. Outro 

conceito aplicado é o de deposição de uma camada semente (seed layer), para posterior 

crescimento de grãos de silício de tamanho superior, pelo método AIC (aluminuim-

induced crystallization) [Eyer et al., 2001,Gall et al., 2005, Van Gestel et al., 2006]. Dada 

a natureza do substrato, técnicas de melhoramento da qualidade cristalográfica tais como a 

recristalização por zona fundida são aplicáveis [Reber et al., 2004, 2005]. 

A deposição de silício policristalino a baixas temperaturas possui algumas 

vantagens: reduz as tensões devidas à diferença dos coeficientes de expansão térmica, 

diminui a difusão de impurezas do substrato para o filme de silício e permite a utilização 

de uma vasta gama de substratos, dos quais se destacam os vidros [Gall et al., 2006]. No 

entanto, as baixas taxas de deposição conseguidas e a baixa qualidade do material crescido 

são as principais limitações na utilização deste tipo de substratos. O método de AIC 

[Aberle, 2006] tem sido intensamente estudado por forma a viabilizar a utilização dos 

vidros como substratos, como são exemplo as células produzidas pela técnica ALICIA 

[Aberle et al., 2005], que apenas atingiram um Voc ~420mV. 

 

2.3.3.2 Substratos de silício 

 

A utilização de substratos de silício é o ideal por não constituírem fonte de 

contaminação (Si de elevada pureza), terem o mesmo parâmetro de rede que o material a 

crescer e por permitirem utilizar temperaturas elevadas no processamento. A investigação 
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em substratos de silício segue duas vias: (i) substratos de silício de baixo custo e (ii) 

substratos de silício de elevada qualidade cristalográfica. 

Como substratos de silício de baixo custo utilizam-se folhas/fitas de silício 

multicristalino crescidas pelas técnicas de RGS e SSP [Eyer et al., 2001] [Liang et al., 

2003] [Ai et al., 2004] [Beaucarne et al., 2006] ou bolachas de silício UMG-Si [V 

Nieuwenhuysen et al., 2006, Beaucarne et al., 2006]. A difusão de impurezas durante a 

deposição dos filmes por CVD é limitada por uma fina camada de SiO2, depositada sobre 

o substrato. Esta barreira para as impurezas tem como desvantagem o crescimento de 

cristais de tamanho reduzido, pelo que se utiliza a técnica de ZMR para aumentar a 

qualidade cristalográfica dos filmes. O balanço entre a qualidade das células (eficiência 

<13%) e o custo dos processos inviabilizam, para já, o interesse industrial na utilização 

dos substratos de silício de baixo custo. 

Por outro lado, a deposição de filmes por CVD a elevadas temperaturas, sobre 

substratos de Si monocristalino tem como resultado elevada qualidade do material obtido, 

mas a elevados custos. Uma das aproximações para reduzir o custo é o destacamento do 

filme do substrato (técnica Lift-off), para que este possa ser reutilizado, pela criação de 

uma camada de separação mecânica (silício poroso electroquímico) ou química (óxido de 

silício), mas os custos também são elevados. O processo mais conhecido, iniciado pela 

Sony [Tayanaka et al., 2002] utiliza crescimento epitaxial de silício monocristalino a 

elevadas temperaturas e baixas pressões, sobre uma camada sacrificial de Si poroso. O Si 

poroso é obtido por corrosão electroquímica de folhas de mono-Si (Cz) [Foll et al., 2002]. 

Os filmes destacados apresentam elevada qualidade, mas o processo é muito dispendioso e 

complexo.  

A Mitsubishi Electric Corporation desenvolveu o processo VEST [Hamamoto et 

al., 1997], onde a camada sacrificial de separação é o SiO2, depositado sobre bolachas de 

mono-Si (Cz). A camada activa da célula de silício policristalino é obtida pela técnica SOI 

(silicon on insulator) e depois recristalizada por ZMR. O destacamento faz-se por imersão 

em HF. Ambas as técnicas descritas têm como limitação as aplicações de grande área pela 

complexidade da formação da camada sacrificial e o destacamento. 

Outro processo recente desenvolvido no IMEC [Kim et al., 2006], consiste na 

formação de uma camada de silício poroso em substratos de mono-Si (Cz), que é 

destacada antes da deposição epitaxial da camada de silício activa. Problemas como a 
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resistência série elevada devido à pequena espessura da célula, 20µm, continuam por 

resolver. 

A técnica de Lift-Off foi aplicada a substratos de silício multicristalino de elevada 

qualidade, utilizando como camada sacrificial de separação o silício poroso, o SiO2 e a 

combinação destes dois, mas os resultados foram desencorajadores pela existência de 

fortes pontes sólidas entre o substrato e a fita crescida devido à existência de numerosas 

fronteiras de grão, que impossibilitam o destacamento [Pinto et al., 2002]. 

 

2.3.4 Fitas de Si a partir de Percursores Gasosos e Grânulos de Si 

 

A patente US4027053 descreve um método de produção de fitas de silício 

policristalino, utilizando uma fonte gasosa percursora de Si que se difunde no interior de 

uma camada de grãos de silício sobre um substrato de quartzo. Fornecendo calor, o 

percursor decompõe-se e o silício deposita-se entre os grânulos, colando-os e formando 

uma fita policristalina. Apesar de já ter 30 anos, este método não entrou em fase industrial. 

Uma das razões reside nas dificuldades e controlo da espessura da fita crescida para 

obtenção de fitas finas. Outro problema é que a recristalização por zona fundida necessária 

para aumentar a qualidade cristalográfica mostrou-se muito instável, excepto para fitas 

muito espessas e sem interesse. 
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