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O Processo SDS – Silicon on Dust Substrate  

 

 

 

O Processo SDS – Silicon on Dust Substrate constitui o objecto de estudo desta 

tese e resultou da investigação desenvolvida inteiramente no Laboratório de 

Semicondutores.  

A designação SDS resulta do facto de se tratar de um processo de formação de fitas 

de silício sobre pó de silício (Silicon to Dust Substrate), directamente a partir da 

decomposição de silano. 

 

3.1 Objectivos Iniciais 

 

O Processo SDS na sua forma actual deve-se ao esforço desenvolvido para cumprir 

uma série de objectivos definidos inicialmente, pelo que se considera relevante a sua 

descrição, de forma a contextualizar todo o processo.  

O objectivo principal foi o estudo de um processo alternativo, original e de 

interesse industrial de produção de fitas de silício autosustentáveis e de elevada pureza, 

para aplicação fotovoltaica, a partir de uma fonte de silício gasosa. 

Face aos processos existentes e em desenvolvimento descritos no Capítulo 2, 

definiram-se os objectivos iniciais do estudo:  

- Desenvolver uma nova tecnologia de crescimento de fitas de silício de forma a 

tirar partido das vantagens que as técnicas de crescimento em fita apresentam e que já 

foram abordadas no Cap.2; 
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- Crescer fitas de silício de elevada pureza, condição necessária a um bom 

desempenho como substratos de futuras células fotovoltaicas; 

- Crescer fitas de silício autosustentadas, com espessura convencional, por CVD - 

Chemical Vapor Deposition, a partir de uma fonte gasosa de silício; 

- Crescer fitas de silício sem a necessidade de utilização de operações de corte, ou 

seja, as fitas crescidas devem ter a forma final a que se destinam, para um aproveitamento 

mais eficiente da matéria-prima; 

- Desenvolver um processo de baixo custo, interessante do ponto de vista 

industrial, ou seja, evitar processos com etapas longas e dispendiosas. 

 

 

3.2 Concepção do Processo SDS 

 

Com os principais objectivos traçados, definiram-se as hipóteses a estudar.  

A escolha de um gás percursor de silício como matéria-prima, por exemplo o 

silano, tem como vantagem a sua elevada pureza, permitindo a utilização de processos 

baseados em CVD, que são bem conhecidos. 

Não menos importante é o objectivo de desenvolver um processo de baixo custo, 

que em CVD significa utilizar baixas temperaturas de processamento, elevadas taxas de 

deposição e de conversão de silano em silício, à pressão atmosférica. 

No entanto de um ponto de vista do CVD processos de baixa temperatura levam a 

taxas de deposição igualmente baixas. O recurso a um gás percursor do tipo do silano 

permite conciliar um processo a temperaturas relativamente baixas com taxas de 

deposição e de conversão de silano em silício ainda assim elevadas. 

Para a utilização da técnica de CVD na deposição de fitas de silício é necessário a 

existência de um substrato. Tal como descrito no capítulo 2, este pode ser de dois tipos: (i) 

de silício ou (ii) de outro material. A segunda hipótese não foi considerada pelos 

problemas já demonstrados de introdução de impurezas e tensões no material crescido por 

CVD (ver 2.3.3). Entre os vários tipos de substratos de silício foram considerados como 

hipóteses: (1) os substratos de silício multicristalinos com camada sacrificial para 

destacamento; (2) os substratos de camada uniforme de pó de silício de elevada pureza, 
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sobre quartzo. O primeiro substrato permite optimizar os parâmetros de CVD e compará-

los com outros processos em investigação, apesar da dificuldade de destacamento e do 

elevado custo. O segundo substrato constitui a opção escolhida para este novo processo, 

por possuir dois requisitos fundamentais: não contamina a fita a crescer por CVD por ser 

do mesmo material e pela possibilidade de fácil separação da fita depositada em relação ao 

substrato onde se deu a deposição. 

 

A escolha do tipo de CVD e dos parâmetros a utilizar são outro problema 

importante. Quando se pretende depositar fitas de silício por CVD com 200µm de 

espessura, os métodos convencionais de epitaxia a baixas pressões e elevadas temperaturas 

têm custos muito elevados. A hipótese do estudo é conceber um processo de deposição por 

CVD com elevadas taxas de deposição a baixas temperaturas e à pressão atmosférica – 

CVD rápido. O percursor gasoso de silício que melhor corresponde às exigências 

pretendidas é o silano (SiH4) por ser entre a família dos silanos aquele que tem a maior 

taxa de decomposição para uma dada temperatura (ver Figura 3.1). A escolha do silano 

como gás precursor decorre não só das suas propriedades, convenientes para o processo 

pretendido, mas também do recente renovado interesse da indústria por este gás.  

 

 

Figura 3.1 – Variação da taxa de deposição com a temperatura para várias fontes de silício gasosas, todas 
com concentração igual a 0,1 % (mol ) em hidrogénio, à pressão atmosférica [Seymour., 1980]. 
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 A deposição rápida de silício por CVD a baixas temperaturas permite a obtenção 

de silício de elevada pureza, mas de qualidade cristalográfica insuficiente para aplicação 

como camada activa de células solares. Este regime é possível porque no Processo SDS 

para formação de fitas de silício, existe a separação entre os processos de deposição e de 

cristalização, Figura 3.2: 

 - Etapa 1 - deposição rápida de silício por CVD sobre pó de silício para formação 

da pré-fita de silício de elevada pureza, contínua, destacável e autosustentada; 

- Etapa 2 - dopagem e recristalização por zona fundida, ZMR – Zone Melting 

Recristalization, da pré-fita para obtenção de uma fita de silício com qualidade 

cristalográfica adequada para aplicação fotovoltaica. 

 

 A primeira etapa foi desenvolvida inteiramente no âmbito desta tese; a segunda 

etapa é um processo conhecido e desenvolvido no laboratório no âmbito de outros 

trabalhos de doutoramento [Serra, 1995], [Silva et al., 2006, 2007], tendo sido optimizada 

para o processamento das pré-fitas obtidas por CVD. 

 
Figura 3.2 – Esquema da sequência do Processo SDS 
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3.3 Originalidade, Enquadramento e Vantagens do Processo 

SDS 

 

A originalidade deste trabalho está na investigação do comportamento de uma 

camada de pó de silício, de dimensões nanométricas, utilizada como substrato e em 

simultâneo como camada de separação, e na utilização de parâmetros pouco convencionais 

na deposição por CVD que permitem taxas de deposição elevadas. 

A utilização do pó de silício como substrato na deposição de fitas de silício 

apresenta grandes vantagens tais como: ser do mesmo material que a fita a crescer, não 

introduzindo por isso impurezas nem diferenças do coeficiente de dilatação térmica; é 

produzido espontaneamente por decomposição térmica do gás percursor utilizado no CVD 

das fitas, podendo ser depositado no início da sequência do processo e preservando a 

pureza elevada que se pretende. Torna-se pois possível considerar um processo integrado 

que inclui a produção do pó, a formação da pré-fita e a sua recristalização e dopagem.  

Outro conceito interessante é a utilização do pó de silício resultante da 

decomposição (indesejada) em fase gasosa dos silanos nos reactores Siemens e FBR, dada 

a sua elevada pureza e a grande quantidade. 

 

A deposição de fitas de silício de elevada pureza directamente a partir de 

percursores gasosos elimina a necessidade de etapas convencionais como a deposição de 

silício policristalino (ver 2.1) e cristalização em lingote (ver 2.2), processos estes de 

elevado consumo energético e perdas de matéria-prima. A não existência de grandes 

quantidades de silício fundido em contacto com outros materiais é outra vantagem deste 

tipo de processos, uma vez que não existem cadinhos (fonte de impurezas). As fitas de 

silício depositadas por CVD apresentam como principais vantagens a elevada pureza e o 

facto de dispensarem a operação de corte (incontornável no caso dos lingotes) uma vez 

que crescem com a geometria definida pelo substrato e a espessura definida pelos 

parâmetros de CVD.  

 

Os parâmetros de CVD pretendidos para o Processo SDS, considerados 

catastróficos para as técnicas descritas no Capítulo 2, têm como vantagens a utilização de 
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baixas temperaturas que resultam em menor consumo energético e menor contaminação e 

na realização de etapas rápidas de crescimento de silício. Estes factos, associados ao 

processamento à pressão atmosférica contribuem para a redução do custo de produção de 

silício de elevada pureza, tanto ao nível do equipamento como do consumo energético, 

que é um dos objectivos principais do trabalho que se tem vindo a desenvolver.  

 

No que diz respeito à escolha do silano como percursor de silício, a principal 

vantagem reside nas elevadas taxas de deposição de silício atingidas a baixas temperaturas 

(<900ºC) e à pressão atmosférica, quando comparado com outros percursores habituais 

como os clorosilanos. Outra vantagem é a possibilidade de decomposição homogénea do 

silano em fase gasosa, que permite a obtenção de pó de silício para a formação da camada 

de pó que constitui o substrato onde ocorre a deposição da pré-fita por CVD. O silano 

surge assim como percursor simultâneo do substrato de pó e da pré-fita crescida por CVD. 

  

 A escolha da técnica de ZMR para aumento da qualidade cristalográfica das pré-

fitas crescidas por CVD apresenta como vantagens a possibilidade de ser realizada de uma 

forma integrada com a primeira etapa, sem contacto do material fundido com outros 

materiais que não o silício. Outro aspecto importante é a possibilidade de englobar nesta 

etapa a dopagem da fita de silício, pelo processo desenvolvido por [Silva et al., 2006, 

2007]. 

 

A opção pela deposição de fitas de silício de espessura convencional (200 a 300 

µm) em detrimento dos filmes finos baseia-se no facto de se obterem fitas de silício 

semelhantes a uma bolacha e que terão boa aceitação por parte da indústria já que podem 

usar as linhas de produção existentes e beneficiar de toda a tecnologia já conhecida e 

desenvolvida para a formação de células solares de elevada eficiência. 

 

 

 

 



O Processo SDS – Silicon on Dust Substrate 35 

 

                                               

3.4 A Técnica de CVD  

 

A técnica de CVD (Chemical Vapor Deposition) permite a obtenção de silício de 

elevada pureza, no estado sólido, a partir de um percursor gasoso, sendo o silano (SiH4) o 

escolhido neste estudo. No que se segue apenas serão focados os aspectos de CVD mais 

relevantes para a compreensão do trabalho desenvolvido. Revisões sobre a técnica de 

CVD podem ser encontradas nas referências [Bloem et al., 1978], [Schuegraf, 1988] e 

[Pierson, 1992]. 

 

3.4.1 Nucleação e Crescimento em CVD do Silício 

 

A transição de fase gás-sólido inicia-se pela nucleação e subsequente crescimento 

dos núcleos para formação do sólido contínuo [Eckertová, 1986]. Na deposição por CVD 

é ainda necessária a ocorrência de uma reacção química. A partir de uma determinada 

temperatura (tipicamente 300ºC, à pressão atmosférica), e para uma dada concentração de 

silano em hidrogénio (1 – 3%), dá-se a decomposição daquele percursor, segundo a 

reacção de pirólise (endotérmica): 

                                       )()(2)(4 sgg SiHSiH +→                                     (3.1) 

O processo de nucleação mais simples, o de nucleação homogénea, é aquele que se 

dá directamente pela condensação da fase gasosa, na ausência de outras inomogeneidades 

tais como superfícies, de que é exemplo a decomposição do silano para formação de pó 

[Onischuk et al., 1996], [Dutta et al., 1997], [Swihart et al., 1998]. Na maioria das 

situações pretende-se que a nucleação aconteça directamente sobre um substrato - 

nucleação heterogénea. Neste caso o mecanismo é bem diferente contemplando as 

características de molhagem do substrato relacionadas com a energia livre de superfície. A 

nucleação heterogénea conduz a uma melhor qualidade cristalográfica uma vez que a 

camada é crescida de um modo bidimensional, sendo a energia de activação da nucleação 

diminuída pela presença do substrato [Bloem et al., 1978].  

Na preparação de folhas/fitas ou filmes de elevada qualidade cristalográfica por 

CVD pretende-se que a nucleação seja heterogénea, uma vez que na nucleação homogénea 
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as partículas formadas na fase gasosa caem sobre o substrato, resultando em centros de 

nucleação indesejáveis, ou depositam-se nas paredes dos reactores, conduzindo a uma 

baixa taxa de conversão gás/sólido. A utilização do silano (SiH4) como gás activo impõe 

restrições ao nível da sua concentração: em concentrações elevadas, >20% em H2,  este 

percursor decompõe-se termicamente em fase gasosa [Odden, 2004], afectando a taxa de 

deposição e o rendimento de conversão gás-sólido. 

 

O tipo de crescimento a partir dos núcleos formados pode ser de dois tipos: 

epitaxial ou rápido. Chama-se crescimento epitaxial ao processo de produzir um filme a 

partir da fase gasosa com parâmetros tais como a orientação cristalográfica, propriedades 

químicas, físicas e eléctricas perfeitamente controladas, estando este processo associado a 

taxas de deposição baixas. Para muitas aplicações os filmes amorfos ou policristalinos de 

crescimento rápido são aceitáveis, já que as taxas de deposição são superiores, a 

temperaturas mais baixas. Neste caso, existe uma grande quantidade de gás reagente na 

superfície do substrato, sendo a mobilidade dos átomos adsorvidos baixa. Formam-se 

núcleos com várias orientações, que após coalescência dão origem a um filme com grande 

variedade de grão. Diminuindo ainda mais a temperatura e aumentando a concentração 

dos gases, a nucleação aumenta, resultando em filmes granulares e amorfos, que poderão 

eventualmente ser recristalizados à posteriori. As diferenças nos parâmetros de rede do 

filme policristalino e substrato são elevadas, quando comparadas com os filmes epitaxiais. 

Na Figura 3.3 mostra-se a influência da taxa de crescimento do silício na qualidade 

do filme crescido. Altas temperaturas e taxas de crescimento baixas conduzem a 

crescimento epitaxial monocristalino; baixando a temperatura ou aumentando a taxa de 

crescimento entra-se na região policristalina. A linha que divide as duas regiões tem um 

declive indicativo de uma energia de activação de 5eV (115Kcal/mol) próxima da energia 

de activação para a autodifusão em silício. Os átomos de silício são adsorvidos na 

superfície do substrato após a reacção química. Estes átomos têm que migrar ao longo da 

superfície de modo a encontrar o local cristalográfico preferencial onde poderão ser 

incorporados na rede. A taxas de crescimento elevadas o tempo é insuficiente para a 

migração ser completa, resultando em crescimento policristalino. 
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Figura 3.3 – Esquema do crescimento epitaxial de silício monocristalino, policristalino e amorfo sobre 
substrato de silício monocristalino, em função da temperatura e da taxa de deposição, adaptado de 
[Schuegraf, 1988]. 

 

A fronteira entre região policristalina e amorfa (grão de tamanho inferior a 15Å) 

também é indicada. A posição desta linha é determinada pela taxa J/D, onde J representa o 

fluxo de átomos que chega ao substrato e D o coeficiente de difusão superficial, cujo 

declive corresponde a uma energia de ~0.5eV. A região entre 700 e 800ºC deverá ser uma 

região a evitar no crescimento de silício policristalino sobre substratos de outro tipo, uma 

vez que é nesta gama que a nucleação e crescimento são mais sensíveis à limpeza e 

tratamento de substrato [Bloem et al., 1978]. 

 

Na preparação de folhas/fitas ou filmes de elevada qualidade cristalográfica por 

CVD pretende-se que a nucleação seja heterogénea, uma vez que na nucleação homogénea 

as partículas formadas na fase gasosa caem sobre o substrato, resultando em centros de 

nucleação indesejáveis, ou depositam-se nas paredes dos reactores, conduzindo a uma 

baixa taxa de conversão gás/sólido.  

 

A morfologia das folhas/fitas de silício policristalino crescido por CVD com 

elevadas taxas de deposição a temperaturas moderadas apresenta um aspecto irregular, 

comparável a uma couve-flor. Se a deposição tiver lugar sobre substratos de pó de silício, 

o efeito é ainda mais evidente, pela elevada área superficial disponível para a adsorção dos 
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átomos de silício, devida à estrutura em aglomerados. Uma das possíveis explicações para 

esta morfologia é a elevada disponibilidade de gás reagente devido a fluxo e concentração 

elevados e por outro lado, a baixa mobilidade dos átomos adsorvidos devida à 

temperatura, dando origem a um crescimento tridimensional. Na Figura 3.4 mostra-se a 

evolução no crescimento desde o átomo de silício até ao aglomerado de pó. Note-se a 

estrutura característica do crescimento em aglomerados com aspecto de couve-flor. 

                      
Figura 3.4 – Esquema e fotografias das diferentes fases de nucleação e crescimento do pó de silício, 
adaptado de [Cabarrocas et al., 2002] 
 

3.4.2 Química do processo de CVD de silício a partir do silano 

 

 Sendo o CVD baseado numa reacção química é necessário conhecer essa mesma 

reacção e a sua extensão. As reacções de deposição em CVD seguem uma sequência que 

pode ser descrita por: 

1 - difusão dos reagentes à superfície do substrato; 

2 - adsorsão dos reagentes na superfície do substrato; 

3 - fenómenos de superfície tais como reacções químicas, movimento, 

incorporação de átomos na rede, etc; 

4 - desadsorção dos produtos de reacção da superfície; 

5 - difusão dos produtos para longe da superfície. 

 

A taxa de deposição é determinada pelo mais lento destes passos. 
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 No mecanismo proposto para o crescimento de silício a partir de silano [Bloem et 

al., 1978] considera-se a existência de ad-átomos nos passos intermédios da reacção 

global (3.1); o símbolo * representa um lugar livre na superfície do substrato. Os ki 

representam as constantes de equilíbrio para cada reacção. 

 

       

 Outros mecanismos para a decomposição térmica do silano têm sido propostos 

[Gates, 1992] [Onischuk et al., 1996] [Valente et al., 2001] [Odden et al., 2005], prevendo 

a existência de espécies intermédias, tanto na fase gasosa, como na superfície do substrato, 

mas referem-se a processos de deposição epitaxial, onde a velocidade de crescimento é 

baixa, sem esgotamento do gás percursor, pelo que não refletem o regime que se pretende 

adoptar neste estudo.  A maior dificuldade e desafio dos processos de CVD tem sido a sua 

compreensão teórica e modelação, por se tratarem de reacções químicas de não-equilibrio, 

com variáveis de processamento tais como a temperatura, pressão, concentração dos 

reagentes, fluxo dos gases, entre outras, difíceis de avaliar experimentalmente. 

 

A deposição de silício por CVD pode ocorrer em dois regimes distintos: (1) o 

regime limitado pelo transporte de massa e (2) o regime limitado pela cinética de reacção 

na superfície do substrato, Figuras 3.1 e 3.5.  

 

difusão do reagente para a superfície do substrato SiH4 (bulk) →Ka SiH4 (g)    (3.2) 

adsorção do silano       SiH4 (g) + * →← 1K SiH4*    (3.3) 

reacção de decomposição do silano no substrato, 

com adsorção do silício resultante 

SiH4* →← 2K Si (ad) + 2H2  (3.4) 

adsorção do hidrogénio 

2
1

H2 + * →← 3K H*    
(3.5) 

evaporação do silício    Si (ad) → 4K Si (g) + *    (3.6) 

crescimento de silício, difusão para a posição 

definitiva  na rede 

Si (ad) → 5K Si (s) (3.7) 

decomposição do silano em fase gasosa    SiH4 (g) → Si (g) +2H2     (3.8) 
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Figura 3.5 – Esquema da taxa de deposição típica em processos de CVD em função da temperatura 
recíproca, mostrando os 2 regimes: (1) o regime limitado pelo transporte de massa e (2) o regime limitado 
pela cinética de reacção na superfície do substrato 

 

O regime limitado pelo transporte de massa ocorre a temperaturas mais elevadas e 

a deposição não é tão uniforme, mas as taxas de deposição são superiores. Neste regime 

utilizam-se frequentemente reactores de parede fria, em que os substratos são aquecidos 

directamente e a deposição dá-se apenas sobre estes, resultando numa taxa de conversão 

do silano em silício superior. No caso das temperaturas mais elevadas o passo limitante da 

deposição é a difusão de reagentes e produtos para e do substrato, dependendo pouco da 

temperatura. Neste regime a taxa de deposição é fortemente dependente de: concentração 

do gás reactivo, geometria do reactor e o fluxo de gás. 

O regime cinético ocorre a temperaturas inferiores, com uma taxa de deposição 

mais uniforme, mas o controlo da temperatura é crítico, sendo necessária a utilização de 

reactores de parede quente (fornos isotérmicos), onde a deposição ocorre também nas 

paredes deste. Na zona das baixas temperaturas o passo limitante da deposição é a cinética 

das reacções químicas na superfície que depende exponencialmente da temperatura, como 

é descrito na equação de Arrhenius:  

r = a exp(-∆E/RT)          (3.9) 

onde a é um factor de frequência e ∆E a energia de activação (~1,7eV para o Si 

policristalino), R a constante dos gases e T a temperatura. Neste caso, a taxa de 

deposição é inferior à taxa a que o gás reagente chega à superfície do substrato.  

As temperaturas de processamento para CVD podem ir desde os 200ºC para o 

PECVD (plasma enhanced CVD), a 1300ºC para o APCVD (atmospheric pressure CVD. 

As taxas de deposição variam entre 10 nm/min para LPCVD (low pressure CVD) até 10 

µm/min para o APCVD. 
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3.4.3 APCVD 

 

O CVD à pressão atmosférica (APCVD – Atmospheric Pressure CVD) apresenta 

como principais vantagens a simplicidade do equipamento e operação e as elevadas taxas 

de deposição já demonstradas. É geralmente concebido para reactores de parede fria, no 

regime limitado pelo transporte de massa. O CVD térmico é o mais comum à pressão 

atmosférica, onde a temperatura do substrato fornece a energia necessária às reacções de 

pirólise.  

A utilização de reactores de parede fria oferece ainda a vantagem de processos de 

aquecimento e arrefecimento rápidos do substrato por transferência de energia entre uma 

fonte radiante e o substrato. O aquecimento deste tipo denomina-se aquecimento óptico e é 

geralmente feito com lâmpadas de halogéneo. A desvantagem do aquecimento óptico está 

na obrigatoriedade de utilizar câmaras de reacção com janelas que se têm que manter 

transparentes à radiação durante todo o processo. 

 Em particular, o CVD térmico rápido (RTCVD – rapid thermal CVD), uma 

variante do APCVD, tem sido investigado pelo Fraunhofer ISE utilizando um reactor de 

APCVD com aquecimento óptico, onde já foram conseguidas taxas de conversão de 

triclorosilano em silício de 76% com taxas de crescimento de 4µm/min. A qualidade das 

amostras crescidas naquele sistema foi demonstrada pela eficiência de 17,6% atingida para 

filmes de Si crescidos sobre bolachas de Si-CZ [Faller et al., 1999] [Hurrle et al., 2004] 

[Reber et al., 2004]. 

A deposição por APCVD em reactores de parede fria implica a existência de fortes 

gradientes de temperatura no interior da câmara de reacção, entre o substrato 

(700ºC<T<1200ºC) e as paredes da câmara (T<100ºC), em curtas distâncias da ordem de 

alguns centímetros. Para a obtenção de taxas de deposição elevadas e uniformidade da 

camada depositada opera-se num regime completamente diferente daquele utilizado em 

epitaxia, ou seja, o fluxo de gases reactivos é feito em regime turbulento ou mesmo 

caótico, com elevados fluxo e concentração do gás percursor. Desde modo, garante-se que 

o efeito de depleção dos gases para longe do substrato quente, no sentido das temperaturas 

mais baixas (devido ao gradiente de temperatura da ordem das centenas de grau por 

centímetro), seja compensado por sucessivas passagens do gás reagente sobre o substrato, 

aumentando a probabilidade de este encontrar um local na superfície onde seja adsorvido. 
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A taxa de deposição é controlada pelo fluxo e concentração do gás percursor que passa 

junto à superfície.  

Com esta aproximação de sucessivas passagens do gás percursor sobre o substrato 

é possível obter elevados rendimentos de conversão gás-sólido. Por se tratar de um regime 

de deposição complexo pelo carácter turbulento do fluxo de gases, fora do equilíbrio no 

que respeita às reacções químicas, com condições fronteira e termodinâmicas difíceis de 

equacionar, e sobretudo por acontecer à pressão atmosférica, não existem modelos 

consensuais para a previsão do mecanismo de reacção, das taxas de deposição e do 

movimento dos gases. Um estudo recente de simulação numérica para a deposição de 

silício a partir do silano num reactor de APCVD [Nicolas et al., 2008] parece ser aquele 

que mais se aproxima da hipótese de estudo deste trabalho. No entanto, as conclusões que 

nele aparecem referem-se a uma geometria de reactor completamente diferente da que se 

pretende implementar, com implicação directa no perfil do fluxo de gases. 

 

A utilização do silano como gás percursor de silício em reactores de APCVD de 

parede fria põe o problema da sua decomposição em fase gasosa, eq. (3.8). Um modo de 

limitar esta decomposição é a utilização de hidrogénio como gás de diluição, por ser 

também o produto gasoso da reacção, numa estequeometria de 1 molécula de silano para 2 

moléculas de hidrogénio. Existindo hidrogénio em excesso numa região de temperaturas 

inferiores à do substrato, a reacção de decomposição do silano em fase gasosa é travada 

pelo efeito enunciado no Princípio de Le Chatelier. 

 

3.4.4 Os Substratos para CVD 

 

Em CVD o substrato é o local onde se deposita o material resultante das reacções 

do processo. No caso particular em que se tem aquecimento óptico, é o próprio substrato 

que é aquecido e que fornece a energia necessária às reacções químicas, razão pela qual a 

deposição ocorre preferencialmente na sua superfície. A escolha do tipo de material para o 

substrato teve em atenção o objectivo final do trabalho, ou seja, a obtenção de fitas de 

silício destacáveis, auto sustentadas e de elevada pureza.  
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Atendendo às temperaturas envolvidas no processo de CVD, entre 750-900ºC, e ao 

facto de não deverem existir materiais estranhos que introduzam impurezas e diferenças 

no coeficiente de expansão térmica entre o substrato e a folha de silício crescida, tornou-se 

óbvio desde o início que o substrato deveria ser do mesmo tipo do material a depositar: o 

silício. 

Das várias hipóteses existentes para a escolha de substratos de silício, foram 

escolhidas duas (ver Cap. 4):  

- substratos de silício multicristalino com camada sacrificial de silício poroso; 

- substratos de pó de silício. 

A primeira hipótese teve como objectivo a realização de amostras para 

conhecimento e optimização do processo de CVD, por se tratarem de substratos fáceis de 

manipular, com resultados conhecidos e por possuírem uma estrutura superficial porosa, 

apesar de não se terem feito tentativas de destacamento. 

Uma vez demonstrada a possibilidade de realizar a deposição de silício por CVD 

com elevadas taxas de deposição, exploraram-se os substratos de pó de silício, como uma 

via para um destacamento fácil e pelo seu baixo custo. 

 

3.5 A Técnica de ZMR 

 

Após deposição por CVD da folha/fita ou filme de silício, a sua qualidade 

cristalográfica pode ser melhorada e optimizada por cristalização. Estudos mostram que 

para atingir o objectivo de células solares com eficiência superior a 15% em silício 

policristalino, o tamanho de grão deve ser superior a 100µm [Reber et al., 2006]. 

A técnica mais comum de cristalização/recristalização a altas temperaturas é a 

recristalização por zona fundida (ZMR). As técnicas de recristalização a baixas 

temperaturas incluem a cristalização por laser, a cristalização em fase sólida muito 

utilizada em silício amorfo (SPC), processamento térmico rápido (RTP) e recozimento em 

vácuo.  

A recristalização (tomada aqui não no sentido metalúrgico do termo) por zona 

fundida, ZMR, pode ser realizada sobre folhas ou fitas contínuas e autosustentáveis, sem 

contacto da zona fundida com outro material, a não ser a atmosfera do forno. Tipicamente, 
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a ZMR tem lugar num forno óptico, onde a folha/fita pode ser colocada horizontal ou 

verticalmente. No caso do forno utilizado neste estudo a amostra é colocada na posição 

vertical e são utilizados dois espelhos elípticos que concentram a radiação de duas 

lâmpadas de halogéneo em ambas as faces da folha/fita de silício, originando uma linha 

fundida com alguns milímetros de largura (Figura 3.6). Esta zona percorre toda a amostra, 

a uma velocidade de cerca de alguns mm/min. A atmosfera no interior do forno é de 

árgon. A ausência de contacto da zona fundida com outros materiais e a atmosfera de 

árgon utilizada permitem preservar a pureza da fita.  

 

 

A pré-fita nesta etapa é constituída por silício intrínseco. Para poder ser utilizada 

como base numa célula solar tem que ser dopada. A dopagem podia ter lugar durante a 

deposição por CVD, adicionando ao silano o diborano. No entanto, o processo de 

deposição tornar-se-ia mais complexo, pela exigência de uma concentração e 

estequeometria bem definida de dopante na fita, inviabilizando a utilização de processos 

com elevadas taxas de deposição. 

Uma forma elegante de efectuar a dopagem consiste em fazê-la durante o passo de 

ZMR, realizando num só passo a recristalização e a dopagem. Esta foi a solução adoptada 

nesta fase de desenvolvimento do processo SDS.A superfície da folha/fita de silício é 

borrifada com uma solução de ácido bórico, que é incorporado durante o processo de 

recristalização por ZMR [Silva et al., 2006, 2007], de acordo com a equação: 

                                
2 3 2

2 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 4 ( )B O g Si s SiO s B s+ → +                                     (3.10) 

 

Figura 3.6 – Esquema simplificado do processo ZMR: focagem da radiação proveniente de duas lâmpadas 
de halogéneo nas superfícies da fita de silício, criando uma zona fundida com ~2mm de largura. 
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A recristalização por zona fundida também pode ser utilizada como um processo 

de segregação de algumas impurezas, por dissolução daquelas na zona líquida e sucessivo 

arrastamento ao longo da amostra. 

 

Apesar de a recristalização adicionar uma etapa ao processo de produção de 

folhas/fitas ou filmes, permite a utilização de processos de deposição por CVD de menor 

custo e menor qualidade cristalográfica. A utilização da ZMR para a dopagem do silício 

intrínseco obtido por CVD evita a utilização e manipulação de percursores gasosos 

altamente tóxicos como é o diborano (H3BO3), permitindo explorar condições de CVD 

que não exijam nenhuma estequeometria específica, por se tratar só da deposição do 

silício. 
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