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Resumo  
 

O custo de produção de uma célula solar é o factor mais relevante para a penetração 

maciça dos sistemas fotovoltaicos no mercado energético e constitui a principal motivação 

e objectivo da investigação e desenvolvimento nesta área. O silício (Si) é o material mais 

utilizado no fabrico de células solares e representa hoje cerca de 65% do custo final de um 

módulo solar. 

As técnicas convencionais de cristalização de silício em lingote requerem uma etapa 

de corte em bolachas que representa ~20% do custo de um módulo. Neste contexto, as 

técnicas de crescimento de silício directamente sob a forma de fita têm o potencial de 

conseguir uma redução significativa do custo final pelo facto de eliminarem esta operação 

de corte e pela melhor utilização da matéria prima. 

 

A procura de novos processos de baixo custo de produção de fitas de silício de 

qualidade solar constituiu a motivação e objectivo deste trabalho. Apresenta-se nesta tese o 

processo SDS - Silicon on Dust Substrate, de preparação de fitas de silício por CVD 

(Chemical Vapor Deposition), a partir de silano. 

 O Processo SDS é composto por duas etapas principais: 

 - Deposição rápida de silício por CVD sobre pó de silício para formação de uma 

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

- 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. 

 

Neste trabalho pretendeu-se demonstrar os princípios e prever as limitações de um 

futuro processo industrial. No desenvolvimento do processo foram construídas duas 

gerações de reactores de CVD, para deposição  rápida de silício a baixas temperaturas e à 

pressão atmosférica. O gás percursor de silício escolhido é o silano e o crescimento ocorre 

sobre uma camada de pó de silício. A descrição dos reactores, sistemas auxiliares, 

parâmetros de deposição, caracterização das fitas de Si e discussão de resultados 

constituem a parte principal desta tese. 
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Procuraram-se e encontraram-se condições tais que as pré-fitas crescidas por CVD, 

resultantes da 1ª etapa, a baixas temperaturas e com elevadas taxas de deposição, são 

autosustentáveis e apresentam elevada pureza, embora com baixa qualidade cristalográfica 

(silício microcristalino) e elevada porosidade.  

A segunda etapa visa eliminar a porosidade, aumentar a qualidade cristalográfica e 

dopar a pré-fita de silício que até aqui é do tipo intrínseco. A dopagem foi feita pelo método 

de pulverização superficial com ácido bórico seguida de recristalização. No fim do 

processo de dopagem/ZMR, resultaram fitas de silício com espessura entre 500 e 700 µm, 

30 mm de largura máxima, do tipo p, com resistividade entre 0,5 e 1 Ω.cm e estrutura 

cristalina composta por cristais com comprimento da ordem de alguns centímetros e largura 

da ordem dos milímetros.  

Estas amostras foram processadas para formação de células solares simples, 

destinadas à avaliação da qualidade do material produzido. Estas células apresentaram 

como principais características Voc ~ 500 mV, Isc ~ 16-17 mA/cm2, e comprimento de 

difusão de portadores minoritários Ln ~50-60 µm. 

 

O trabalho que aqui se apresenta constitui uma primeira demonstração do processo 

SDS, da qual se conclui que tem potencial para vir a constituir uma nova via para a 

produção de células solares, tendo sido demonstradas todas as etapas desde a formação da 

pré-fita por CVD directamente a partir do silano até à célula solar final – ainda que dentro 

de uma demonstração laboratorial de princípio, muito longe ainda de um processo piloto 

industrial.  

A originalidade do processo reside (i) na utilização de pó de Si como substrato e 

simultaneamente como camada de separação, e (ii) no crescimento de fitas por CVD 

rápido, com pequena incorporação de energia, (iii) num passo separado do de cristalização.  

 

Este processo foi objecto de pedido de patente internacional em 2007. 

 

 

Palavras chave: Silício, CVD, Fotovoltaico 
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Abstract 
 

The production cost of solar cells is the most relevant factor slowing the massive 

penetration of PV systems in the energy market; cost reduction is the main motive and 

purpose of research and development in this area. Silicon (Si) is the most common material 

used for solar cells and represents about 65% of the final cost of a solar module.  

The conventional ingot crystal growth techniques for Si require a step of ingot sawing into 

wafers that represents ~ 20% of the cost of a module. In this context, the techniques for 

direct growth of silicon into ribbons have the potential to achieve a significant reduction of 

the final cost by elimination of this cutting operation and efficient use of feedstock. 

 

Demand for new techniques for the production of low cost, high quality, silicon 

ribbons for the solar photovoltaics industry was the motivation for this work. This thesis 

presents the SDS (Silicon on Dust Substrate)  process for the preparation of silicon ribbons 

by CVD (Chemical Vapor Deposition) from silane.  

  The SDS process is composed of two main steps: 

   - Fast deposition of silicon by CVD on silicon powder for the formation of a pre-

ribbon of high-purity intrinsic silicon, continuous, detachable and self-supported;  

   - Doping and recrystallization by ZMR (Zone Melting Recrystallization) of the 

pre-ribbon for the production of a silicon ribbon of crystallographic quality suitable for 

photovoltaic application. 

In this work we intend to demonstrate the principles and foresee possible limitations 

of a future industrial process. In the present process development two generations of CVD 

reactors were built, for fast deposition of silicon at low temperatures and atmospheric 

pressure. The chosen precursor silicon gas is silane and growth occurs on a layer of Si 

powder. The description of the reactors, auxiliary systems, deposition parameters, Si ribbon 

characterization, results and discussion constitute the major part of this thesis. 

 

We searched for and found conditions such that pre-ribbons grown by CVD, from 

the first step, at low temperatures and high deposition rates, are self-supported and have 
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high purity, although with low crystallographic quality (microcrystalline silicon) and high 

porosity.  

The second step aims to eliminate porosity, to increase the crystallographic quality 

and to dope the pre-ribbon of silicon, which is originally of the intrinsic type. Doping was 

obtained by means of surface spraying with boric acid followed by recrystallization. At the 

end of the doping/ZMR process silicon ribbons were produced with thicknesses between 

500 and 700µm, 30 mm maximum width,  p-type, 0.5 to 1  Ωcm resistivities and with a 

crystalline structure made up of crystals with length the order of a few centimetres and 

width of the order of millimetres. 

These samples were processed for the formation of simple solar cells, aiming at the 

final evaluation of material quality. These test cellswere found to have the following  

characteristics: Voc ~ 500 mV, Isc ~ 16-17 mA/cm2, and minority carrier diffusion length Ln 

~ 50-60 µm. 

The work presented here constitutes the first demonstration of the SDS process, 

from which we can conclude that it has the potential to become a new route for solar cell 

production, with all stages, from the formation of the pre-ribbon, by CVD, directly from 

silane, to the final one, of a working solar cell, demonstrated.  

The originality of this new process lies (i) in the use of silicon powder as a  

substrate and simultaneously as a separation layer, and (ii) in the growth of ribbons by fast 

CVD, with a small thermal budget, (iii) in a distinct step from that os crystallization. This 

process has been the subject of an international patent application in 2007. 

 

 

 

Keywords: Silicon, CVD, Photovoltaic



VII 

Índice 
 

Agradecimentos .................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Resumo .................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Abstract ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Índice

 …………………………………………………………………………………...Erro

r! Bookmark not defined.I 

 
1 Introdução ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.1 Enquadramento Geral e Motivação .....................Error! Bookmark not defined. 

1.2 O Estado da Arte dos Materiais para PV.............Error! Bookmark not defined. 

1.2.1 O Silício Cristalino (c-Si) ............................Error! Bookmark not defined. 

1.2.2 Os Filmes Finos ...........................................Error! Bookmark not defined. 

1.2.3 Outros Materiais e Conceitos Emergentes...Error! Bookmark not defined. 

1.3 Estrutura e Organização da Tese .........................Error! Bookmark not defined. 

 

2 O Estado da Arte das Técnicas de Produção de Silício Cristalino para PV ....... 13 

2.1 Produção/Refinação do Silício ........................................................................... 14 

2.2 Técnicas de Cristalização do Silício em Lingote e Corte................................... 16 

2.3 Técnicas de Cristalização do Silício em Folha, Fita ou Filmes Finos................ 19 

2.3.1 Folhas ou Fitas de Silício Crescidas a partir de Silício Fundido................ 20 

2.3.1.1 O Processo EFG (Edge defined film fed growth) ................................... 20 

2.3.1.2 O Processo SR (String Ribbon) .............................................................. 21 

2.3.1.3 O Processo D-Web (Dendritic Web) ...................................................... 22 

2.3.1.4 O Processo RGS (Ribbon Growth on Substrate).................................... 23 

2.3.2 Folhas, Fitas ou Filmes a partir de Pó ou Grânulos de Si........................... 24 

2.3.2.1 O Processo SSP (Silicon Sheet from Powder) ........................................ 24 

2.3.2.2 Patente US4407858 ................................................................................ 25 

2.3.3 Folhas, Fitas ou Filmes de Silício a partir de Percursores Gasosos ........... 25 

2.3.3.1 Substratos de outro material ................................................................... 25 



VIII 

2.3.3.2 Substratos de silício ................................................................................ 26 

2.3.4 Fitas de Si a partir de Percursores Gasosos e Grânulos de Si .................... 28 

3 O Processo SDS – Silicon on Dust Substrate........................................................... 29 

3.1 Objectivos Iniciais .............................................................................................. 29 

3.2 Concepção do Processo SDS.............................................................................. 30 

3.3 Originalidade, Enquadramento e Vantagens do Processo SDS.......................... 33 

3.4 A Técnica de CVD ............................................................................................. 35 

3.4.1 Nucleação e Crescimento em CVD do Silício............................................ 35 

3.4.2 Química do processo de CVD de silício a partir do silano......................... 38 

3.4.3 APCVD....................................................................................................... 41 

3.4.4 Os Substratos para CVD............................................................................. 42 

3.5 A Técnica de ZMR ............................................................................................. 43 

 

4 Preparação das Fitas de Silício................................................................................ 47 

4.1 Descrição do Sistema de CVD ........................................................................... 48 

4.2 O Reactor Tubular de CVD................................................................................ 49 

4.3 Sistemas Auxiliares ............................................................................................ 51 

4.4 Estudo da Temperatura no Reactor Tubular de CVD......................................... 54 

4.5 Deposição de Fitas de Si no Reactor Tubular de CVD ...................................... 56 

4.5.1 Preparação dos Substratos para CVD no Reactor Tubular......................... 57 

4.5.2 Procedimento para as Experiências de CVD.............................................. 59 

4.5.3 Parâmetros de Deposição por CVD no Reactor Tubular............................ 59 

4.6 O Reactor SDS de CVD ..................................................................................... 62 

4.6.1 Concepção e Projecto do Reactor SDS de CVD ........................................ 62 

4.6.2 Distribuição da Intensidade de Radiação no Reactor SDS......................... 63 

4.6.3 Descrição do Reactor SDS de CVD ........................................................... 67 

4.6.4 Medidas de Temperatura no Reactor SDS de CVD ................................... 72 

4.7 Deposição de fitas de Si no Reactor SDS de CVD............................................. 73 

4.7.1 Substratos e Preparação das Amostras para CVD no Processo SDS ......... 73 

4.7.2 Parâmetros de Deposição por CVD no Processo SDS ............................... 75 

4.8 A Recristalização e Dopagem das Fitas de Silício SDS..................................... 77 

4.8.1 Dopagem das Pré-Fitas por Pulverização com Ácido Bórico .................... 77 



IX 

4.8.2 Recristalização das Pré-Fitas de Silício...................................................... 78 

4.9 Formação de Células Solares sobre as Fitas de Silício SDS .............................. 80 

 

5 Caracterização da Deposição de Si por CVD no Reactor Tubular...................... 83 

5.1 O Método Gravimétrico para Caracterização do Processo de CVD .................. 84 

5.2 Deposição de Si por CVD sobre substrato de silício poroso.............................. 86 

5.3 Deposição de Si por CVD sobre Pó de Silício ................................................... 91 

5.3.1 O pó de Si como camada de destacamento - Amostra P1 .......................... 91 

5.3.2 A influência da dimensão das amostras no CVD sobre pó de Si ............... 95 

5.3.3 A influência do fluxo de gás no CVD sobre pó de Si................................. 95 

5.4 Conclusões sobre a deposição de Si por CVD no reactor tubular ...................... 98 

 

6 Caracterização das Fitas de Si preparadas pelo Processo SDS.......................... 101 

6.1 Caracterização do Pó de Silício ........................................................................ 101 

6.1.1 Estrutura e Morfologia do Pó de Si .......................................................... 101 

6.1.2 Composição do pó de Silício.................................................................... 104 

6.2 Perfil de Deposição por CVD das Pré-fitas de Si ............................................. 104 

6.3 Estudo da Evolução da Taxa de Deposição de Si por CVD com o Tempo...... 108 

6.4 Recristalização das Pré-fitas com Diferentes Perfis de Deposição .................. 110 

6.5 Caracterização da Deposição por CVD no Processo SDS ............................... 111 

6.6 Caracterização Estrutural e Morfológica das Pré-fitas e Fitas SDS ................. 113 

6.7 Caracterização da Composição das Pré-fitas e Fitas SDS................................ 117 

6.8 Tempo de Retorno Energético ou Pay-Back Time do SDS.............................. 122 

6.9 Conclusões........................................................................................................ 124 

 

7 Características Ópticas e Eléctricas das Fitas SDS ............................................. 125 

7.1 Aspectos Fundamentais das Técnicas de Caracterização Óptica e Eléctrica ... 126 

7.1.1 Absorção óptica no silício ........................................................................ 126 

7.1.2 Comprimento de Difusão dos Portadores Minoritários............................ 127 

7.1.3 Resposta Espectral e Rendimento Quântico............................................. 127 

7.1.4 Característica I(V) e Respectivos Parâmetros .......................................... 129 

7.1.4.1 Corrente de Curto Circuito (Isc)........................................................... 129 



X 

7.1.4.2 Tensão em Circuito Aberto (Voc) ........................................................ 129 

7.1.4.3 Factor de Preenchimento (FF- Fill Factor) .......................................... 130 

7.1.4.4 Eficiência ou Rendimento de Conversão (η) ....................................... 130 

7.2 Caracterização das fitas SDS............................................................................ 131 

7.2.1 Determinação da resistividade superficial pelo método dos 4 pontos...... 131 

7.2.2 Característica I(V) e Respectivos Parâmetros .......................................... 134 

7.2.3 Resposta Espectral e Rendimento Quântico............................................. 136 

7.3 Conclusões........................................................................................................ 138 

 

8 Conclusão e Perspectivas Futuras......................................................................... 139 

8.1 Conclusão ......................................................................................................... 139 

8.2 Perspectivas Futuras ......................................................................................... 141 

 

A - Lista de Abreviaturas e Símbolos ........................................................................... 145 

B - Lista de Publicações ................................................................................................. 147 

C - Lista de Figuras ........................................................................................................ 149 

D - Lista de Tabelas ........................................................................................................ 155 

Bibliografia...................................................................................................................... 157 

 


