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Resumo 

A crescente utilização de silício na industria fotovoltaica e eletrônica vem aumentando a 

demanda pelo produto puro (silício grau solar e grau eletrônico), o silício puro é obtido 

normalmente do silício grau metalúrgico, que apresenta pureza em torno de 95%. O silício 

de alta pureza pode ser obtido a partir do monossilano (SiH4), o objetivo deste trabalho 

foi propor a obtenção de um precursor do monossilano por meio de uma rota química 

catalítica livre de cloros e cloretos, portanto mais limpa e consideravelmente menos 

danosa ao meio ambiente. Este processo inicia-se por uma síntese, uma reação catalisada, 

entre álcoois e o Si-GM, resultando assim em substâncias chamadas de alcoxissilanos 

com fórmula geral Si(OR), onde “R” representa radicais orgânicos, como metila, etila, 

etc. Em uma segunda etapa, o alcoxissilanos, precursor do monossilano, também passa 

por uma reação catalisada, chamada desproporcionamento, ou seja, ocorre 

simultaneamente uma reação de oxidação e redução entre moléculas de uma mesma 

substância, os produtos gerados são então o tetra-alcoxissilanos e o SiH4. Primeiramente 

o Si-GM foi purificado pela lixiviação ácida, foram utilizadas partículas com tamanho 

médio de 60µm, inseriu-se o cobre como catalisador em amostras de silício lixiviado e 

não lixiviado por impregnação de via húmida e estas então foram ativadas por tratamento 

térmico a uma temperatura de 250°C e atmosfera de H2. No processo de síntese usou-se 

o etanol com reagente em um sistema de reator de leito fixo, foram avaliadas as 

influências da temperatura (250, 350 e 450°C), da composição química do silício 

(lixiviado e não lixiviado) e a proporção de catalisador (1,5%, 3,5% e 7% m/m). O 

processo de lixiviação ácida mostrou-se eficiente na remoção de contaminantes, 

chegando a uma pureza relativa igual a 99,96%. O TES não teria sido produzido no 

modelo aqui proposto, mas a presença do TEOS confirma que o sistema de leito pode ser 

uma alternativa de rota para esta síntese, também foi possível avaliar a viabilidade técnica 

do processo no que diz respeito ao reaproveitamento de resíduos. 

 

Palavras chave: silício, silício grau solar, lixiviação, catálise, trietoxissilano, 

tetraetoxissilano, energia fotovoltaica, célula solar, célula fotovoltaica, energia solar. 
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Abstract 

The silicon use at photovoltaic and electronics industry has growing (solar grade silicon 

and electronic grade) increased pure product demand. Pure silicon usually obtained from 

metallurgical grade silicon, which has purity around 95%. The high purity silicon can be 

obtained from monosilane (SiH4). This work aim was obtain a monosilane precursor 

through a catalytic chemical route free of chlorides and chlorines thus considerably 

cleaner and less environment damaging. This process starts by synthesis, a catalyzed 

reaction, between alcohols and GM-Si, resulting in substances called alkoxysilanes to 

formula Si(OR), where "R" represents organic radicals, such as methyl, ethyl, etc. In a 

second step, the alkoxysilane, monosilane precursor, also undergoes a catalyzed reaction, 

called disproportionation, i.e., a oxidation and reduction reaction occurs both between 

same substances molecules, products generated are then tetra-alkoxysilanes and SiH4. Si-

GM was purified by acid leaching, an average particle size of 60μm were used, copper 

was inserted as catalyst in silicon samples leached and not leached by the wet 

impregnation and these were then activated by heat treatment at 250°C and H2 

atmosphere. Ethanol was used in synthesis process in a fixed bed reactor system, 

temperature influences (250, 350 and 450 ° C), silicon chemical composition (not leachate 

and leachate) were evaluated also catalyst proportion (1.5%, 3.5% and 7% w/w). 

Leaching process has been successful in removing contaminants, reaching a relative 

purity equal 99.96%. The TES would not have been produced in model proposed here, 

but TEOS presence confirms that bed system can be a synthesis alternative route, it was 

also possible to evaluate process technical feasibility with respect waste reuse. 

 

Keywords: silicon, solar grade silicon, leaching, catalysts, triethoxysilane, tetraethyl 

orthosilicate, photovoltaic energy, solar cell, photovoltaic cell, solar energy. 
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1 Introdução 
 

A substituição de energias obtidas por formas convencionais, principalmente as 

que geram gases promotores do efeito estufa, gases poluentes tóxicos ou resultem da 

exploração não sustentável, por fontes de energias renováveis com sustentabilidade, tem 

sido foco de desenvolvimentos científicos e tecnológicos ao redor do mundo. 

Dentre estas pode-se destacar a energia fotovoltaica, onde a captação de fótons da 

luz solar em materiais semicondutores os converte em energia elétrica. Este efeito ocorre 

pela absorção de um fóton com energia igual ao gap do material semicondutor o que gera 

um par elétron-buraco, chamados de portadores de carga, estes são captados em um 

circuito proporcionando a geração da corrente elétrica.  

Um destes elementos semicondutores é o Silício (Si) com energia de gap de 

1,12eV a 300K. O silício é obtido através do processo de redução da sílica com carbono 

(carvão), gerando o silício metálico, com pureza em torno de 98-99%. 

Para que o silício apresente as características de semicondutor é necessário que 

ele esteja em um estado mais puro. Há dois tipos deste silício, o chamado grau solar, Si-

GSo, com pureza de 99,999% e o silício grau eletrônico, Si-GE, com pureza de 99,9999% 

ambos com níveis de contaminantes controlados. 

O processo de obtenção destes silícios de alta pureza é material para um grande 

número de pesquisas, sendo estes processos, em grande parte, responsáveis pelo custo 

final destes produtos. A fim de se difundir a utilização da energia fotovoltaica é ponto 

passivo que os processos sejam eficientes e de baixo custo. 

Uma das principais rotas para se obter o silício de alta pureza é através da síntese 

de clorossilanos por rota química, em destaque o triclorossilano e a posterior redução por 

pirólise para se obter o silício granulado de alta pureza. O triclorossilano tem um alto 

rendimento na produção do Si-GSo e Si-GE, entretanto, durante o processo, tanto de 

obtenção do triclorossilano, quanto na redução pirolítica para produção do Si de alta 

pureza, são utilizadas e geradas substâncias que são potencialmente tóxicas e danosas 

para o meio ambiente. 
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Sendo a energia solar, uma alternativa para a substituição de outras menos limpas, 

faz-se necessário também que todo o processo de obtenção seja limpo, com 

responsabilidade ambiental e totalmente reciclável, neste intuito, dentro do processo de 

síntese de clorossilanos, há em concordância, estudos para reciclagem e reutilização dos 

resíduos gerados. 

Alternativa ainda em desenvolvimento é a obtenção do silício de alta pureza a 

partir do monossilano (SiH4), por meio de uma rota química catalítica, entretanto, livre 

de cloros e cloretos, portanto mais limpa, consideravelmente menos danosa ao meio 

ambiente, e com alta possibilidade de reaproveitamento de rejeitos e resíduos do processo 

em todas as etapas. 

Este processo inicia-se por uma síntese, uma reação de esterificação catalisada, 

entre álcoois e o Si-GM, resultando assim em substâncias chamadas de alcoxissilanos 

com fórmula geral Si (OR), onde “R” representa radicais orgânicos, como metila, etila, 

etc. 

Em uma segunda etapa, os alcoxissilanos, precursor do monossilano, também 

passam por uma reação catalisada, chamada desproporcionamento, ou seja, ocorre 

simultaneamente uma reação de oxidação e redução entre moléculas de uma mesma 

substância, os produtos gerados são então o tetra-alcoxissilanos e o SiH4, o subproduto 

gerado tem alto valor na obtenção de silicasois, principais precursores para a obtenção de 

siliconas, sendo este processo hoje, bastante utilizado na obtenção das siliconas especiais.  

Dentre os alcoxissilanos, um que vem sendo bastante estudado para a produção 

do monossilano, é o Trietoxissilano (TEOS), resultado da síntese do etanol (C2H5OH) 

com o Si metálico, resultando assim no composto de fórmula SiH(OC2H5)3. Os principais 

motivos para a utilização do etanol são, sua baixa toxidade e possibilidade de sua 

recuperação praticamente total em todas as etapas de processo da síntese. 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 
O trabalho busca contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de produção de 

silício grau solar, sendo parte do esforço conjunto para desenvolver o projeto de pesquisa 

e desenvolvimento CEMIG-ANEEL P&D 127 - Processamento do silício para a 

fabricação de células solares de baixo custo. 
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2.2 Objetivos específicos  
Produzir o trietoxissilano por rota catalítica livre de cloretos catalisada com 

cobre(I). 

Estudar a influência das variáveis: temperatura, composição química da matéria 

prima e proporção do catalisador. 

 

3 Revisão Bibliográfica 

3.1 O Silício e Células Solares Fotovoltaicas 

O silício é um material semicondutor, sendo necessário, a 25 °C, 1,12eV de 

energia para arrancar um elétron da banda de valência, transferindo-o para a banda de 

condução, portanto a luz e o calor fazem-no um condutor elétrico. Essa propriedade é 

ainda alterada pela presença de impurezas na rede cristalina, muitas destas, quando 

incorporadas à rede do silício durante o crescimento de cristal, ionizam em temperaturas 

relativamente baixas, provendo elétrons livres ou buracos. Diz-se que essas substâncias 

que fornecem elétrons são dopantes do tipo n e que as outras que aceitam elétrons do 

silício são dopantes do tipo p. Os elementos mais comumente usados para esse fim são: 

boro, fósforo, arsênio e antimônio. Usa-se dessa propriedade tanto na indústria 

fotovoltaica quanto na eletrônica para produção de energia ou aplicação em circuitos, 

sensores, transdutores, em LED’s, micro processadores, etc. A resistividade do silício é 

independente da sua orientação cristalográfica e a mobilidade dos elétrons e buracos é 

sensível a variações de pressão, tensão uniaxial e compressão. Existe uma mudança de 

fase do silício semicondutor para metal quando a pressão é superior a 15GPa 1. 

A energia solar pode ser obtida diretamente na forma de calor como energia solar 

térmica, ou ser armazenada indiretamente através do aquecimento de fluidos. Fazendo 

uso da propriedade fotoelétrica do silício é possível, ainda, converter diretamente a 

energia solar em energia elétrica. A conversão da radiação solar em eletricidade através 

do efeito fotovoltaico é um dos métodos mais aceitos para produção de energia limpa e 

renovável. Este processo sofreu significantes desenvolvimentos tecnológicos e industriais 

recentemente. Enquanto a tecnologia básica da conversão de energia solar tenha mudado 

pouco, novos processos de produção levaram a diminuição do custo e melhores 

consistências dos produtos finais 2. 
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Uma célula solar convencional é geralmente composta de uma junção 

semicondutora p-n. Nessa junção, os elétrons do lado n são normalmente capturados pelos 

buracos do lado p, carregando os lados positivamente e negativamente, respectivamente. 

No entanto, há a formação de uma barreira, dificultando essa passagem dos elétrons. Em 

um dado momento, o equilíbrio será atingido, com um campo elétrico separando ambos 

os lados. Esse campo funciona exatamente como um diodo, permitindo somente o fluxo 

de elétrons do lado “n” para o “p” 3. Isso pode ser visto na Figura 3-1.  

 

 

Figura 3-1– O efeito do campo elétrico em uma célula fotovoltaica 4, onde (A) é o silício tipo p e (B) 

silício tipo n. 

Quando a célula é exposta à luz, cada fóton com energia suficiente libera apenas 

um par elétron-buraco. Caso isso ocorra em uma região próxima o suficiente do campo 

elétrico ou em sua área de influência, o elétron será mandado para o lado N e o buraco 

para o lado P 3. Conectando devidamente as duas extremidades com um fio metálico, 

haverá a circulação de elétrons ao longo deste.  

 

Figura 3-2 – O funcionamento da célula solar 4, onde (A) é o silício tipo p e (B) silício tipo n. 

 

Um processo recorrente nas células solares é a recombinação, que é o retorno 

natural dos elétrons da banda de condução à banda de valência. Isso ocorre devido à 

presença de impurezas e de defeitos cristalográficos, que fazem com que a energia extra 

dos elétrons seja absorvida e transformada em calor. Por essa razão, os cristais de silício 

empregados na indústria de células solares devem ser altamente purificados. 

Fótons 

Carga 
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3.2 Relação entre Eficiência e Impurezas 
 

A presença de defeitos, inclusões e precipitados na estrutura do silício cria 

distúrbios eletrônicos locais por causa da natureza das ligações atômicas. Quando se fala 

de materiais cristalinos simples, trata-se de materiais que consistem de uma estrutura 

cristalina contínua de apenas um grão. Já materiais poli cristalinos consistem de muitos 

grãos separados com planos cristalinos diferentes que se encontram nos contornos de 

grão. As propriedades do silício podem ser alteradas ainda por impurezas eletricamente 

ativas, que podem reduzir o comprimento de difusão de portadores de carga minoritários, 

tanto por recombinação quanto por perda de mobilidade provocada por espalhamento 

induzido, também podem ser responsáveis por induzir a degradação de contatos e 

interfaces e outros defeitos nas junções. Na maioria dos casos a redução do comprimento 

de difusão é o mecanismo dominante para degradação de células solares fotovoltaicas, no 

caso específico para ferro, níquel e cobre, altas concentrações resultam em uma perda de 

desempenho devido a fenômenos relacionados a defeitos de junções. 5 

Átomos de impurezas têm forte efeito na eficiência do silício como material 

fotoelétrico. Sabe-se que o efeito das impurezas pode ser mudado através de tratamentos 

térmicos e através de exposição do material a atmosfera de gettering. Os átomos de 

impurezas podem se apresentar como soluções sólidas, por exemplo, FeB, ou como 

complexos ou precipitados maiores como Fe2Si. Isto depende da temperatura, 

concentração e a densidade de imperfeições cristalinas (discordâncias e contornos de 

grão). Se a temperatura ou os ambientes forem alterados demorará algum tempo até que 

o equilíbrio seja estabelecido. O tempo para alcançar o equilíbrio pode depender de 

parâmetros como temperatura, taxa de resfriamento e aquecimento e composição 

química, tamanho de grão, densidade de discordâncias e outros.  A maioria dos metais de 

transição forma níveis de energia com valores intermediários entre a banda de condução 

e a banda de valência, por isso este grupo tem grande influência nas propriedades do 

silício. As principais impurezas encontradas no silício estão no grupo 3d (Sc, Ti, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu) em geral estão presentes no silício como impureza intersticial. O Ni 

e Cu têm maiores coeficientes de difusão no silício por isso baixa captura de portadores 

de carga e logo tem menor efeito no tempo de vida dos portadores. Os elementos com 

baixa difusividade permanecem na solução sólida em sítios intersticiais. Uma severa 

deterioração das propriedades elétricas é esperada em soluções sólidas, pois as impurezas 
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capturam os portadores de carga. O tempo de vida dos portadores de carga é inversamente 

proporcional à concentração de impurezas 6. 

No silício grau solar as impurezas são praticamente as mesmas presentes no silício 

grau semicondutor ou eletrônico, entretanto os níveis aceitáveis são substancialmente 

mais elevados para o primeiro caso. A concentração máxima permitida, em ppm, de cada 

impureza individualmente, é definida pelo estudo da eficiência da célula solar 

fotovoltaica em função da concentração de contaminante, esta relação está representada 

na figura 3-3 7. 

 

 

Figura 3-3 – Efeito do teor de impurezas metálicas (em at cm-3) em silício monocristalino 8 

A presença dos contaminantes tem impacto direto no comprimento de difusão dos 

portadores de carga minoritários que é reduzido drasticamente, o mesmo efeito é 

observado tanto em Si de alta pureza do tipo monocristalino quanto o poli cristalino 8. 
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Figura 3-4 – influência da concentração de impurezas sobre o comprimento de difusão de portadores 

minoritários no Si-pc 8. 

Na tabela 3-I estão representadas as concentrações típicas de impurezas no silício 

grau metalúrgico e solar, podendo ser considerado como os indicadores de qualidade para 

o silício grau solar. 

Tabela 3-I - Pureza do Si-GM e Si-GSo 7 

 

As colunas correspondentes ao Si-GM são, respectivamente, do silício grau 

metalúrgico e do silício grau melhorado. 

Concentração impurezas metálicas (cm-3) 

Impureza 

Concentração da impureza (ppm) 

Grau Metalúrgico 

Grau Solar 
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Portanto, a pureza do silício é fundamental para a confecção das células 

fotovoltaicas, sendo a etapa de purificação, uma etapa chave para a produção da energia 

elétrica através da conversão fotoelétrica. 

3.3 Processos de Purificação do Silício Grau Metalúrgico para 

Produção de Silício de Alta Pureza e Baixo Custo 
 

A conversão de energia solar com alta eficiência tem sido alvo de intensa atenção 

uma vez que este processo é amigável ambientalmente e não perturba o equilíbrio térmico 

do planeta. Avanços na criação de células solares mais estáveis, de alta eficiência e de 

baixo custo despertam grande interesse para o processo de conversão de energia 

fotovoltaica. As células solares são comumente fabricadas a partir do silício grau 

semicondutor, que é obtido pela redução do triclorossilano com hidrogênio, a um custo 

médio de US $60,00/kg. Uma redução significativa no custo de produção é uma condição 

necessária para que o processo de conversão fotovoltaico seja capaz de competir com 

outras fontes energéticas. Isto seria possível através de duas linhas principais: obtenção 

de Si-GE de baixo custo e/ou obtenção de um silício menos puro e, portanto de baixo 

custo, para a fabricação de células solares. Desde 1975, muitas pesquisas vêm se 

concentrando em um esforço para obtenção do silício grau solar de baixo custo 7. 

Processos já bem estabelecidos como Czochralski e a Refusão Zonal (Float Zone) são 

eficientes na redução de impurezas, mas agregam um alto custo ao produto final. 

Atualmente existem muitas formas de se obter o Si-GSo de baixo custo, sendo os 

principais descritos a seguir. 

3.3.1 Redução e Pirólise de Compostos Voláteis de Silício 

 

Este processo envolve alguns processos baseados na purificação em fase vapor do 

silício grau metalúrgico e pode ser descrito essencialmente como tecnologia de 

modificação de precursores clorados. A tabela 3-II apresenta um resumo destes processos. 
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Tabela 3-II - Processos de obtenção de Silício poli cristalino a partir de Compostos Voláteis {adaptado 

de9} 

Processo Equação da Reação 

Triclorossilano Si + 3HCl ↔SiHCl3 +H2 

Monossilano SiCl4             SiHCl3             SiH4            Si 

Diclorossilano SiCl4             SiHCl3             SiH2Cl2            Si 

Bromossilano SiBr4             SiHBr3            Si 

Síntese por Plasma SiCl4 + Hat                SiH4              Si          

Interação fase vapor SiCl4 +Zn                   Si 

 

Dentre estes, os três primeiros têm papel principal, já que permitem tanto a 

produção do silício grau solar quanto do silício grau eletrônico a um custo relativamente 

baixo. 

Processo Triclorossilano 

O processo de síntese de triclorossilano se dá a partir da reação direta entre o silício 

grau metalúrgico e o cloreto de hidrogênio. O processo tem seletividade maior para o 

TCS em temperaturas entre 310 e 315 oC. Por se tratar de uma reação exotérmica o 

controle da temperatura é essencial para todo o processo, já que em temperatura em torno 

de 400 oC o tetracloreto de silício é produzido preferencialmente. Para isso a realização 

do processo em leito fluidizado é recomendável para que se tenha melhor transferência 

de massa e calor. O processo em leito fluidizado é dependente do tamanho de partículas, 

estrutura e configuração do reator, malha de distribuição entre outros fatores. A obtenção 

do Si-GSo ou Si-Ge é feito pela redução do TCS por CVD utilizando o hidrogênio, em 

temperaturas próximas a 1000 oC 10. 

Processo Diclorossilano 

A principal etapa deste processo é a pirólise do Diclorossilano em um reator tubular 

modificado. Este é preparado pela hidrogenação do SiCl4 seguido de reação de 

desproporcionamento do triclorossilano resultante. O processo final é similar ao do 
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triclorossilano. O rendimento médio deste processo é de 40%, sendo o silício final obtido 

de pureza semicondutor 11 12. 

O processo de obtenção do Monossilano será discutido mais tarde. 

3.3.2 Processo Envolvendo Fluoretos 

 

Este processo envolve os seguintes passos: 

H2SiF6 + 2NaF                      Na2SiF + 2HF 

Em seguida é feita filtração e secagem e o produto Na2SiF é decomposto a 450 oC 

Na2SiF                    SiF4 + 2NaF 

Depois de purificado o SiF4 é reduzido com sódio líquido a 400 – 500 oC 

SiF4 + 4Na                Si + 4NaF 

A mistura resultante é separada por lixiviação em solução aquosa ou por 

aquecimento em temperatura acima de 1440 oC, acima do ponto de fusão do silício. Como 

resultado o boro e o fósforo resultantes no Si obtido não é maior que 1ppm. Antes da 

redução o SiF4 é purificado via sorção em fluoreto de sódio a 300 oC, seguido de 

resfriamento a -90 oC ou usando carvão ativado. Por esta rota, as impurezas do tetra 

fluoreto de silício podem ser reduzidas a 1ppm 7. 

3.3.3 Refino do Silício Grau Metalúrgico por Solidificação Direcionada 

 

Este processo é uma rota alternativa para produção de Si-GSo, chamada de rota 

metalúrgica, onde o Si-GM com pureza de 98,5% é purificado pela combinação de etapas 

incluindo a solidificação direcionada. Durante a solidificação muitas impurezas são 

segregadas no material fundido, resultando em um silício sólido mais puro. A diferença 

da concentração de impurezas entre o material sólido e o liquefeito é dada pelo coeficiente 

de segregação no equilíbrio, este é definido por k = Cs/Cl onde Cs e Cl são as 

concentrações das impurezas no sólido e líquido, respectivamente, no equilíbrio a uma 

dada temperatura. Valores de k para muitos contaminantes do Si podem ser vistos na 

tabela 3-III. 
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Tabela 3-III - Concentração máxima de impurezas em Si sólido (CS), matéria-prima (Cf), Silício Grau 

Solar (CSoG), Silício Grau Metalúrgico (CMG) 13 

 

Como resultado da segregação no material fundido, todas as impurezas com 

exceção do B, P, O e C, sofrem severa macro segregação no sólido devido durante a 

solidificação devido a k<<1. Entretanto a seção do lingote que sofreu solidificação no 

início do processo terá maior pureza que as seções seguintes, além disso a velocidade de 

conformação do lingote no processo tem influência direta na pureza do produto final, 

sendo que os melhores resultados são obtidos a velocidades de conformação mais 

reduzidas 13. 

3.3.4 Purificação do Silício Grau Metalúrgico por Rota Hidrometalúrgica 

 

A maior parte dos elementos metálicos presentes como impurezas no Si-GM tem 

um pequeno coeficiente de segregação no silício, conforme visto na tabela 3-III. Assim, 

apesar da alta solubilidade dos contaminantes no silício fundido, estes têm pouca 

solubilidade no sólido, o que provoca sua concentração nos contornos de grão, como no 

processo de cominuição do silício as fraturas normalmente ocorrem nos contornos de 

grão, as impurezas ali concentradas são expostas como interface reativa na presença de 

soluções ácidas. A principal vantagem do processo de purificação por lixiviação ácida do 

Si-GM, é que este pode ser realizado a baixas temperaturas com baixo consumo de 

energia e utilizando equipamentos simples que também contribuem na diminuição de 

custos, se comparados com outros métodos de refino 14. 

Para aumentar a eficiência deste processo, muitas combinações de ácidos são 

utilizadas em diferentes sequências e sob diferentes condições, variando temperatura, 

concentração e tempo de tratamento. O tratamento ácido tem maior aplicação na redução 

Elemento                        CS (átomos/cm3)                             CS (ppm)                                Cf (ppm)                                   CGSol (ppm)                                         CGM (ppm)                                  k 
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de contaminantes metálicos em uma ordem de grandeza e para alguns casos específicos 

em até duas ordens de grandeza. Elementos como Fe, Al e Ca são de mais fácil remoção, 

assim como Mg, Ti, Zr e Ni. O processo é menos eficiente na remoção de B, P, C e Cu 7. 

Em sua publicação de 2007 Yu et al 15 descrevem os fatores estudados que teriam 

influência direta no processo de purificação por rota metalúrgica. 

Efeito da Temperatura 

A eficiência do processo pode ser melhorada com o aumento da temperatura, já que, 

segundo a teoria de colisões, em temperaturas elevadas, a probabilidade destas ocorrerem 

entre moléculas e partículas presentes no sistema é aumentada. A temperatura de 20 oC, 

a remoção de impurezas é baixa, para o alumínio e ferro, e aumenta à medida que se eleva 

a temperatura. Acima de 60 oC nenhuma melhora é observada, sugerindo que esta seja a 

temperatura ideal.  

 

 

Figura 3-5 – Eficiência de remoção de Ferro e Alumínio por lixiviação ácida em relação a mudança de 

temperatura 15 

Efeito do Tempo de Lixiviação 

O tempo de processo é também um fator importante. O aumento contínuo do tempo 

de lixiviação tende a melhorar a eficiência, entretanto o prolongamento da reação acarreta 

no aumento da reposição da solução ácida e diminui a produção final de silício, já que 
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este é relativamente consumido no processo de lixiviação, seja por dissolução do sólido 

ou por formação de finos devido ao choque, entre partículas e partículas e partes do 

aparato de lixiviação.  

 

 

Figura 3-6 – Eficiência de remoção de impurezas por lixiviação ácida em diferentes tempos de reação 15 

 

Efeito do Tamanho de Partícula 

Para o caso de remoção do ferro e alumínio, a eficiência é inversamente 

proporcional ao tamanho das partículas de Si-GM. Na figura 3-7 é possível observar que 

a maior eficiência de remoção é encontrada em partículas de aproximadamente 60 µm, o 

que também corresponde ao tamanho médio de partículas utilizado em leito fluidizado. 

Este resultado indica que partículas mais finas apresentam as impurezas de baixo 

coeficiente de segregação mais expostas, como também indica que áreas específicas 

maiores contribuem para esta exposição. 
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Figura 3-7 – Eficiência de remoção de impurezas por lixiviação ácida em diferentes tamanhos de 

partículas15 

 

3.4 Processos de Obtenção do Monossilano - SiH4 
 

Monossilano de alta pureza vem sendo considerado material chave para produção 

de Silício e seus compostos, especialmente o silício de alta pureza para aplicação na 

indústria eletrônica e solar 16. 

A qualidade do silício final é determinada principalmente pela pureza do material 

de partida, neste caso o SiH4, portanto o uso deste para as duas indústrias impõe limites 

rígidos na sua pureza 17. Já que os contaminantes são gerados principalmente no processo 

de síntese, esta etapa torna-se alvo de maior atenção, não só do processo em si, mas 

também da escolha da melhor rota em termos de operação, custo e impacto ambiental, 

sendo esta última uma das principais vantagens das células solares fotovoltaicas. Segundo 

Zadde, para que esta tecnologia seja amplamente difundida se faz necessário garantir que 

os níveis de rejeitos e efluentes gerados pelo processo de obtenção das células solares 

sejam os menores possíveis 18. 

Existem dois métodos conhecidos para produção do silício grau solar, o primeiro 

denominado de processo Simens, que se baseia na redução do triclorossilano na presença 

Ef
ic

iê
n

ci
a 

d
e 

re
m

o
çã

o
 (

%
) 

Tamanho de partícula (µm) 



 

25 
 

de H2, o segundo pelo desproporcionamento do SiHCl3 para produção do monossilano. A 

maior parte da produção mundial de silício poli cristalino faz uso do primeiro processo. 

No processo Siemens o triclorossilano é produzido em reator de leito fluidizado 

como resultado da reação exotérmica entre o Si-GM em pó e HCl, com auxílio de um gás 

inerte, chamado de gás de fluidização. A mistura gasosa obtida é separada através de 

processos de filtração e condensação, e o gás cloreto de hidrogênio resultante e o H2 

gerado são reciclados, da fração condensada o triclorossilano é separado e purificado 

através de processos de retificação. O processo de deposição é realizado em uma barra, 

substrato, onde o SiHCl3 é misturado a hidrogênio gasoso 18 10. 

O processo de obtenção do SiH4 por desproporcionamento do TCS, também se 

inicia por sua produção em leito fluidizado, no processo desenvolvido pela Union Carbide 

Co. Somente o Si-GM é consumido, todo o SiCl4 produzido retorna para o leito de 

hidrogenocloração assim como todo fino de silício e cloretos gerados. Após a separação 

do H2, assim como no processo anterior, o TCS é refinado e conduzido para o sistema de 

desproporcionamento. A deposição do Si-pc é então realizada através da pirólise do SiH4. 

As equações abaixo apresentam um resumo destas reações. 

 

Ambos os métodos apresentam a desvantagem de utilizar reagentes químicos 

agressivos, no segundo ainda está envolvido o uso de alta pressão e temperatura, o que 

requer alto custo em equipamentos 19 20 18. Em contrapartida, em sua publicação de 2002, 

Zadde et al. descrevem um processo de obtenção do SiH4 a partir da reação direta do Si-

GM com etanol, eliminando a etapa de obtenção do TCS e consequentemente o uso de 

reagentes clorados. 

Neste processo a pureza do silício grau metalúrgico utilizado teria pouca ou 

nenhuma influência, diferentemente do processo para síntese do SiHCl3. A reação pode 

seria conduzida em um reator de leito fluidizado, entretanto em meio líquido, utilizando 

polímeros de alto ponto de ebulição, como, por exemplo, os siloxanos em temperaturas 

superiores a 180 oC, não se faz necessário o uso de pressão, ou seja, a reação pode ocorrer 

em um sistema do tipo “vaso aberto”, além da facilidade de manuseio, isto impede que o 

(1) 

(2) 

(3) 
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trietoxissilano gerado, precursor para o SiH4, seja convertido em tetraetoxissilano. A 

equação abaixo apresenta esta reação. 

 

Devido à ausência de compostos de cloro e cloretos e praticamente por não gerar 

resíduos e efluentes, este processo pode ser considerado ecologicamente seguro 21. 

A principal meta do processo de produção do Si-GSo é garantir que a que o teor de 

contaminantes seja reduzido, o que garante o seu uso na indústria de eletrônicos. Os 

contaminantes mais importantes são os elementos do grupo III e IV da tabela periódica, 

os denominados aceitadores e doadores de elétrons respectivamente. Estes são os 

principais responsáveis pelas características físico-químicas do Si e suas características 

funcionais em equipamentos eletrônicos, entre estes contaminantes o boro tem particular 

destaque, por ser sua remoção complexa 22. 

A remoção do boro, conforme descreve Strebkov et al.21, é realizada no processo 

livre de cloreto em dois estágios: primeiro na purificação do TES, devido ao boro 

permanecer ligado em complexos sólidos não voláteis; segundo na reação de 

desproporcionamento do trietoxissilano, por ser a reação seletiva e o B não formar hidreto 

volátil, o B2H6, permanecendo então na fase líquida, enquanto o SiH4 é liberado na forma 

de gás. 

 

 

Figura 3-8 – Fluxograma de produção do SiH4 pela tecnologia livre de cloretos (adaptado de Zadde 

2002)21. 

(4) 

(5) 
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Pelo fluxograma da figura 3-8 é possível observar que o processo é ambientalmente 

seguro, já que não existe nenhum tipo de emissão gasosa, exceto o monossilano, ou outro 

resíduo de estado líquido ou sólido. 

Para que este processo seja viável, as atenções principais estão no desenvolvimento 

de equipamentos que garantam alta produtividade, especialmente no que diz respeito ao 

reator de síntese direta do trietoxissilano. 

A deposição por CVD utilizando o SiH4 apresenta algumas vantagens em relação 

ao mesmo processo utilizando TCS. A tabela a seguir apresenta esta comparação 2 23 24: 

Tabela 3-IV - Comparação entre processos de produção e deposição do SiH4 e SiHCl3 

Espécie Química Vantagens Desvantagens 

SiH4 

Não necessita da inserção de gás 

redutor; em média as 

temperaturas de deposição são 

relativamente baixas em relação 

ao TCS, entre 800 e 900 oC; o 

rendimento médio da deposição 

é da ordem de vinte maior; o 

processo de produção não gera 

resíduos tóxicos. 

O monossilano é um gás a 

temperatura ambiente, altamente 

reativo e explosivo; por não ser 

utilizado em larga escala o custo 

do processo de produção é 

relativamente alto; para 

manipulação e produção são 

necessários equipamentos 

especiais também de alto custo. 

SiHCl3 

Os clorossilanos se apresentam 

no estado líquido a pressão e 

temperatura ambiente, o que 

facilita sua manipulação; por ser 

o seu processo de obtenção bem 

estabelecido e largamente 

utilizado, o custo é relativamente 

mais baixo; o processo de 

produção, manipulação e 

redução utiliza equipamentos 

menos complexos em 

comparação com o SiH4. 

A deposição do triclorossilano 

ocorre em temperaturas entre 

1100 oC e 1300 oC, consumindo 

maior quantidade de energia; o 

processo exige a inserção do gás 

H2; a deposição gera efluentes, 

entre eles gases clorados e 

cloretos. 
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3.5 Reação de Desproporcionamento 
 

Os estudos das reações de desproporcionamento dos alcoxissilanos são alvo de 

intensas pesquisas devido ao valor agregado do monossilano. Além disso, do ponto de 

vista teórico a pesquisa contribui para melhor entendimento da hipervalência do silício. 

Vários catalisadores são utilizados nesta reação, Suzuki em 1997 cita materiais 

como óxidos metálicos, metais de transição, carvão ativado, resinas trocadoras de ânions, 

alumina ativada e peneiras moleculares 25. 

O desproporcionamento do TES (trietoxissilano) em SiH4 e TEOS ou 

tetraetoxissilano, foi estudado por Parshina  et al. em 2003, neste estudo foram utilizados 

como catalisadores os oligoetilenoglicóis éteres, tais como trietilenoglicol de éter 

dimetílico e divinílico, ou heptaetilenoglicol de éter divinílico 26. 

Quando a reação corria em temperatura ambiente as taxas de conversão eram de 

50% em um tempo de 90 dias. O aumento da temperatura pode ocasionar a desnaturação 

dos oligoetilenoglicóis, mas foi observado que em temperaturas próximas a 100 oC, uma 

mistura equimolar dos três catalisadores citados e o trietoxissilano, gerava em onze horas 

uma conversão da ordem de 43, 60 e 50% respectivamente. Quando a razão molar do 

trietileno era de 1,8, para 1 mol de trietoxissilano, a taxa de conversão era aumentada para 

75%. Os principais resultados estão representados na tabela abaixo. 

Tabela 3-V - Desproporcionamento de trietoxissilano para tetraetoxissilano com éteres de etilenoglicol 26 

 

Essa alta taxa de conversão pode ser atribuída a homodehidrocondensação do 

poli(metil-hidroxisiloxano) sob a ação do etilenoglicol éter. Em seguida o mesmo 

processo foi refeito utilizando o CsF como catalisador, fazendo uso da propriedade de o 

íon fluoreto apresentar uma forte afinidade pelos átomos de Si. O resultado deste estudo 

Éter (EtO)3SiH:éter (mol) (EtO)3SiH conversão % Temperatura (°C) Tempo 

Trietileno glicol dimetil éter 

Trietileno glicol divinil éter 

Heptaetileno glicol divinil éter 

Amb. 
Amb. 
Amb. 
97-100 
97-100 
Amb. 
Amb. 
Amb. 
97-100 
Amb. 
Amb. 
97-100 

110 dias 
110 dias 
110 dias 
11 h 
11 h 
90 dias 
90 dias 
90 dias 
11 h 
85 dias 
85 dias 
11h 
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possibilitou a proposição de um mecanismo para a reação de desproporcionamento do 

TES. 

 

Figura 3-9 – Mecanismo proposto da primeira etapa da reação de desproporcionamento do SiH(OCH3)3 

(adaptado de Parshina 2003) 

Na primeira etapa o fluoreto se liga ao átomo de silício do composto formando o 

complexo penta coordenado com carga residual negativa. Nas etapas subsequentes este 

complexo ativado reagiria com moléculas do TES disponíveis no meio reacional, 

iniciando um processo em cadeia resultando na formação de uma molécula de SiH4 e três 

de TEOS. 

 

Figura 3-10 – Mecanismo proposto da segunda etapa da reação de desproporcionamento do TES. 

(adaptado de Parshina 2003) 

No trabalho realizado por Suzuki et al. em 199825, o catalisador usado foi o fluoreto 

de potássio suportado em Alumina, impregnada com o KF em uma faixa de 0,5 a 

5mmol/g. A reação de desproporcionamento era conduzida com o trietoxissilano 

alimentado em um reator de leito fixo através de uma seringa impulsionada por um motor 
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micro controlado. Neste processo o rendimento médio da conversão do TES em 

monossilano era de 70% 27. 

 

3.6 Síntese Direta de Trietoxissilano – SiH(OC2H5)3 – Tecnologia Livre 

de Cloretos 
O TES e principalmente o TEOS são compostos muito utilizados na indústria de 

siliconas, mas o processo de obtenção não influencia na destinação final destes, seja para 

aquela indústria ou a de fotovoltaicos. Muitos tipos de álcoois são utilizados na produção 

dos alcoxissilanos, desde aqueles com estrutura simples como metanol e etanol, até os de 

estruturas mais complexas como fenóis, álcoois ternários e quaternários. Por muitas vezes 

o TES é considerado como subproduto da reação mesmo sendo o composto majoritário 

produzido. 

Um exemplo pragmático se encontra na publicação do ano 2000 de Masaki 

Okamoto, neste caso para o trimetoxissilano, um análogo do TES, onde o objetivo era a 

produção do metildimetoxissilano, que seria um precursor para siliconas. A reação foi 

conduzida pelo contato direto do metanol com o Si metálico usando o cloreto de cobre(I) 

como catalisador. O silício metálico tinha pureza de 99,9% e o nível de impurezas como 

ferro e antimônio era controlado (Fe = 0,008%, Sb = 0,003% em massa). O silício era 

então lavado com solução de HF por uma hora a temperatura ambiente com intuito de 

remover as camadas do SiO2 da superfície das partículas. O catalisador e o silício eram 

misturados, ambos, o Si e CuCl tinham tamanho médio de partícula entre 45 a 63 µm, 

esta mistura era então carregada em um reator de leito fixo e aquecida a temperatura de 

723 K com fluxo de hélio, antes da inserção da mistura de metanol e tiofeno (reagente e 

promotor), estes se encontravam no estado de vapor com temperatura entre 553 a 723 K. 

A mistura resultante da reação era analisada por GC-MS (cromatografia gasosa hifenada 

com espectrometria de massa) e RMN (ressonância magnética nuclear). 

Os produtos obtidos foram metildimetoxissilano, dimetoxissilano, trimetoxissilano 

e tetrametoxissilano. A taxa de conversão foi de 44% e a seletividade 18%, 3%, 78% e 

1% respectivamente, estes resultados são apresentados na figura 3-11.  
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Figura 3-11 – Rendimento da reação direta entre metanol e Si metálico metildimetoxissilano (a), 

trimetoxissilano (b) e tetrametoxissilano (c). 28 

 

A seletividade da reação e seu rendimento são significativamente dependentes da 

temperatura sob a qual ocorre, em altas temperaturas a taxa de conversão decai, e a 

seletividade de cada um dos produtos também sofre modificações. Da mesma forma, a 

reação é dependente da presença de catalisador e sua quantidade. 

 

Figura 3-12 – Efeito da temperatura na seletividade (a), o rendimento (b), do metildimetoxissilano e a 

conversão de silício (c). 28 
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Figura 3-13 – Efeito da quantidade de cloreto de cobre (I) sobre a seletividade (a), o rendimento (b), do 

metildimetoxissilano e a conversão de silício (c). 28 

O produto foco é o metildimetoxissilano, entretanto as reações de síntese dos 

produtos estão intimamente ligadas, uma vez que acontecem em competição uma com as 

outras. 

Em altas temperaturas, como mostrado na figura 3-13, a taxa de conversão cai 

expressivamente, para valores menores que 10%. A seletividade do CH3SiH(OCH3)2 

também diminui, entretanto não se pode afirmar em qual temperatura o TMS tem maior 

seletividade, já que este resultado não foi apresentado. A temperatura onde houve maior 

seletividade para o produto de interesse foi de 693 K. Do mesmo modo o resultado da 

seletividade do trimetoxissilano em relação a quantidade de cobre não é mostrado, mas 

para o metildimetoxissilano a reação não ocorre na ausência do catalisador, e tem taxa de 

conversão e seletividade máxima em torno de 10% do cloreto de cobre(I). 

Neste mesmo trabalho,28 é apresentado que o etanol também reage com silício 

metálico. O mesmo caso de alta produtividade do TES em relação ao produto de interesse, 

o etildietoxissilano, é observado. A reação foi conduzida de forma similar ao anterior em 

T = 613 K e os rendimentos de cada produto foram de 14% para etildietoxissilano e 75% 

para o TES, com uma taxa de conversão próxima a 50%. 

O mecanismo de formação do SiH(OCH3)3 é mostrado na figura abaixo. 
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Figura 3-14 - Mecanismo de formação trimetoxissilano 28 

A reação ocorre por intermédio da fase silileno, SiCu2 na superfície dos sólidos, 

etapa (I) da figura 3-14, sem esta fase a reação não ocorreria ou ocorreria a baixas taxas 

de conversão. O silileno seria formado pela difusão dos átomos de silício através do sólido 

até o cobre na superfície das partículas, portanto a existência de camadas de sílica na 

superfície dificultaria sua formação, fazendo necessário a sua remoção 29; 30 31. Suzuki et 

al. descrevem que o uso de cobre(II) e sua posterior redução para Cu(I) na superfície do 

silício, promovem a formação da fase silileno, criando sítios ativos para reação de 

obtenção do TMS. 

O contato direto do silício com o Cu(II) e sua redução posterior a Cu(I) garantiriam 

seletividade da ordem de 98% para o TMS. 

O processo de impregnação era conduzido da seguinte forma, o silício com 

tamanhos de partículas entre 45-64 µm, era colocado em uma solução de CuCl2 em 

metanol. A evaporação do álcool se dava a temperatura ambiente resultando na massa de 

contato Si e CuCl2, em seguida a mistura era submetida a tratamento térmico em uma 

faixa de temperatura entre 533 a 723 K sob fluxo de hidrogênio por duas horas. O tempo 

de tratamento térmico tem influência direta nas taxas de conversão do trimetoxissilano, 

no tratamento realizado a 533 K, obteve-se a taxa mais alta conforme apresentado na 

figura 3-15.  
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Figura 3-15 – Efeito do tratamento térmico na taxa de formação do TMS: (a) 533 K, (b) 573 K, (c) 623 K 

e (d) 723 K. 32 

Supõe-se que a temperatura de 533 K favorece a criação dos sítios ativos silício-

cobre e a temperaturas mais altas haveria formação de aglomerados de cobre, dificultando 

a difusão do silício e consequentemente o surgimento da fase silileno. 

O material foi examinado por MEV onde foi possível observar a formação de 

“buracos” nas partículas de silício, indicados por setas na figura 3-16 (c), o que indica seu 

consumo na síntese do SiH(OCH3)3. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 3-16 – MEV de partículas de silício sem catalisador (a), após a adição do CuCl2 (b) e após a 

reação com metanol (c) 32 

 

Como o processo para o TES é similar ao processo de obtenção de outros 

precursores, processos mais bem estabelecidos como a síntese de dimetildiclorossilano, 

poderiam ser utilizados com indicativos ou referências. A síntese do DMDCS se dá 

através da reação direta entre o silício metálico e o CH3Cl também catalisada por Cu(I). 

Segundo Luo et al em 2006, estudando a morfologia da superfície e a atividade catalítica 

na massa de contato,  definiu as seguintes variáveis da reação 33: impurezas no silício, 
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propriedades do catalisador, alta complexidade das interações, tamanho das partículas de 

Si. 

Ao pesquisar sobre o efeito do óxido no silício na síntese direta, Yilmaz et al em 

1996, diz que a camada de óxido presente no silício de 0.5 a 2.5.n m pode influenciar na 

reatividade. A taxa de reação diminui com o aumento da espessura da camada de óxido 

34.   

Acker et al em 2008 cita outros fatores que também alteram a taxa de reação como, 

tempo de residência dos produtos, distribuição heterogênea do catalisador e promotores, 

o método de adição do catalisador, presença de impurezas desconhecidas, transporte, 

esgotamento e enriquecimento da massa de contato durante os períodos de indução até a 

desativação 35. 

A presença de algumas espécies químicas pode interferir na seletividade da reação, 

no período de indução, ou podem até levar a formar maior concentração de sítios ativos. 

Estes são chamados promotores e os principais utilizados na síntese direta são: ferro, 

fósforo, estanho e zinco. Elementos como Zn, Sn e Fe podem contribuir para o aumento 

do rendimento da reação, interagindo com o catalisador 36; 37. 

4 Parte Experimental 
 

Para este estudo usou-se o silício em pó com tamanho de partículas entre 58-61µm. 

Inicialmente foi feita a caracterização deste pó de Si-GM.  A composição química foi 

analisada por espectrometria de plasma no STQ – Setor de análises químicas – CETEC. 

A caracterização estrutural do Si-GM foi feita por difratometria de raios-X com radiação 

Cu ka (40kV/30mA), STQ – Setor de análises químicas – CETEC. A caracterização da 

granulometria das partículas foi feita através do teste de distribuição granulométrica por 

Laser que foi realizado no STM – Setor de Tecnologia Mineral – CETEC. 

Parte do silício em pó foi submetida à lixiviação ácida, cujas condições são descritas 

a seguir, para remoção de contaminantes metálicos e consequentemente a retirada de 

possíveis promotores e interferentes desconhecidos presentes no silício. A outra parte não 

foi submetida à lixiviação para possibilitar a comparação entre cada uma das composições 

químicas. 
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4.1 Lixiviação 
 

Materiais 

- Silício Grau Metalúrgico. 

- Béqueres de vidro. 

- Béqueres de teflon. 

- Bastões de vidro. 

- Provetas de vidro e poliméricas. 

- Funis de vidro. 

- Placas de aquecimento e agitação. 

- Agitadores magnéticos. 

- Termômetros. 

- Sistema de vácuo. 

- Papéis de filtro qualitativo. 

- Balança. 

- Espátulas. 

 

Reagentes 

- Solução de HCl 22%(v/v). 

- Solução de HCl 10%(v/v). 

- Solução de HF 3%(v/v). 

- H2O destilada e deionizada. 

- Silica-gel azul. 

- Solução de carbonato de cálcio Saturada. 

 

Procedimentos 

Pesou-se 10g do Si-GM em 4 béqueres de 200mL, foram adicionados então, 

vagarosamente, 100mL de solução HCl 22%(v/v), obtendo uma relação massa por 

volume de solução/lixiviante é de 1:10. A mistura ficava sob agitação em uma placa de 

aquecimento com auxílio de um agitador magnético, sempre dentro de uma capela. A 

temperatura de processo das quatro misturas foi 65ºC durante 5h com agitação constante.  

Ao final, os béqueres foram retirados da placa de aquecimento e deixados a 

temperatura ambiente para esfriar. 
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As misturas eram então filtradas a vácuo em separado, lavando-se o lixiviado com 

200mL de água deionizada em média por 4 vezes até que a solução passante deixasse de 

ser ácida ao papel de tornassol. A figura 4-1 mostra o esquema da filtração a vácuo. 

 

Figura 4-1 - Esquema do sistema de filtração a vácuo 

Após a filtração o silício era transferido para béqueres devidamente limpos, e 

adicionava-se 100mL de HF 3%(v/v). Para manipular o HF é necessário usar materiais 

de teflon ou de polipropileno, como bastões, béqueres e provetas.  A temperatura dos 

béqueres era mantida a 85ºC por 3h. Medições de temperatura eram feitas em intervalos 

de 30 minutos, e o bulbo de vidro do termômetro foi revestido com uma fita de teflon. 

Para evitar a perda dos béqueres de teflon o aquecimento foi realizado em banho maria, 

utilizando etileno glicol no lugar da água. 

As misturas eram filtradas, como já descrito acima, após o resfriamento. 

O silício era novamente transferido para béqueres devidamente limpos para uma 

nova etapa, nesta era adicionado 100mL de HCl 10%(v/v). A temperatura de processo foi 

mantida a 65ºC durante 3h. 

Por fim a última etapa era realizada com HF 3%, seguindo os mesmos parâmetros 

da etapa de HF já descrita acima.  

O Silício lixiviado foi levado para secar em estufa. 

A tabela 4-I apresenta os parâmetros do processo de lixiviação. 

 

Tabela 4-I - Parâmetros do processo de lixiviação 

Etapa Solução 
Temperatura 

(°C) 
Tempo (h) 

N° Lavagens do 

Lixiviado 

(200mL por vez) 

1 HCl 22%(v/v) 65 5 4 

2 HF 3%(v/v) 85 3 4 

3 HCl 10%(v/v) 65 3 4 

4 HF 3%(v/v) 85 3 6 
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Ao final dessa etapa, obteve-se 10g de silício lixiviado em 4 réplicas, ou silício grau 

químico. A partir de então, com o silício purificado partiu-se para a impregnação e 

ativação do catalisador (cobre) na massa de contato.  

4.2 Impregnação do Catalisador 
 

Materiais e Reagentes 

- 3 béqueres de 5000mL; 

- 3 béqueres de 500mL; 

- 3 agitadores magnéticos; 

- 3 placas de aquecimento e agitação; 

- balança analítica; 

- bastão de vidro; 

- álcool etílico; 

- Si em pó Lixiviado; 

- Si em pó não-Lixiviado; 

- CuCl2.2H2O; 

- água deionizada. 

 

Procedimentos 

Para a síntese de uma solução de Cu(I), primeiro foi necessário preparar uma 

solução de CuCl2. Preparou-se a solução de Cu(II) a partir do sal CuCl2.2H2O. 

Inicialmente calculou-se a quantidade necessária de sal para cada concentração desejada 

de Cu, sendo estas 1,5%, 3,5% e 7,0% (mCu/mSi). As soluções foram preparadas 

utilizando etanol no lugar de água, com objetivo de melhorar a eliminação da fase líquida 

por evaporação. 

 

Tabela 4-II - Relação da massa de cloreto de cobre utilizada com a concentração requerida 

 

[Cu] % (m/mSi)  Massa CuCl2.2H2O(g) 

1,5 0,41 

3,5 0,82 

7,0 2,05 
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Foram pesadas as quantidades mostradas acima em béqueres de 200mL e 

adicionados 100mL de solução de álcool etílico em cada béquer, a esta solução era 

adicionada 5g de silício não lixiviado. Os béqueres foram colocados sobre uma placa de 

aquecimento e agitação, dentro de uma capela e mantido sobre agitação constante à 

temperatura de 50ºC durante o tempo necessário para que toda o líquido evaporasse. Ao 

final, estes eram retirados da capela e transferidos para uma estufa. Ao secar 

completamente, obteve-se apenas pó, silício não lixiviado impregnado com cobre. O 

mesmo processo era repetido substituindo o silício não lixiviado por silício lixiviado. 

Assim, foram formadas seis ‘massas de contato’ com diferentes composições: 

- Si Lx (silício lixiviado) + Cu 1,5%. 

- Si Lx + Cu 3,5%. 

- Si Lx + Cu 7,0%. 

- Si nLx (silício não lixiviado) + Cu 1,5%. 

- Si nLx + Cu 3,5%. 

- Si nLx + Cu 7,0%. 

4.3 Ativação do Catalisador 
 

Materiais e Reagentes 

- barquetas de cerâmica; 

- forno com atmosfera controlada; 

- balança analítica; 

- espátula; 

- tubo de quartzo; 

- porta amostra; 

- silício impregnado com cobre não lixiviado; 

- silício impregnado com cobre lixiviado; 

- cilindro de gás hidrogênio; 

- cilindro de gás argônio. 

 

Procedimentos 

Foi selecionado para começar a ativação com as amostras de silício impregnado 

com cobre não lixiviado. De cada amostra, foi retirada uma quantidade e colocada na 



 

40 
 

barqueta, com o auxílio de uma balança analítica e espátula. A divisão das amostras foi a 

seguinte: 

- Si nLx + Cu 1,5% a ser tratado (H2 + 250ºC). 

- Si nLx + Cu 1,5% não tratado. 

- Si nLx + Cu 3,5% a ser tratado (H2 + 250ºC). 

- Si nLx + Cu 3,5% não tratado.  

- Si nLx + Cu 7,0% a ser tratado (H2 + 250ºC). 

- Si nLx + Cu 7,0% não tratado. 

Como Cu(II) se reduz à Cu (I) na presença de temperatura e H2, as amostras tratadas 

sofrerão a redução do Cu(II) presente em Cu(I) ou Cu0. As fases reduzidas do cobre são 

importantes para a formação de Cu3Si. Esta espécie representa um sítio ativo necessário 

para a síntese. 

As barquetas foram introduzidas no tubo de quartzo que fica dentro do forno, com tudo 

inicialmente desligado, conforme a figura 4-2: 

 

 

Figura 4-2 - Destaque do forno com o tubo de quartzo 

O forno era programado com os seguintes parâmetros: tempo para o forno atingir a 

temperatura de trabalho de 50 minutos, temperatura máxima de 250ºC e duração do 

tratamento de 2,5 horas. A pressão dos cilindros dos gases de Hidrogênio e Argônio eram 

ajustados para 10psi. O primeiro gás a ser aberto foi o Argônio a uma taxa de 20 NL, 

(normal litro) para realização da purga por um tempo de 20 minutos. A purga com argônio 

é a substituição de ar atmosférico rico em oxigênio, agente oxidante indesejado nesta 

etapa, num ambiente fechado por atmosfera inerte, impedindo ou reduzindo a formação 

da fase óxido na superfície das partículas de silício. Após a purga, o forno era ligado e a 

temperatura de trabalho era atingida após 50 minutos de funcionamento a uma taxa de 
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5oC/min, quando a temperatura de 250oC era atingida, aguardava-se cerca de 10min para 

que a temperatura estabilizasse. O gás hidrogênio era então aberto a um fluxo de 3NL, e 

o argônio era fechado.  O tempo de redução era de 2 horas, em seguida, o forno era 

desligado abria-se o fluxo do Argônio e o hidrogênio era fechado. O argônio era passado 

por 40 minutos, enquanto a temperatura decrescia. As barquetas eram retiradas assim que 

o forno atingia a temperatura ambiente. O mesmo processo era realizado para a ativação 

do silício lixiviado impregnado com cobre. 

 

- Si Lx + Cu 1,5% tratado (H2 + 250ºC). 

- Si Lx + Cu 1,5% não tratado. 

- Si Lx + Cu 3,5% tratado (H2 + 250ºC). 

- Si Lx + Cu 3,5% não tratado.  

- Si Lx + Cu 7,0% tratado (H2 + 250ºC). 

- Si Lx + Cu 7,0% não tratado. 

 

4.4 Síntese do Trietoxissilano 
Materiais 

- forno de aquecimento; 

- sistema de controle de temperatura; 

- tubo de quartzo de 6mm de diâmetro externo e 1,5mm de parede; 

- Mangueiras de teflon; 

- Colunas de condensação; 

- béqueres; 

- balões tri tubulados; 

- funis de vidro; 

- termopares; 

- fluxômetros; 

- válvulas de 3 vias; 

- torneiras de controle de vazão; 

- válvulas de posto; 

- banhos termostáticos micro controlados; 

- balança semi-analítica; 

- Manta refratária; 
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- Etanol comercial; 

- Etanol P. A.; 

- Cilindro de gás argônio. 

 

Procedimentos 

Para o estudo da produção de TES, as amostras foram divididas em três grandes 

grupos: 

Grupo T: neste era realizado o ensaio de avaliação da influência da temperatura (T), a 

amostra utilizada foi o Silício lixiviado (Si-lx) com concentração de cobre igual a 3,5% 

(m), escolhida por ser a concentração média na faixa proposta a ser utilizada neste 

trabalho. As temperaturas de estudo foram T1 = 250°C, T2 = 350°C e T3 = 450oC. 

Grupo Cat: neste foi estudado a influência da concentração do catalisador na massa de 

contato, ou seja, as amostras de silício lixiviados impregnadas com Cat 1 = 1,5%, Cat 2 

= 3,5% e Cat 3 =7,0%, os ensaios foram conduzidos a temperatura de 350 oC, a qual a 

literatura se refere como sendo a ideal para seletividade do TES. 

Grupo Qui: neste foi avaliado a influência da composição química do silício ou de sua 

pureza, sendo utilizados como amostras de teste o silício não lixiviado (Qui 1) com 7% 

de Cu e o silício lixiviado (Qui 2) com a mesma concentração de catalisador, a 

temperatura também foi a de 350oC. 

 Além dos grupos descritos, ainda foram ensaiados uma amostra chamada 

“branco”, que tratava-se do silício puro não lixiviado, sem adição do cobre. Também uma 

amostra chamada “controle”, que era o silício não lixiviado impregnado com Cu(II) 3,5%, 

mas que não passou pelo processo de ativação/redução do cobre, ou seja, o tratamento 

térmico. 

Todos os ensaios foram feitos em leito fixo por um tempo igual a 5 horas, em 

triplicata, com exceção dos ensaios para as amostras “branco” e “controle”, utilizando o 

etanol como reagente, carreado para o reator por um fluxo de gás inerte, o argônio, através 

de um saturador. A figura 4-3 mostra o esquema idealizado para a síntese. 
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Figura 4-3 - Desenho esquemático do sistema de síntese para trietoxissilano 

O sistema consiste então da fonte de gás inerte; do fluxômetros de controle de sua 

vazão; pelas válvulas de direcionamento do gás, responsáveis pela seleção de qual 

caminho o Ar seguirá no sistema, ou para purga, ou para o saturador; do forno de 

aquecimento; do reator de leito fixo; do sistema de condensação, formado pela coluna de 

condensação e do banho ultratermostático; e por fim do balão de coleta. 

 

Figura 4-4 - Imagem do sistema de síntese de TES 

 

Montagem do leito fixo: 

250mg da massa de amostra a serem estudadas eram pesadas em papel de filtro 

ou alumínio, o papel era dobrado em forma de barqueta para facilitar a pesagem e a 

transferência da massa pesada. Com auxílio de bastões de vidro de diâmetros menores 

que o interno do tubo de quartzo, monta-se um suporte de manta térmica, na altura 

mediana do tubo, de modo que o leito fique aproximadamente na seção central do forno 
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de aquecimento, adicionava-se a amostra no tubo com o suporte com auxílio de funil de 

vidro e novamente com auxílio dos bastões, inseria-se um novo suporte de manta térmica 

acima da amostra carregada, formando uma espécie de sanduíche, conforme mostrado na 

figura 4-5. 

 

Figura 4-5 - Leito Fixo de Si suportado com manta 

As mantas, e consequentemente o “sanduíche” formado, eram pressionados 

gentilmente garantindo uma certa firmeza no conjunto, mas não impedindo a passagem 

do gás e vapor de etanol. Terminado este processo, o reator era inserido no sistema de 

síntese. 

 Ensaios de Síntese de Trietoxissilano 

 

O primeiro procedimento a ser realizado era ligar o banho termostático contendo 

etanol comercial e acoplado a coluna de condensação, este estava ajustado para 

temperatura de -20oC. Aguardava-se então que o sistema atingisse a temperatura de no 

mínimo -14oC. A válvula de posto do cilindro de Ar era aberta e ajustada para pressão de 

5bar, mantendo a torneira de controle do gás do fluxômetro fechada. Quando o banho 

atingia temperatura igual -10oC, fazia-se passar o Ar no leito fixo, a um fluxo de 100nL/h, 

este processo ocorria por 10 minutos afim de realizar a troca de toda atmosfera do sistema 

(purga). O controlador de temperatura era ligado e ajustado para a temperatura de estudo, 

o controle da temperatura era feito por meio de um termopar inserido no forno, próximo 

à parede externa do tubo de quartzo, colocando a ponta do sensor na mesma altura em 

que ficaria o leito fixo. O controlador funciona por meio de um relê de estado sólido 

enviando e suprimindo a tensão para a resistência do forno, de acordo com o ajuste 

desejado. Ao atingir a temperatura de trabalho, o sistema era deixado estabilizar por um 
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tempo de 5 minutos, para garantir a homogeneidade de temperatura do forno e da amostra 

no interior do reator. 

Após este tempo, por meio da válvula de 3 vias, o fluxo do gás era direcionado 

para o saturador contendo etanol, previamente aquecido por uma manta de aquecimento 

a 50°C, realizando assim o arraste do reagente para o reator, o fluxo do gás era mantido 

a 100nL/h. Os condensados obtidos eram rotulados de acordo com a amostra e o grupo a 

que pertenciam e armazenados, o mesmo acontecia para as amostras sólidas ensaiadas. 

Medidas e Caracterizações 

Difração de Raios – X 

A caracterização da fase ativa do catalisador esperada, o CuCl foi feita por difração 

de raios – X seguindo os seguintes parâmetros: 

Faixa de análise: 10 - 90⁰ 

Modo de varredura: contínuo 

Velocidade de varredura: 3 deg⁄min 

Passo: 0,050 

Constante de tempo: 1s 

Os resultados são apresentados nas figuras 5-2 a 5-4, sendo observado picos do 

CuCl em todas as amostras.  

Microscopia Eletrônica de Varredura 

As medidas foram realizadas no Centro de Microscopia da Universidade Federal de 

Minas Gerais (CM-UFMG) em um equipamento da JEOL modelo JSM - 6360LV com 

detector de elétrons secundários para alto vácuo, detector de elétrons retroespalhados para 

alto e baixo vácuo, detector de EDS (espectrômetro de raio-X de energia dispersiva) e 

detector de EBSD (difração de elétrons retroespalhados). As amostras foram preparadas 

da seguinte forma, primeiramente fixadas em um suporte metálico utilizando fita de 

carbono dupla face, em seguida foram recobertas com Au. 

Espectroscopia RAMAN 

Para as medidas Raman e Ultra violeta, foi utilizado como padrão de comparação 

para o tetraetoxissilano (TEOS) o reagente da Sigma Aldrich com pureza de 98%. 
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As medidas foram realizadas em um equipamento da Renishaw, modelo inVia, 

composto por um microscópio óptico com sistema confocal da Leica modelo DMLM que 

permite análises confocais com resolução de até 2,5 µm em profundidade; um 

espectrômetro Raman composto por um espectrógrafo estigmático simples de alta 

eficiência, com as seguintes especificações: com comprimento  focal de 250mm, diâmetro  

do  feixe  laser  sobre  a  amostra  pode  variar  de  1µm  a  300µm,  filtro  e suporte  

correspondente  para  radiação  Rayleigh,  montagem  com  acoplamento magnético de 

dois  filtros NOTCH com  linha de rejeição holográfica Rayleigh para excitação  de  

514nm,   que  permite  a  realização  de  medidas  Raman  (Stokes  e  antiStokes)  a  partir  

de  ~ 130cm-1 da  linha  do  laser,  montagem  com  acoplamento magnético de dois  filtros 

NOTCH com  linha de rejeição holográfica Rayleigh para excitação  de  785nm,  que  

permite  a  realização  de  medidas  Raman  (Stokes  e  antiStokes)  a  partir  de  ~ 100cm-

1 da  linha  do  laser,  conjunto  de  duas  lentes  especiais para melhor  resolução  espectral,  

exclusivo  ajuste  confocal  contínuo,  motorizado, com otimização automática de 

intensidade de sinal,  estágio controlado por  software com duas grades de difração (2 400 

linhas mm-1 e 1 200 linhas mm-1), detector CCD (576 x 384  pixéis),  com  refrigeração  

termoelétrica  (até  -70°C),  especial  para detecção no infravermelho próximo e carrossel 

motorizado com filtros de densidade neutra  permitindo  16  diferentes  intensidades  de  

radiação  laser  (de  0,00005  até 100%); duas unidades de  laser (de 514nm,  e  de  785nm,  

respectivamente)  e um  filtro de plasma para 514nm. 

Nas medidas realizadas para este trabalho, utilizou somente a linha de laser de 

514nm (verde). Por serem as amostras líquidas, para evitar contaminação das objetivas 

do microscópio ótico, estas eram inseridas em tubos do tipo capilar com auxílio de uma 

seringa Hamilton, o volume médio inserido era de 20µL. Como tubo e líquidos (padrão e 

amostras) eram incolores e translúcidos, fez-se necessário desenvolver uma metodologia 

para que, primeiro, o foco fosse feito com segurança e segundo para que todas as medidas 

tivessem os mesmos parâmetros. 

Outro procedimento que é importante ressaltar foi a realização da purificação das 

amostras, feita por destilação fracionada. O objetivo principal foi a separação dos 

alcoxissilanos do etanol, já que este último era responsável por uma resposta de 

fluorescência muito acentuada nos espectros Raman com laser verde. O processo foi feito 

utilizando um balão de destilação acoplado a uma coluna de condensação. O balão ficava 

sobre uma manta de aquecimento com agitação magnética, mantida a uma temperatura 
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constante de 50°C, garantindo assim a evaporação principalmente do etanol em 

detrimento ao trietoxi e tetraetoxissilano, que têm pontos de ebulição 134 e 168°C 

respectivamente. A caracterização dos alcoxissilanos por Raman neste trabalho era 

qualitativa, portanto, a destilação foi realizada somente para o “pool”, neste caso foi 

selecionado o das corridas de T = 350°C, com silício lixiviado e 3,5% de Cu. O processo 

de destilação era mantido até que o volume do destilado fosse de 80% do volume total do 

“pool”, a partir daí eram realizadas medidas no Raman até que não fosse mais detectada 

a presença da fluorescência. Eram realizadas novas destilações da mesma amostra, agora 

observando a diminuição do volume a cada 10%. A diminuição do volume era na verdade 

acompanhada pela medição do volume do condensado (etanol) que era, portanto, coletado 

em uma proveta. O espectro ficou “limpo” praticamente quando quase todo o “pool” 

havia se evaporado, praticamente foi retirado 98% do volume total. 

Espectrofotometria Ultra Violeta/Visível 

As medidas quantitativas do TEOS foram realizadas no STQ/CETEC, em um 

equipamento UV/Vis da AnalytikJena modelo Specord 210 com duplo feixe, foram 

utilizadas cubetas de quartzo de 2 mL. Este equipamento permite a medida simultânea de 

duas posições, neste trabalho, na posição 1 era colocado uma cubeta contendo etanol 

(solvente) e na posição 2 as amostras, ou seja, a solução dos analitos e etanol. No processo 

de leitura, o espectro do etanol é subtraído do espectro das amostras, permanecendo assim 

somente a resposta sinal do(s) analito(s) presente(s) na solução. Por se tratarem de 

amostras incolores, escolheu-se fazer a varredura somente no espectro do ultravioleta, 

especificamente para o ultravioleta próximo na faixa de 190 a 330nm. 

Segundo a Lei de Lambert-Beer, a absorvância de um meio “A” é diretamente 

proporcional ao comprimento ou caminho que o feixe de luz colimado percorre por este 

meio “l”, da absortividade ou coeficiente de absorção “α”, que é propriedade da 

composição química e da concentração do meio “c”. 

 

Figura 4-6 – Modelo esquemático representando a lei de Lambert-Beer. 
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Como nas medidas utilizando o espectrofotômetro, o comprimento da cubeta “l” é 

constante, o solvente e os analitos são constantes, ou seja, o coeficiente de absorção 

também é constante, pode-se afirmar que qualquer variação nos valores de absorvância, 

estará diretamente ligada a variação da concentração, já que o espectro do etanol é 

descontado da solução pelo sistema de duplo feixe, o sinal resultante da absorção estaria 

ligado diretamente as propriedades do analito, portanto, da sua concentração. 

5 Resultados  

5.1 Lixiviação 
Os resultados de caracterização do tamanho de partícula são apresentados na tabela 

5-I. 

Tabela 5-I - Resultados da caracterização do tamanho de partícula 

 

O tamanho inicial da matéria prima era de aproximadamente 61 µm, realizou-se a 

caracterização de 3 amostras do Si-lx (A1, A2 e A3), tendo como resultado um tamanho 

médio de aproximadamente 59 µm com um desvio médio de 1,5. 



 

49 
 

A caracterização química do silício foi realizada para as impurezas apresentadas na 

tabela 5-II, assim como o resultado para as 4 réplicas e o silício grau metalúrgico. 

Tabela 5-II - Variação da concentração de impurezas no processo de lixiviação 

  

Em relação aos elementos quantificados o silício apresentava pureza inicial de 

97,42% e após o processo de lixiviação, obteve-se um silício de pureza 99,96%. Onde os 

desvios padrões são iguais a zero indica que o elemento medido se encontra abaixo do 

limite de detecção do equipamento, mesmo antes do processo de purificação, como por 

exemplo no caso do bismuto. 

 

Figura 5-1 – Variação de alguns elementos pelo processo de lixiviação. Rw = Silício não Lixiviado e Lx 

= Silício Lixiviado 

Na figura 5-1 fica claro que a diminuição de elementos com coeficiente de 

segregação muito menor a 1 respondem melhor a lixiviação, no caso de alumínio e ferro, 
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e os com coeficiente maiores, como boro e fósforo não foram removidos em quantidades 

significativas. 

5.2 Impregnação e Ativação do Catalisador 
 

Os resultados de caracterização da quantidade de cobre teórico ou calculada, e da 

real medida da massa de contato são apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 5-III - Caracterização da quantidade de cobre teórica e experimental na massa de contato 

Amostra [Cu] % experimental [Cu] % teórico 

Silício lixiviado e 1,5% Cu não 

tratado 
1,40 1,5 

Silício lixiviado e 3,5% Cu não 

tratado 
3,38 3,5 

Silício lixiviado e 7,0% Cu não 

tratado 
6,52 7,0 

Silício lixiviado e 1,5% Cu tratado 1,28 1,5 

Silício lixiviado e 3,5% Cu tratado 3,70 3,5 

Silício lixiviado e 7,0% Cu tratado 7,80 7,0 

 

As quantidades medidas se aproximam bastante das teóricas, com exceção do Si-lx 

não tratado 7,0%, entretanto esta seria a mesma amostra do Si-lx tratado 7,0%, uma vez 

que uma alíquota da primeira foi separada e levada ao forno de tratamento térmico. 

 

Figura 5-2 – Difratograma do silício lixiviado e tratado termicamente com 1,5% de teor de cobre 
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Figura 5-3 – Difratograma do silício lixiviado e tratado termicamente com 3,5% de teor de cobre 

 

Figura 5-4 – Difratograma do silício lixiviado e tratado termicamente com 7,0% de teor de cobre 

 

5.3 Síntese do Trietoxissilano 
 

O sistema de leito fixo, ou o conjunto formado pelo tudo de quartzo, a amostra de 

silício a ser estudada e mais as mantas adicionadas eram pesadas em uma balança semi 

analítica, antes e depois da reação, afim de se rastrear o consumo dos reagentes na reação. 

Foram realizadas tentativas de pesagem em uma balança analítica, mas por se tratar o 

sistema de um tubo longo, a balança não se fechava de forma correta e ocorriam variações 

constantes na pesagem o que inviabilizou este procedimento. Assim sendo, não foi 

possível observar variação da massa do conjunto na balança semi analítica, ou esta ocorria 

somente na última casa decimal, considerado então desprezível. 

5.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Como era evidente que estava ocorrendo síntese nos ensaios, devido aos resultados 

de UV-Vis e Raman que serão apresentados, foi necessário buscar alguma evidência de 
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que o silício do leito fixo estava sendo consumido no processo, portanto medidas de MEV 

foram realizadas para as amostras ensaiadas e não ensaiadas.  

As imagens foram primeiramente colocadas em ordem crescente de concentração 

de catalisador presente, sendo as apresentadas aqui as que sofreram tratamento térmico. 

É possível observar que, na menor concentração o Cu ficou muito disperso sobre a 

partícula, em oposição, na concentração mais alta, cobriu boa parte da superfície da 

partícula de silício. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 5-5 – MEV das amostras de silício impregnadas com Cu e tratadas termicamente. (a) amostra com 

[Cu]=1,5%; (b) [Cu]=3,5%; (c) [Cu]=7,0%. 
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Juntamente com a espectroscopia, foram realizadas medidas qualitativas dos 

elementos químicos presentes, utilizando o EDS, estas eram realizadas de forma 

individual a cada momento em que se julgava necessário conhecer as espécies químicas 

presentes nas amostras, principalmente quando havia alguma dúvida sobre a amostra. 

 Nas amostras que foram ensaiadas, foram detectadas partículas com indícios de 

consumo, ou reação, entretanto havia um número maior (visualmente) de partículas que 

não sofreram reação. 

(a) 

(b) 

Figura 5-6 – Amostras ensaiadas de Silício. (a) Si lixiviado + 3,5% de Cu, T do ensaio = 350 °C; (b) Si 

lixiviado + 7,0 de Cu, T do ensaio = 350 °C. 

 

Figura 5-7 – Espectro EDS para amostra de silício (a) na figura 5-6. 
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O espectro de EDS acima refere-se a amostra do fig 5-6(a), objetivamente buscando 

identificar que a partícula esférica observada na imagem de MEV se tratava de Si e não 

de outra partícula (como poeira por exemplo) que poderia ter contaminado a amostra. As 

marcações, indicadas pelas setas amarelas, que são os quadrados brancos nas imagens da 

figura 5-6, representa a área ou ponto onde a medida foi realizada. Da mesma forma a 

figura 5-8 mostra a medida EDS para a partícula da imagem 5-6(b), que apresenta um 

aspecto lamelar. 

 

Figura 5-8 - Espectro EDS para amostra de silício (b) na figura 5-6. 

Ainda, nas amostras ensaiadas, principalmente nas que o ensaio ocorreu a 

temperatura de 350 e 450 °C, foi possível observar que o Cu se aglomerou sobre a 

algumas partículas. 

 

Figura 5-9 – Amostra de Si com 7% de Cu, após 5h de corrida a temperatura de 350 °C 

 Além da partícula destacada em si, é possível observar que o mesmo efeito ocorreu 

nas partículas de silício vizinhas, devido a morfologia e ao aspecto visual, não se julgou 

necessário realizar o EDS para os grãos de silício da vizinhança. 
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5.3.2 Espectroscopia RAMAN 

 

As amostras condensadas, como foi descrito na metodologia, eram então 

armazenadas em tubos do tipo eppendorf de volume 1,5mL, em média eram preenchidos 

4 tubos, totalizando um volume de 6mL para cada amostra, o restante, normalmente 

14mL, eram armazenados num mesmo recipiente referente a cada experimento, ou seja, 

todo o volume não alíquotado de cada experimento era ajuntado num mesmo recipiente, 

essas amostras forma denominadas “pool”. Um “pool” para as corridas de temperatura 

igual a 250°C, outro para as corridas de T=350°C e assim por diante. As amostras líquidas 

então eram armazenadas em um freezer mantido a -20°C. 

Um resultado deste trabalho, foi o desenvolvimento de uma técnica para realização 

de medidas de líquidos incolores. Este procedimento fazia uso do diafragma do 

microscópio ótico. Este era totalmente fechado utilizando o software de controle do 

equipamento, até que ficasse visível, mesmo que desfocado, o octógono formado pelas 

aletas do diafragma, de maneira esquemática, como mostrado na figura abaixo. Assim era 

feito a aproximação do tubo da objetiva (foco) utilizando o macro do próprio microscópio, 

até que parte (ou todo) o octógono ficasse em foco, isso era determinado a partir dos 

ângulos internos, ou seja, assim que estes ângulos ficassem bem definidos visualmente, 

assumia-se que a superfície do tubo capilar estava em foco. Como era escolhido a seção 

mediana do tubo, caso a objetiva ficasse deslocada fora da superfície dele em qualquer 

sentido, aquela área não apresentaria os ângulos internos ou estes não estariam visíveis, 

a figura 5-10 apresenta um esquema de quando a objetiva está deslocada para a esquerda 

(a) e para direita (b). 

 

(a) (b)  (c)  

Figura 5-10 – Esquema do foco em relação à visão dos ângulos internos formados pelo octógono do 

diafragma do microscópio ótico acoplado ao Raman; em (a) a objetiva está desloca para fora da superfície 

do tubo para esquerda, em (b) para direita e (c) em foco. 

 Considerando, então, que o foco estava na superfície do tubo capilar, este ponto 

era estabelecido como “origem” utilizando o software Wire 2.0 e o estágio automatizado 



 

56 
 

“xyz”, ou seja, os valores das coordenadas x, y e z do suporte automatizado de amostra 

eram “zerados”. A partir daí, utilizando o software, o valor da coordenada z era diminuído 

em passos de -10µm, o sinal negativo indica que o eixo estava sendo “abaixado” em 

direção ao tubo, a cada passo era feita uma varredura no espectro Raman de 3200 a 

100nm, este procedimento era repetido (novo passo de -10µm e nova varredura) até que 

se obtivesse um espectro com pouco ruído, com picos de intensidade aceitáveis e pouca 

ou nenhuma fluorescência residual. Estas condições foram obtidas quando, para o eixo z, 

foi atribuído o valor de -200µm, sendo então esta a profundidade padrão estabelecida para 

todas as medidas subsequentes. 

 

Figura 5-11 – Espectro Raman para o padrão de TEOS (Sigma Aldrich 98%) 

A figura 5-11 apresenta o espectro do reagente utilizado como padrão, nota-se que 

existe um ruído neste espectro, entretanto pequeno o suficiente para não interferir com os 

picos principais, se comparado ao espectro de referência para o mesmo reagente 

disponível no site da Sigma Aldrich: 

http://www.sigmaaldrich.com/spectra/rair/RAIR004943.PDF 

 

Número de onda (cm-1) 

http://www.sigmaaldrich.com/spectra/rair/RAIR004943.PDF
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Figura 5-12 – Espectro Raman de referência do reagente Tetraethyl orthosilicate (Sigma Aldrich 98%). 

Apesar da diferença de escala, fica evidente as presenças dos picos nas regiões de 

3000 a 2600nm e 1500 a 600nm nos dois espectros, a intensidade não tem grande 

relevância já que se trata de um valor arbitrário, o importante para esta caracterização 

qualitativa são as posições dos picos. 

 

Figura 5-13 – Espectro Raman etanol PA (Vetec 98%). 

O espectro representado na fig. 5-13 refere-se ao etanol que foi utilizado como 

reagente neste trabalho nos ensaios de síntese do trietoxissilano. 

Número de onda (cm-1) 
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Figura 5-14 – Espectro Raman do “pool” antes do processo de destilação fracionada. 

 Na figura 5-14 fica evidenciado a impossibilidade de observar os picos presentes 

na amostra com clareza, principalmente na região 1500 a 600nm, então a necessidade de 

se eliminar a interferência, provavelmente fluorescência advinda do etanol, por destilação 

fracionada. 

 

Figura 5-15 – Espectro Raman do “pool” após o processo de destilação fracionada. 

Por fim, após a purificação foi possível observar que o tetraetoxissilano estava 

presente na amostra condensada dos ensaios de síntese, apresentando os mesmos picos 

que os espectros do padrão de TEOS e o de referência da Sigma Aldrich. 

5.3.3 Espectroscopia Ultravioleta/Visível 

 

Para construção da curva analítica, o padrão tetraetoxissilano foi diluído em etanol 

nas concentrações apresentadas na tabela abaixo. 

Número de onda (cm-1) 

Número de onda (cm-1) 
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Tabela 5-IV – Parâmetros para a curva analítica do tetraetoxissilano. 

Ponto da curva analítica Concentração (mM) Valor absorvância 

P1 0,58 0,80 

P2 0,81 1,13 

P3 1,03 1,41 

P4 1,25 1,62 

P5 1,44 1,84 

P6 1,76 2,13 

 

Com auxílio de uma pipeta automática foram adicionados em um intervalo de 200 

a 800µL com acréscimos de 100µL do padrão a cada ponto, ou seja, no ponto 1 adicionou-

se 200µL, no ponto 2, 300µL e assim por diante, também com auxílio de pipeta 

automática o volume de cada ponto era completado para 1,5mL utilizando o etanol. 

Para o padrão de TEOS o pico máximo de absorvância foi observado no 

comprimento de onda 204nm, assumindo assim que os picos presentes na amostra neste 

mesmo ponto seriam referentes ao tetraetoxissilano. 

 

Figura 5-16 – Espectros de absorção no ultravioleta para os padrões de TEOS 

O espectro acima apresenta as curvas de absorção para cada ponto do TEOS no 

ultravioleta, a partir do valor de absorvância obtido no comprimento de onda máximo foi 

construída a curva analítica. 



 

60 
 

 

Figura 5-17 – Curva analítica de tetraetoxissilano; R quadrado = 0,9897 

As curvas e cálculos relativos foram feitos utilizando o software Origin versão 8. 

Antes das corridas serem efetivamente realizadas, foram feitos testes para avaliar a 

resposta da reação à temperatura e, principalmente, para avaliar se o reator e sistema 

montado seriam eficientes para a síntese. Foram escolhidas duas temperaturas 325 e 350 

°C, a pequena faixa de intervalo entre estes dois ensaios tinha intenção de avaliar a 

estabilidade do forno durante o processo, as duas corridas foram realizadas por 2:30h. As 

figuras abaixo apresentam os resultados obtidos, nota-se para T = 350 °C, além do pico 

em 204nm do TEOS, um segundo pico em 264nm, menos visível na T = 325 °C. 

(a) (b) 

Figura 5-18 – Curvas de absorção para os testes de eficiência do reator (a) T=325 °C e (b) T=350°C 

As curvas em coloração verde são as deconvoluções realizadas no espectro pelo 

software. 

Uma vez obtida resposta positiva do sistema para a síntese, foram realizadas as 

corridas segundo os grupos descritos na metodologia, entretanto, importante destacar, que 
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as medidas não eram realizadas imediatamente após cada corrida, depois de aliquotadas 

as amostras eram armazenadas no freezer, para que todas as medições no equipamento 

UV/Vis fossem realizadas de uma única vez. 

As amostras “branco” e “controle” foram as primeiras a serem ensaiadas, nota-se 

na curva para amostra “branco” que não houve absorção em 204nm, apenas uma pequena 

banda em 230nm, indicando que, provavelmente, não houve produção do composto 

desejado. No espectro da amostra “controle” já é visível o pico em 204nm, a concentração 

calculada foi de 0,41mM, indicando que mesmo sem o tratamento térmico o catalisador 

proporcionou alguma síntese. A amostra “branco” era somente o silício puro, ou seja, sem 

adição de catalisador e não lixiviado, já a amostra “controle” era de silício lixiviado, onde 

foi adicionado 3,5% do catalisador, entretanto, como já foi dito, não ativado. A 

temperatura de ambos os ensaios foi de 350°C por um período de 5h. 

(a) (b) 

Figura 5-19 – Espectros de absorção para (a) amostra “branco” e (b) amostra “controle”. 

A primeira variável analisada foi a influência da temperatura, a concentração do 

catalisador era a mesma em todas as amostras, 3,5% de Cu, eram de silício lixiviado e 

sofreram tratamento térmico para ativação do catalisador. A resposta obtida para este 

grupo está apresentando na tabela 5-V. 

Tabela 5-V – Resultados obtidos para variação de temperatura no processo de síntese do TES e TEOS 

T1 

  

T2 

  

T3 

Amostra Abs Conc. (mM) Amostra Abs Conc. (mM) Amostra Abs Conc. (mM) 

T1-1 0,369 0,143 T2-1 0,929 0,648 T3-1 1,366 1,041 

T1-2 0,368 0,142 T2-2 0,896 0,618 T3-2 1,108 0,809 

T1-3 0,369 0,143 T2-3 1,009 0,720 T3-3 1,053 0,759 

média 0,143 média 0,662 média 0,870 

erro 5,48E-04 erro 5,24E-02 erro 1,50E-01 
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 As marcações representam o grupo e triplicata, sendo T1 as triplicatas de estudo 

na temperatura de 250 °C, T2 na temperatura de 350 °C e T3 em 450 °C. Os espectros de 

absorção no ultravioleta são mostrados na figura 5-21. 

(a) (b)

(c) 

Figura 5-20 – Espectros de absorção no ultravioleta para o ensaio de variação de temperatura em (a) 

T=250 °C, (b) T=350 °C e (c) T=450 °C 

Para evitar corridas redundantes e desnecessárias, para o estudo do efeito da 

concentração do catalisador, o ensaio para a amostra de concentração de cobre igual a 

3,5% não foi realizado, já que este é o mesmo ensaio para o grupo de temperatura onde 

T=350 °C, ou seja, as condições do ensaio e características da amostra são exatamente as 

mesmas para os dois grupos, portanto os resultados da amostra Cat 2 (em triplicata), na 

verdade, são os resultados obtidos para a amostra T2 (em triplicata). Para efeito didático, 

nas tabelas e figuras utilizou-se a denominação Cat 2. 

Tabela 5-VI – Resultados obtidos para variação do catalisador na síntese de TES e TEOS 

Cat 1 

  

Cat 2 = T2 

  

Cat 3 

Amostra Abs Conc. (mM) Amostra Abs Conc. (mM) Amostra Abs Conc. (mM) 

Cat 1-1 0,938 0,656 Cat 2-1 0,929 0,648 Cat 3-1 0,872 0,597 

Cat 1-2 0,820 0,550 Cat 2-2 0,896 0,618 Cat 3-2 0,624 0,373 

Cat 1-3 1,100 0,801 Cat 2-3 1,009 0,720 Cat 3-3 1,117 0,817 

média 0,669 média 0,662 média 0,595 

erro 1,26E-01 erro 5,24E-02 erro 2,22E-01 
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(a) (b)

(c) 

Figura 5-21 – Espectros de absorção para os ensaios de variação da concentração de cobre em (a) [Cu] = 

1,5%, (b) [Cu]=3,5% e (c) [Cu]=7,0%. A temperatura para os 3 grupos foi de 350 °C 

O grupo de avaliação da influência da composição química (Qui) consiste em duas 

amostras, silício lixiviado impregnado com 3,5% de cobre e silício não lixiviado com a 

mesma concentração do catalisador, a temperatura para os dois ensaios foi de 350 °C por 

5h. Da mesma forma como para o grupo “Cat”, o ensaio para amostra Qui 2, que seria de 

silício lixiviado com 3,5% de Cu, é exatamente para amostra T2 do grupo de ensaio da 

variação de temperatura, portanto, Qui 2 = T2. 

Tabela 5-VII – Resultados obtidos para a variação de composição química das partículas de Si na síntese 

de TES e TEOS 

Qui 1 

  

Qui 2 = T2 

Amostra Abs Conc. (mM) Amostra Abs Conc. (mM) 

Qui 1-1 1,866 1,492 Qui 2-1 0,929 0,648 

Qui 1-2 1,891 1,514 Qui 2-2 0,896 0,618 

Qui 1-3 0,777 0,511 Qui 2-3 1,009 0,720 

média 1,172 média 0,662 

erro 5,73E-01 erro 5,24E-02 
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(a) (b) 

Figura 5-22 – Espectros de absorção para os ensaios de variação da composição química do Si em (a) o 

silício não foi lixiviado e em (b) o silício foi lixiviado. 

Em relação ao que se refere a composição química do silício neste último ensaio, é 

importante ressaltar que trata-se da retirada de contaminantes presentes, como mostrado 

nos resultados da lixiviação, ou seja, no grupo Qui 1 foi avaliado a síntese na presença de 

todos os contaminantes principais do silício, como ferro, alumínio, o próprio cobre entre 

outros. 

 Os resultados são melhor visualizados nos gráficos de barras da figura 5-23, 

facilitando a comparação entre os mesmos. 

(a) (b) (c) 

Figura 5-23 – Resultados comparativos entre (a) a variação de temperatura, (b) a variação da 

concentração do catalisador e (c) a composição química do silício.  

 

T1 T2 T3 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Qui 1 Qui 2 
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 Apesar do grande valor do erro para Qui 1, é evidente que, se observado na figura 

5-23(a), se for desconsiderado a curva e consequentemente os valores de absorção para a 

amostra Qui 1-3, já que é bem provável que algum erro experimental ocorreu, o valor de 

concentração do TEOS para o grupo Qui 1 será bem maior que o grupo Qui 2. 

6 Discussão 

O processo de lixiviação apresentou-se eficiente na remoção das principais 

impurezas, principalmente nas que teriam efeito como promotores da reação, como por 

exemplo, Fe, Cr, Ni e Zn, que poderiam interferir no resultado da produção do TES e 

TEOS. Além disso, os resultados obtidos foram similares aos apresentados por Yu em 

2007, apesar de as espécies ácidas utilizadas no trabalho não terem sido descritas na 

publicação, pode-se afirmar que a remoção de Fe e Al foi efetiva para os ácidos usados 

neste trabalho. Resultado similar foi obtido por Benevides em 2008, trabalho do qual o 

protocolo utilizado foi adaptado 38. Ainda segundo Gribov em 2003 a redução de Fe e Al 

pelo processo de lixiviação seria de uma ordem de grandeza, para o ferro obteve-se uma 

redução de 3 ordens de grandeza e de 2 para o Al, o que demonstra que o processo 

utilizado foi eficiente. Utilizando o mesmo procedimento proposto por Sun et al39 em 

2013 para o cálculo da eficiência de remoção total de impurezas RT: 

RT = [1-(impurezas remanescentes no Si purificado/impurezas presentes no Si-GM)]x100 

Para o silício de granulação similar, foi obtido por este autor um valor aproximado de 

95% de eficiência, enquanto para este trabalho o valor calculado para RT foi de 98,37%. 

Algumas diferenças são importantes, já que a temperatura de trabalho utilizada e os ácidos 

não são os mesmos, entretanto o processo aqui se mostrou mais eficiente, por outro lado, 

no processo proposto por Sun, houve remoção do boro. 
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Figura 6-1 – Resultados obtidos por Sun na remoção de impurezas do Si por lixiviação. 

A remoção das impurezas por lixiviação é possibilitada, principalmente, pelo fato 

de que a solubilidade limite delas é bem menor no silício sólido do que no fundido, por 

isso, durante a solidificação as impurezas com alto grau de segregação tendem a migrar 

para os contornos de grão 40, quando o silício é submetido à britagem e moagem, a quebra 

ocorre justamente nos contornos de grão devido a menor resistência dos precipitados 

formados 41, expondo assim os contaminantes.  

Sahu et al em 2012, realizaram a lixiviação ácida do silício utilizando somente o 

HCl como agente lixiviante e observou que a medida que diminui o tamanho da partícula 

de Si, ocorre aumento na eficiência de remoção de contaminantes, entretanto, a 

diminuição do tamanho da partícula deve ser tomada com precaução, levando-se em conta 

qual a finalidade do uso destas após o processo de purificação e a sua recuperação. Em 

seus trabalhos, tanto Sun quanto Sahu, obtiveram maior sucesso na remoção de algumas 

espécies de contaminantes e menor para outras. Em comparação aos seus processos, o 

realizado neste trabalho se mostrou eficiente para a grande maioria dos contaminantes 

principais, com exceção quase exclusivamente do B e P, entretanto, não há uma maneira 

de comparar a relação custo x benefício, já que as metodologias são distintas, tanto em 

procedimento, quanto nos reagentes usados. Também é importante notar que o processo 

de lixiviação utilizado não teve um grande impacto sobre o tamanho médio das partículas 

de Si, ou seja, não houve uma diminuição significativa das partículas. Caso isto tivesse 

ocorrido, haveria a inserção de uma nova variável no processo de síntese, que seria a área 

específica total, principalmente para comparação entre, “branco” e “controle” e demais 

amostras, mas principalmente para comparação entre o grupo de estudo da influência da 
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composição do silício sobre a síntese (Qui), já que se trata diretamente da comparação 

entre silício lixiviado e não lixiviado. 

Como pode-se observar na tabela 5-III, existe um desvio entre os valores teóricos 

calculados para a concentração de cobre e a obtida nas medidas por ICPOS. Acredita-se 

que isto ocorreu devido ao reagente CuCl2 utilizado, por se tratar de um reagente 

higroscópico, durante a pesagem era comum notar a formação de gotas no vidro relógio 

utilizado para pesagem. Mesmo sendo a transferência do reagente feita para os béqueres 

de maneira quantitativa, lavando-se os recipientes de pesagem com etanol, valores 

inadequados de massa podem ter sido medidos na balança durante a pesagem. Porém a 

finalidade principal era avaliar a diferença da concentração de catalisador presente no 

silício de forma crescente e, como não houve um erro discrepante entre os grupos, ou 

seja, onde se esperava que houvesse 1,5% de Cu, haveria 3% (ou outro valor que se 

aproximasse muito do grupo seguinte ou fosse maior), é possível considerar que esta etapa 

do processo não comprometeu a impregnação em si. 

Apesar de não ter sido possível observar uma variação na massa (diminuição), como 

já foi descrito no item Resultados, as imagens obtidas de MEV demonstraram que houve 

consumo do silício. Luo et al em 2006 33 em seu trabalho do estudo da morfologia do 

silício no processo de obtenção do dimetildiclorossilano (DMDCS) pela reação de 

Rochow-Muller, observaram que com o andamento da reação mais domínios ativos, que 

seriam as regiões de contato entre o cobre e o silício, vão se formando pois a difusão do 

Cu é muito rápida. Isso acontece porque o silício é consumido na reação, ao contrário do 

cobre que é catalisador. Assim, a concentração de cobre cresce constantemente e os 

limites da região ativa vão se sobrepondo na partícula de silício até não mais existir essa 

diferenciação caracterizando o enriquecimento do cobre. Este efeito é demonstrado na 

figura 6-2. 
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Figura 6-2 – (a) a reação está no começo e poucos sítios ativo formados, em (b) e (c), observa-se que as 

regiões com sitios ativos vão crescendo em área até que em (d) a massa de contato está 70% coberta por 

cobre e os limites das regiões de sítios ativos estão superpostos. 33 

Observando a figura 6-2 e comparando com as imagens das figuras 5-6(a) e 5-9, 

nota-se grande semelhança, mesmo se tratando de reagentes diferentes, no caso do 

Rochow-Muller utiliza-se o cloreto de metila gasoso, os processos são similares, inclusive 

o catalisador. Portanto, fica evidente que houve reação e consequentemente o consumo 

de silício. Imagem semelhante também foi obtida por Kareem et al em 2012 para a síntese 

do trietoxissilano. É possível que, o motivo pelo qual na balança semi analítica não tenha 

sido possível medir uma variação de massa, resida na natureza do próprio reator de leito 

fixo principalmente no que se refere ao seu tamanho e formato. É sabido que em reatores 

de leitos fixos, além da baixa transferência de massa e calor, há, quase sempre, o risco da 

formação de caminhos preferenciais. Outro aspecto que pode ter aumentado este efeito, 

seria a escolha das mantas térmicas como malha de dispersão da mistura gás/vapor (Ar e 

EtOH), já que a estrutura das fibras não é sistêmica e sim aleatória, isto pode ter 

contribuído para que em determinadas regiões do reator, não houvesse contato da mistura 

gasosa com a massa do silício e catalisador e ainda, uma vez iniciada a formação do 

caminho preferencial, o processo de reação teria ocorrido somente naquela região, 

consumindo assim somente aquelas partículas de silício até que esta não fosse mais ativa. 

Este efeito também é fortemente evidenciado pela baixa concentração do tetraetoxissilano 

obtido, mesmo após 5h de reação. Como não era possível “congelar” a estrutura do leito 

e cortá-lo em fatias para realizar medidas de MEV, fica apenas a possibilidade apoiada 
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também pela evidência que em uma mesma amostra, existam tanto partículas que 

apresentem sinais de consumo, quanto as que se apresentam intactas. 

A confirmação da síntese do TEOS é demonstrada principalmente pelos espectros 

RAMAN obtidos e apresentados no item resultados, é evidente a similaridade entre o 

espectro de referência e o obtido após o processo de destilação (figuras 5-12 e 5-15 

respectivamente), a mesma comparação pode ser feita incluindo também o espectro do 

padrão de TEOS. O pico na região de 656 cm-1 corresponderia a forte vibração da ligação 

Si–O42, já os fortes sinais entre 3100 e 2800 cm-1 corresponderiam a vibração das ligações 

C–C–O, o que também pôde ser evidenciado ao se realizar o espectro do metanol, 

seguindo as mesmas condições, onde estes picos estão ausentes. 

 

Figura 6-3 – Espectro Raman do metanol PA 98%. 

 Devido a vários fatores, não foi possível a importação do reagente Trietoxissilano 

que seria utilizado como padrão, entre eles pode-se destacar a ausência do registro UN 

para circulação deste produto no Brasil, por este motivo, nenhum centro de pesquisa 

contatado o possuía, o que tornou inviável as medidas de caracterização comparativas, 

como o próprio UV-Vis e Raman. Durante algum tempo houve um esforço conjunto da 

empresa fornecedora e o grupo de pesquisa, para que alguma solução fosse viabilizada e 

o produto adquirido, por isso, as amostras ficaram armazenadas em torno de 6 meses, 

aguardando. Por fim, como nenhuma solução a curto prazo era vislumbrada, as medidas 

de caracterização foram realizadas somente para o TEOS, já que o padrão para este 

produto estava disponível. 

No espectro Raman da amostra destilada, como já citado, há uma correspondência 

fiel ao espectro do padrão de comparação e ao espectro de referência, o que indicaria a 

Número de onda (cm-1) 
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ausência de uma mistura de compostos, mistura que seria esperada para este processo, 

mais especificamente do trietoxissilano e do tetraetoxissilano já que a destilação foi 

realizada a uma temperatura bem abaixo dos pontos de ebulição dos dois, seria esperado 

que estes se encontrassem presentes. Outra forte evidência da ausência de um segundo 

composto são os espectros UV, com exceção dos espectros realizados nos testes 

preliminares, todos os outros, realizados nas amostras que ficaram armazenadas, 

apresentaram praticamente um único pico em 204nm. 

Estas observações apontam para as seguintes reflexões: primeiro, o trietoxissilano 

foi produzido, mas devido ao tempo de armazenamento e também a destilação, se 

decompôs ou reagiu convertendo-se no próprio TEOS ou em outro composto que não 

seria detectado pelo Raman ou UV; segundo, não teria ocorrido seletividade para 

formação do TES em relação ao TEOS, ou a formação do TES é uma etapa rápida 

cineticamente ocorrendo somente no interior do reator. O que se pode afirmar é que, 

segundo o mecanismo proposto por Okamato, a síntese do TEOS não ocorre de forma 

instantânea e direta, sendo formando primeiro o etoxissilano (mono), depois o 

dietoxissilano, o trietoxissilano e só ao final a formação do TEOS. Este processo 

“sequencial” também é característica dos processos Rochow-Muller 24, onde esta síntese 

pode ser incluída. 

Apesar de o TES ter sido provavelmente produzido, este teria apresentado um 

problema no armazenamento, o que poderia exigir a sua utilização de forma imediata 

(logo após a síntese) para produção do SiH4 pela reação de desproporcionamento. Porém 

para que isto ocorra é necessário a separação deste, do tetraetoxissilano e do excesso de 

reagente não consumidos no processo, o que implica em um processo de destilação 

acoplado. Segundo Gribov, a etapa mais complexa para produção de silício grau solar por 

este método é exatamente esta, a produção de uma quantidade aceitável de TES e 

equipamento/processos que realizem isso em grande escala. 

Entretanto algumas observações interessantes, podem ser retiradas da síntese, 

observando somente a síntese do TEOS. 

No gráfico comparativo da concentração de catalisador presente na matriz de silício 

(fig. 5-24(b)), os resultados sugerem que não haveria uma diferença considerável de 

produção para as concentrações de 1,5% e 3,5%, entretanto, apesar do erro relativo, a 

concentração de 7% apresenta uma tendência de diminuição da concentração do TEOS 
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produzido, isto pode ser atribuído ao menor tempo para que os sítios ativos se 

sobrepusessem, já que há maior concentração de cobre, o que diminuiria o tempo efetivo 

da reação. Entretanto, para seletividade do TES, a literatura sugere que a concentração 

ideal estaria entre 5 e 15%24. No caso da influência da temperatura (fig. 5-24(a)) a síntese 

em temperaturas abaixo de 250 °C praticamente não ocorre, levando-se em consideração 

que os valores de concentração de TEOS obtidos para esta T é menor do que o valor 

obtido na amostra controle. Quanto a maior concentração obtida para as temperaturas de 

350 e 450 °C, seria o esperado segundo a literatura32, entretanto a maior produção a T de 

450 °C não significa uma maior produção do TES, já que nesta temperatura a seletividade 

se deslocaria para o TEOS. No gráfico comparativo mostrado na figura 5-24(c), fica 

evidente que a presença dos contaminantes contribuiu para o processo de síntese. O tempo 

de indução da reação seria menor para a amostra em que os contaminantes estão presentes, 

assim como a taxa de conversão seria também mais alta, a principal hipótese para este 

comportamento, seria a maior taxa de formação dos sítios ativos ou a renovação destes 

ocorreria pela difusão do cobre16; 23. Os efeitos das impurezas sobre a maior concentração 

podem ser atribuídos a redução do CuCl para forma elementar Cu0, que seria a forma 

mais ativa do catalisador, pelo Fe, Al e Ca principalmente, já que estas impurezas têm 

baixo potencial redox; Fe = -0,4089; Al = -1,68; Ca = -2,869 e o potencial redox do 

Cu/Cu+ = 0,1787. O potencial redox do Si = -0,857, ou seja, o próprio silício seria capaz 

de reduzir o cobre, entretanto o cálcio e o alumínio exerceriam um efeito mais acentuado 

nessa redução43. Pelo mesmo motivo pode se atribuir a síntese de TEOS pela amostra 

“controle”, mesmo sem ter sido tratada para ativação do catalisador, as impurezas 

presentes teriam a capacidade de realizar algum efeito de redução sobre o cobre, em 

menor intensidade, já que nesta amostra a espécie predominantemente presente seria o 

CuCl2. 

 

7 Conclusão 

O processo de lixiviação, apresentou um excelente resultado, permitindo que o 

processo de purificação por rota hidro metalúrgica fosse considerado como um processo 

viável para obtenção de silício grau solar, apresentando fortes evidências que, com alguns 

ajustes, poderia se atingir um valor de pureza de 99,999% (5N). A síntese do 

trietoxissilano certamente ocorreu, já que a reação ocorre em etapas como já descrito, 
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entretanto, pelo menos no modelo aqui proposto, em leito fixo, sua síntese seria no 

mínimo pouco viável. Algumas evidências para o sucesso deste processo puderam ser 

observadas. Na etapa de destilação para purificação dos alcoxissilanos formados, foi 

possível recuperar com sucesso todo excesso de reagente, ou seja, o processo em circuito 

fechado como sugerido pela literatura com pequenas perdas e baixa geração de resíduos 

é viável. Outro aspecto interessante foi demonstrado no grupo que avaliou o impacto da 

composição do Si sobre a síntese dos alcoxissilanos, indicando que o uso de silício “sujo” 

pode ser de maior valia para este processo, fato que poderá ter grande impacto sobre o 

custo total possibilitando a produção de células mais baratas, mesmo ainda não sendo 

possível avaliar a viabilidade econômica de tal processo, muitas evidências já apontam 

para uma viabilidade técnica. 

8 Sugestões para Trabalhos Futuros 

No que diz a respeito à lixiviação: 

Avaliação do tamanho de partícula e morfologia na remoção dos contaminantes. 

Taxa de remoção de contaminantes a partir da análise do resíduo líquido lixiviado e 

estudo da cinética de remoção. 

Utilização de outros reagentes e/ou misturas, como HNO3 no caso da lixiviação ácida 

e KOH para lixiviação alcalina, inclusive etapas mescladas entre ácidos e bases. 

No que diz respeito à síntese dos alcoxissilanos: 

Utilização de outros álcoois na síntese com a finalidade de se observar o efeito da 

estrutura do composto sobre a cinética da reação, comparando por exemplo metanol 

e o terc-butanol. 

Acoplar o reator a um sistema de análise em linha, como por exemplo, um 

cromatógrafo gasoso hifenado a um espectrômetro de massa, realizando medidas em 

intervalos de tempo fixos proporcionando assim o estudo cinético, ao mesmo tempo 

introduzindo variáveis como as deste trabalho e observando a relação de TES x 

TEOS em relação a elas. 

A realização da síntese em leito fluidizado. 
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