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RESUMO 

 

O silício é o material normalmente empregado na construção de células fotovoltaicas, que 

convertem a luz solar em energia elétrica. Para que o silício seja usado com este fim, ele 

deve possuir impurezas com limites baixíssimos, da ordem de ppba (parte por bilhão 

atômico). Após dezenas de tentativas, constatou-se que somente os métodos químicos 

podem levar a uma pureza tão grande. O processo de purificação do silício inclui as etapas: 

redução do quartzo em silício metalúrgico; a cloração do silício; a purificação dos 

clorossilanos gerados e a produção do silício grau solar pela redução dos clorossilanos. O 

processo de redução do quartzo é praticado por cerca de uma dezena de empresas 

brasileiras, que detém cerca de 30% do mercado mundial. As outras etapas não são 

praticadas por falta de tecnologia. O mercado remunera em cerca de um dólar o silício 

metalúrgico nacional obtido a partir de três quilos de quartzo mineral através de um 

processo eletro-intensivo. Por outro lado, o silício com alta pureza é cotado acima de cem 

dólares o quilo, provocando uma enorme evasão de riquezas brasileiras para manutenção da 

indústria eletroeletrônica e, mais recentemente, a fotovoltaica, estimadas em mais de oito 

bilhões de dólares por ano. Por essa razão torna-se adequado o Brasil buscar obter a 

tecnologia de produção de silício grau solar não apenas para inverter sua balança comercial 

como para obter uma nova fonte de energia tendo em vista que os recursos hoje utilizados 

não existirão eternamente. O presente trabalho constitui-se no desenvolvimento da etapa de 

cloração de silício metalúrgico com vistas à obtenção de clorossilanos com alto rendimento, 

pureza e um custo competitivo, através da cloração do silício utilizando cloreto de 

hidrogênio anidro. O cloreto de hidrogênio anidro foi obtido secando-se ácido clorídrico 

comercial concentrado a quente utilizando ácido sulfúrico como agente secante e 

borbulhamento de argônio para agitação da mistura ácida. O cloreto de hidrogênio assim 

produzido foi imediatamente conduzido ao reator onde ocorreu a formação de uma mistura 

constituída principalmente por triclorosilano e tretracloreto de silício. Os clorossilanos 

foram obtidos na fase gasosa, sendo conduzidos por condensadores resfriados por uma 

mistura de água e etileno glicol e foram recolhidos e armazenados no estado líquido. Esse 

objetivo foi alcançado gerando como resultado uma mistura de aproximadamente 60% 
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triclorossilano e 40% tetracloreto de silício que foram analisados utilizando métodos 

químicos. 

Os clorossilanos são produzidos com a finalidade de serem purificados e posteriormente 

reduzidos, a fim de se obter silício grau solar para confecção de células fotovoltaicas. 
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ABSTRACT  

 

Silicon is a widely used material in the construction of photovoltaic cells. These cells 

convert solar light into electric energy. For this purpose, highly pure silicon is required and 

the impurity limit is within the atomic part per billion (appb) range. After dozens of tries, it 

was noticed that only chemical methods could produce such a highly pure material. The 

purification process of silicon comprises reduction of quartz to metallurgic silicon, 

chlorination of silicon, purification of chlorosilanes produced, and production of hyper pure 

silicon through reduction of chlorosilanes. The reduction process of quartz is employed for 

about ten Brazilian industries that hold    30 % of the world market. The other steps are not 

performed by these industries due to lack of technology. The market pays about one dollar 

for national metallurgic silicon obtained from three kilos of mineral quartz using an 

electrointensive process. On the other hand, solar degree silicon worths over one hundred 

dollars a kilo. Thus, in a wide perspective, it is a source of Brazilian wealth evasion to 

electronic monitoring industry, and more recently photovoltaic industry, which is estimated 

in over eight billion dollars per year.  For this reason would be adequate Brazil seek to 

obtain technology for production solar degree silicon to invert his commercial balance and 

obtain a new source energy look upon the resource today made use don’t exist eternity. The 

scope of the present work is the development of metallurgic silicon chlorination technology 

making use of dry hydrogen chloride. The dry hydrogen chloride was obtained drying 

hydrochloric acid utilizing sulfuric acid and argon to agitate the mixture. The hydrogen 

chloride obtained was guided the reactor with the purpose of obtaining high yield and 

purity chlorosilanes. The chlorosilane was obtained gaseous estate and cooled by mixture 

of water and ethylene glycol and it was store in liquid state. Competitive costs through 

silicon chlorination utilizing hydrogen chloride that formation a trichlorosilane and silicon 

tetrachloride mixture. This purpose was obtained generating a result 60% to 70% 

trichlorosilane and 30% to 40% silicon tetrachloride approximately that was analyzed by 

chemistry methods. 

The chlorosilanes was obtained to purify and reduction to obtain solar degree silicon from 

production photovoltaic cells. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“A quantidade de energia que atinge a Terra em 10 dias é equivalente a todas as reservas de 

combustíveis conhecidos.” 

   (Melvin Calvin – Prêmio Nobel em Química) 

Esta afirmação revela o potencial da energia solar. Nos ritmos atuais de consumo, as 

reservas de petróleo e gás natural poderão se esgotar num período de 20 a 50 anos. Isso 

indica que, dentro em breve, na ausência de ações eficientes e eficazes, a humanidade irá 

enfrentar uma séria crise energética. Para enfrentar tal crise, faz-se necessário, cada vez 

mais, um empenho por aproveitar as energias renováveis, que podem ser consideradas 

infinitas (como no caso do sol que não irá acabar nos próximos seis milhões de anos) e, 

também, uma maior demanda para racionalizar o consumo, que vai desde um correto 

projeto dos edifícios até à conscientização para um eficiente uso de energia (DEE, 1998).  

A energia solar é potencialmente uma fonte de energia renovável através da utilização do 

silício para fabricação de células fotovoltaicas. A energia solar é evidentemente relevante 

em uma perspectiva ambiental de obtenção de energia. O uso do silício purificado é um 

ingrediente chave na produção de semicondutores, fibras ópticas e células fotovoltaicas 

(Williams, 2003). 

Células fotovoltaicas são dispositivos que convertem a radiação solar em energia elétrica. A 

energia elétrica produzida, na forma de corrente contínua, pode ser convertida em corrente 

alternada ou ser armazenada em baterias para uso futuro. Não contêm partes móveis, são 

ambientalmente corretas e apresentam desempenho superior a 20 anos, podendo ser usadas 

em qualquer parte do mundo, mesmo com baixa ensolação (DEE, 1998). 

A grande limitação oferecida pelo silício tem sido sua pureza. Na tentativa de melhorar a 

eficiência dos detectores de silício, em 1935, físicos, químicos e metalurgistas conjugaram 

seus esforços na tentativa de obter este material com maior pureza. Dessas iniciativas os 

metalurgistas aprenderam a produzir silício do tipo doador e aceitador, o que possibilitou a 

identificação de impurezas sendo as do grupo III da tabela periódica como aceitadoras e as 

do grupo V como doadoras. (BERTAZZOLI, 1986). 
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Quartzo/sílica e carbono são fontes usadas na produção de silício elementar em forno 

elétrico. A obtenção de silício de alta pureza requer alta tecnologia. Silício elementar reage 

para obter clorossilanos, como o tetracloreto de silício e o triclorossilano, que são 

purificados por destilação fracionada. Os clorossilanos são reduzidos novamente a silício 

policristalino pelo hidrogênio a quente. Segue-se o crescimento e orientação do silício para 

obtenção do monocristal. São feitos wafers de silício monocristalino e finos discos de 

silício muitíssimo puro que são usados para fabricação de semicondutores. As sobras de 

silício formadas na produção dos wafers fornecem quase toda a demanda na indústria de 

células solares (Williams, 2003). 

O silício começou a ter importância fundamental na pesquisa científica na década de trinta 

onde foram desenvolvidos novos detectores de silício, a partir de onde se pode assinalar o 

momento no qual o silício começou a ser aplicado em grande escala na pesquisa de 

semicondutores (BERTAZZOLI, 1986). 

A preparação de compostos voláteis de silício envolve reagentes externos e sua 

decomposição gerando subprodutos que precisam ser reciclados. As várias rotas de 

obtenção do silício policristalino devem ser controladas por quatro sucessivas etapas. Todas 

têm um forte impacto global e econômico para obtenção de polissilício adequado (LUQUE, 

2003). 

1. Síntese de hidreto de silício volátil; 

2. Purificação; 

3. Deposição do silício elementar; 

4. Reciclagem dos subprodutos. 

Em 1954, nos laboratórios da Bell, foi criada uma célula com 4% de eficiência que após 

melhoramentos chegou a 6% e posteriormente a 11%, viabilizando sua aplicação em maior 

escala e provocando a entrada numa nova era na produção das células fotovoltaicas (DEE, 

1998). 

O ciclo tecnológico para a obtenção do silício de alta pureza deve incluir as seguintes 

etapas (MADEIRA, 1991): 
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1) Obtenção do silício grau metalúrgico com cerca de 98% de pureza, realizado em 

forno elétrico, através da reação entre o quartzo e o carbono (na forma de carvão, 

coque, etc.): 

)(2)()(2)(2 gCOsSisCsSiO +→+     (1.1) 

2) Obtenção de triclorossilano (SiHCl3), mediante reação entre o silício grau 

metalúrgico e o cloreto de hidrogênio anidro, em reator aquecido entre 300 e 400ºC: 

)()(3)( 23 gHSiHClgHClsSi +→+   (1.2) 

Segue-se a separação e purificação do triclorossilano (SiHCl3) e tetracloreto de silício 

(SiCl4) por destilação fracionada. 

3) Reação do triclorossilano, entre 1000 e 1100ºC, com o hidrogênio, para a obtenção 

do silício policristalino de alta pureza:  

)(3)()()( 23 gHClsSigHvSiHCl +→+     (1.3) 

4) Crescimento do monocristal de silício 

Orientação do silício monocristalino, a partir do silício policristalino. Essa última etapa já 

existe no País, tanto na indústria quanto em alguns órgãos de pesquisa, os quais trabalham 

com silício policristalino importado. 

O silício metalúrgico, assim como os clorossilanos e o silício de alta pureza, pode ser 

analisado por via úmida, fluorescência de raios-x, ativação neutrônica, espectrometria de 

absorção atômica e emissão de plasma e outros métodos de dosagem de traços metálicos 

(OTHMER, 1981). 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar as condições operacionais (vazão, pressão, 

temperatura, composição química, granulometria, etc.) para obtenção de clorossilanos 

(SiHxCl4-x) fundamentais à confecção de células fotovoltaicas através da reação entre o 

silício grau metalúrgico e o cloreto de hidrogênio anidro, obtido pela secagem do ácido 

clorídrico comercial com ácido sulfúrico como agente secante em reator aquecido entre 300 

e 400ºC. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 
Silício grau metalúrgico, também chamado silício metálico, com pureza típica de 98,5% em 

silício é produzido em forno de arco elétrico. A princípio, este processo é semelhante ao 

utilizado no princípio do século dezenove quando foi primeiramente desenvolvido para 

obtenção de ferrosilício e outras ligas. Entretanto, a prática com fornos mais largos tem 

gerado material com mais eficiência e controle de produção. Isto tem levado a um contínuo 

decréscimo de consumo da energia concomitantemente com maior grau de material cru 

utilizado. O forno consiste essencialmente em um cadinho preenchido com quartzo e 

carbono. O silício é liberado pela redução carbotérmica de acordo com a reação (LUQUE, 

2003): 

)(2)()(2)(2 gCOlSisCsSiO +→+  (3.1) 

Ao contrário do que freqüentemente é dito em revistas e artigos populares, areia da praia 

não é normalmente usado com esse propósito. Quartzo encaroçado com pureza apropriada e 

resistência térmica é preferível. Também utiliza-se normalmente carbono cru ou carvão 

grau metalúrgico e/ou carvão coque (LUQUE, 2003). 

O silício de grau metalúrgico é moído para que apresente uma grande superfície, adequada 

para a reação com cloreto de hidrogênio anidro. Na forma de partículas finas o silício é 

introduzido juntamente com o HCl num reator de leito fluidizado para a reação que ocorre à 

temperatura de aproximadamente 300ºC. Dessa operação, o resultado é uma mistura de 

clorossilanos, principalmente o triclorossilano e o tetracloreto de silício que são produzidos 

via reações como (FONSECA, 2004): 

)()()(3)( 23 gHgSiHClgHClsSi +→+  (3.2) 

)(2)()(4)( 24 gHgSiClgHClsSi +→+  (3.3) 

A reatividade química do silício com cloretos é algo extremamente importante. Alquil e 

arilclorossilanos são intermediários necessários na construção das cadeias de polisiloxanos 

(silicone). O triclorossilano e o tetracloreto de silício são intermediários e subproduto no 

processo de purificação do silício metalúrgico porque eles são voláteis a baixas 

temperaturas e podem ser decompostos a silício elementar em altas temperaturas. Outros 
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clorossilanos ou halogenossilanos são também usados na deposição de vapor químico. O 

átomo do halogênio é facilmente substituído pelo grupo hidroxila —OH em uma reação de 

hidrólise. O grupo hidroxila tende a reagir com outros grupos funcionais pela troca do 

átomo de hidrogênio (LUQUE, 2003). 

 

3.1  MATÉRIAS PRIMAS 
 

A seguir são apresentaods os principais insumos para a produção de clorossilanos e 

algumas de suas propriedades: 

 

3.1.1 Quartzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3.1: Quartzo 

O quartzo (fig. 3.1) está largamente disseminado na natureza, entrando na composição de 

rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares (METAMIG, 1982). 

Devido à grande afinidade química existente entre o oxigênio e o silício, o composto SiO2 é 

o de maior presença na litosfera. Estima-se que o quartzo constitui 28% da crosta terrestre 

(IGA,1978). 
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Do exame da crosta terrestre, constata-se que o oxigênio e o silício, componentes do 

quartzo, são os elementos mais abundantes, ocorrendo nas seguintes proporções, 

relacionadas na Tabela 1: 

Tabela 1: Ocorrência dos principais elementos na superfície terrestre 

Elementos % da Crosta Terrestre 

Oxigênio 47,17 

Silício 28,00 

Alumínio 7,84 

Ferro 4,44 

Magnésio 2,27 

Cálcio 3,42 

Sódio 2,43 

Potássio 2,49 

TOTAL 98,06 

Fonte: Publicação do Instituto de Geociências Aplicadas – IGA, 1978. 

O quartzo, dióxido de silício (SiO2), cristaliza-se no sistema hexagonal, em terminações 

romboédricas, algumas vezes tão semelhantes que parecem bipirâmides hexagonais. O 

único ácido capaz de dissolvê-lo é o ácido fluorídrico (METAMIG, 1982). 

Mineralogicamente, o quartzo apresenta dureza 7 na escala de Mohs, sua densidade é de 

2,65g/cm3, tem fratura conchoidal e cores bastante variadas. Suas variedades cristalinas 

principais são as seguintes (IGA, 1978): 

• Cristal de rocha – é o quartzo incolor, geralmente bem desenvolvido, usado como peça 

de ornamental. Também utilizam-no em aparelhos óticos e científicos, estabilizadores 

de onda e ressonadores, devido às suas propriedades piezoelétricas, que é o surgimento 

de uma polarização induzida e o estabelecimento de um campo elétrico através de uma 

amostra pela aplicação de forças externas (CALLISTER, 2002). Quando fundido, é 
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usado na fabricação de recipientes químicos, resistentes ao ataque de ácidos e às altas 

temperaturas, além de serem usados na fabricação de lâmpadas especiais. 

• Quartzo enfumaçado – apresenta-se em cristais de cor amarela a parda-enfumaçada, às 

vezes preta. Sua cor é devido, provavelmente, à presença de inclusões radioativas. 

• Citrino – quartzo de cor amarela, em virtude da presença de ferro na sua estrutura. 

• Quartzo róseo – varia da cor rosa ao vermelho-róseo, perdendo a intensidade quando 

exposta à luz. Utilizado na confecção de objetos ornamentais, esculturas e 

revestimentos de paredes. 

• Ametista – quartzo de cor violeta, provavelmente devido ao ferro. É a variedade de 

maior valor comercial como gemas. 

• Quartzo leitoso – possui cor branca leitosa devido às inclusões fluidas. 

• Aventurina – quartzo que apresenta inclusões de palhetas de mica ou hematita. 

• Olho-de-tigre – quartzo fibroso, amarelo a marrom, com brilho reluzente. 

O cristal de quartzo pode ser obtido na natureza ou por crescimento hidrotérmico na 

indústria, também conhecido como quartzo cultivado. Os recursos mundiais de grandes 

cristais naturais ocorrem quase exclusivamente no Brasil e, em quantidades menores, em 

Madagascar. Cristais menores e lascas também são encontrados nos EUA, Madagascar e 

Namíbia. Eles são também adquiridos por firmas produtoras de cristal cultivado. Os 

Estados Unidos possui estoques estratégicos de quartzo cultivado além de importados do 

Japão e China. Fábricas menores localizam-se na Alemanha, África do Sul, Bélgica, 

Bulgária, Coréia do Sul, França, Reino Unido, Rússia e Venezuela. Em 2001, não houve 

produção de cristal cultivado no Brasil. O Japão continua como maior produtor, entretanto, 

o stockpiled do governo americano - segundo relatório do NDS ao Congresso Americano – 

possuía, em setembro de 2001, cerca de 105 t de cristais com peso acima de 10 Kg. A 

indústria de crescimento hidrotérmico de cristais de quartzo, utilizando lascas naturais, tem 

substituído em parte o cristal natural pela barras sintéticas cultivadas exclusivamente para a 

geração de sementes. Os Estados Unidos exportaram apenas 74 toneladas de quartzo 

cultivado no exercício de 2001. Foram 16 t a menos comparando-se com a exportação do 
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exercício de 2000. Por outro lado, importaram 31 t do mesmo produto em 2001. Enquanto 

que, no exercício de 2000, foram importadas apenas 25 t (FILHO, 2002).  

Na produção brasileira de quartzo, predomina o pequeno minerador, tanto na produção de 

lascas (fragmentos de quartzo selecionados manualmente, pesando menos de 200 gramas) 

quanto na produção de cristais. Os cristais de grau eletrônico (usados na indústria de cristal 

cultivado) são mais raros e de produção esporádica (FILHO, 2002).  

Os fabricantes de cristais osciladores e filtros de cristal brasileiros continuam importando as 

barras de cristais cultivados necessários ao processo industrial. Apesar do aumento da 

oferta interna, o mercado nacional de lascas de quartzo, no exercício de 2001, amargou uma 

forte retração de demanda; ocasionando grandes estoques no final do exercício junto aos 

produtores e/ou exportadores. É provável que isto foi ocasionado pela crise econômica 

mundial e também pela forte concorrência dos mercados estrangeiros alternativos tais como 

o da China, África do Sul, Venezuela, Madagascar e Angola (FILHO, 2002). 

 

3.1.2 Silício 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3.2: Silício 

O silício (do latim silex pedra dura) é o 14º elemento da tabela periódica, de massa molar 

de 28,083 g/mol (fig. 3.2).  Ele foi descoberto por Berzelius em 1817. Não existe na 
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natureza na forma elementar, entretanto, é constituinte de vários minerais como a sílica e 

silicatos, contribuindo com aproximadamente 25% da constituição terrestre. Ocorre na 

natureza em três isótopos estáveis e alguns radioativos são artificialmente preparados. O 

silício é cinza, com brilho metálico e pode apresentar iridescência se for coberto por um 

óxido. É um material quebradiço com dureza um pouco menor que a do quartzo. Abaixo de 

800ºC tem pequena deformação plástica. Em finas seções, monocristais clivam ao longo do 

plano (111), mas, em grandes pedaços, a fratura é conchoidal (OTHMER, 1981).  

O silício apresenta dureza 7 na escala de Mohs, sendo dificilmente deformável. Devido à 

sua dureza e sua insensibilidade às variações de temperatura e sua resistência à ataques 

ácidos, é utilizado para formar ligas com o ferro na fabricação de caldeiras utilizadas nas 

indústrias químicas (PASCAL, 1965). 

Silício, carbono, germânio, estanho e chumbo compõe o grupo IVA da tabela periódica dos 

elementos. Silício e carbono formam carbeto de silício que, embora seja mais conhecido 

como abrasivo, é também um semicondutor. Germânio e silício são isomorfos e solúveis 

em todas as proporções. Estanho e chumbo não reagem com o silício, sendo o silício 

fundido insolúvel em ambos. Entretanto, silício fundido é um excelente solvente 

(OTHMER, 1981). 

Como todos os elementos do quarto grupo da classificação periódica de Mendeléev, o 

silício possui eletroafinidade pouco marcante. Portanto, ele é pouco eletronegativo e suas 

ligações químicas são quase exclusivamente ligações covalentes. Sua reatividade depende 

de sua divisão: finamente dividido (amorfo) é mais reativo que o silício cristalino 

(PASCAL, 1965). 

À pressão atmosférica, o silício tem a estrutura cúbica como o diamante, ou seja, duas 

faces-centradas interpenetrantes no cubo separadas de ¼ de cada uma. Quando sujeito à 

pressão de 15Gpa, a estrutura fcc é convertida a corpo centrado. Deposição de vapor abaixo 

de 500ºC (a temperatura exata depende da razão de deposição) produz silício amorfo; 

reaquecendo-o a altas temperaturas, a cristalização poderá acontecer. (OTHMER, 1981).  

Os valores de várias propriedades térmicas e mecânicas do silício estão listados na Tabela 

2: 
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Tabela 2: Propriedades Térmicas e Mecânicas do Silício 

Propriedade Valores 

Massa Molar (g/mol) 28.085 

Densidade atômica (átomos/cm3) 2.0x1022 

Temperatura de Fusão (ºC) 1410 

Temperatura de Ebulição (ºC) 2355 

Pressão de Vapor (Pa):  

800ºC 1.33x10-8 

1000ºC 1.33x10-5 

1500ºC 2.66 

2000ºC 80 

Densidade (g/cm3) a 25ºC 2.329 

Temperatura Crítica (ºC) 4886 

Pressão Crítica (MPa) 53.6 

Dureza (Mohs) 6.5/950 

Calor de Fusão (kJ/g) 1.8 

Calor de vaporização à T.F. (kJ/g) 16 

Contração do volume na fusão (%) 9.5 

 Fonte: Encyclopedia of Chemical Technology, 1981 

Os valores dos potencias de ionização do silício estão relacionados abaixo (PASCAL, 

1965): 

++++  → → → → 4
13,45

3
4,33

2
34,1614,8 SiSiSiSiSi VVVV  

O silício começa a absorver quando a radiação apresenta comprimentos de onda de 

aproximadamente 1,5µm. Um filme de silício depositado por vaporização apresenta uma 
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faixa de absorção no infravermelho.  A sensibilidade fotoelétrica é máxima a 8400-8600 Å, 

tendo uma faixa de absorção que varia de 10500-12000 Å (PASCAL, 1965). 

O silício elementar é diamagnético, ou seja, possui uma forma muito fraca de magnetismo 

que não é permanente e que persiste somente enquanto um campo externo está sendo 

aplicado (CALLISTER, 2002). Os valores medidos das suscetibilidades magnéticas 

dependem da pureza da amostra (PASCAL, 1965). 

Diferente dos materiais cujas propriedades estruturais são geralmente dadas por amostras 

policristalinas, as propriedades do silício de alta pureza são quase sempre medidas em 

amostras monocristalinas. Assim, a diversidade de valores é relatada por vários 

investigadores. As propriedades do monocristal podem ser também anisotrópicas, ou seja, 

exibe diferentes valores de uma propriedade em diversas direções cristalográficas 

(CALLISTER, 2002), dependendo das propriedades da classe do cristal. O silício líquido 

não possui propriedades de semicondutor e correntemente não possui aplicações neste 

estado. Apesar disso, o estado líquido tem particular importância, pois afeta o crescimento 

do monocristal e operações posteriores que o silício semicondutor deve passar (OTHMER, 

1981). 

A transmissividade óptica do silício, que é a razão entre a intensidade do feixe transmitida e 

a intensidade do feixe incidente sobre a superfície do meio sólido (CALLISTER, 2002), é 

semelhante à de outros semicondutores, tendo características gerais mostradas na figura 3.3. 

Devido ao seu alto índice de refração (figura 4), as perdas por reflexão são altas 

(OTHMER, 1981).  

               
Figura 3.3: Transmissividade X Comprimento de Onda 
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                Figura 3.4 Índice de Refração do Silício à Temperatura Ambiente 

Quando coberto com um material adequado, a fim de diminuir a reflexão, a 

transmissividade máxima pode ser muito alta; a absorção é baixa para comprimentos de 

onda correspondente a energias menores que o gap de energia. Existem várias linhas de 

absorção, sendo que a mais intensa encontra-se em 16.13 nm. A pequena absorção nos 

maiores comprimentos de onda permite o uso de materiais com atividade óptica na região 

do infravermelho na faixa de 1-8 µ m. Para se obter alta eficiência torna-se necessário o uso 

de  camadas anti-reflexivas (OTHMER, 1981). 

O silício é um semicondutor com gap Eg de 1,12eV a 25ºC; Eg é a quantidade de energia 

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

condução (OTHMER, 1981). 

Muitas impurezas, quando incorporadas à rede do silício, durante o crescimento de cristal 

ou por difusão, ionizam em temperaturas relativamente baixas, provendo elétrons livres ou 

buracos. Em particular os elementos do grupo IIIA (dopante tipo n ou doador) fornecem 

elétrons e os elementos do grupo VA (dopante tipo p ou aceitador) fornecem buracos. 

Desses elementos, boro, fósforo, arsênio e antimônio são mais comumente usados. No 

silício muito puro e perfeito, os portadores minoritários de carga podem alcançar a meia 

vida em milisegundos. Dopagem intencional, com elementos que reduzem a meia vida, 

podem fazer com que esse valor se reduza a nanosegundos (OTHMER, 1981). 

Como o silício possui estrutura cristalina cúbica, a resistividade é independente da 

orientação cristalográfica. Entretanto, se o portador de carga for forçado a se mover em 
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uma camada muito fina de silício a mobilidade, e assim a resistividade, tornam-se 

anisotrópicas (OTHMER, 1981). 

A mobilidade dos elétrons e buracos é sensível a variações de pressão, tensão uniaxial e 

compressão, provendo substancial aumento no efeito piezoresistivo. Existe uma mudança 

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

(OTHMER, 1981). 

Os elementos das colunas adjacentes (IIIA e VA) formam compostos com silício e também 

entram em pequenas quantidades na sua rede cristalina. Esses elementos são comumente 

usados para prover os portadores p e n. Como mencionado, eles podem ser introduzidos 

durante a operação de crescimento de cristal ou, posteriormente, por implantação dos íons 

ou difusão no estado sólido, podendo também ser resíduos de purificação (OTHMER, 

1981). 

A elevadas temperaturas, silício reage com halogênios ou com seu ácido anidro formando 

SiCl4, SiBr4, SiI4, e SiF4. Também faz ligações com hidrogênio, originando uma série de 

hidretos (SiH4, Si2H6, etc) e halossilanos, SiHCl3, SiH2Cl2, SiH3Cl e numerosos 

organossilanos. Os haletos e o monohidreto têm sido usados na produção de silício de alta 

pureza, na deposição de filmes finos de silício policristalino e no crescimento de camadas 

na superfície do monocristal (epitaxia) (OTHMER, 1981). 

A cerca de 25ºC, o silício é relativamente inerte porque a rápida reação com o ar forma uma 

camada de óxido que o protege. O silício é insolúvel em ácidos, podendo ser dissolvido em 

uma operação de dois estágios em que a superfície é primeiro oxidada e o óxido é 

removido. Após esta operação, solução aquosa de HNO3 e HF geralmente é usada 

(OTHMER, 1981). 

Em 1952 Pfann desenvolveu a fusão zonal, técnica aplicada inicialmente ao germânio e a 

muitos metais, que consiste na passagem de sucessivas zonas fundidas através de um 

lingote fazendo com que as impurezas migrem para suas extremidades, que são 

posteriormente cortadas. Entretanto, deste processo é incapaz de eliminar o boro e o 

fósforo, impurezas críticas nas aplicações do silício em microeletrônica. Desta maneira, a 

purificação do silício envolve também métodos químicos, pois sua transformação em 

tetracloreto de silício e triclorossilano para posterior deposição de silício tem a grande 
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vantagem de reduzir tais impurezas a teores onde outros métodos atingiram seus limites 

(BERTAZZOLI, 1986). 

O silício poroso obtido por ataque eletroquímico ao silício monocristalino em solução 

concentrada de ácido fluorídrico é um material promissor para atuar como isolador em 

estruturas de circuito integrado. Tem crescido o interesse em silício poroso desde que este 

emita luz visível à temperatura ambiente sob excitação eletrônica ou fotônica. Silício 

poroso é caracterizado por sua porosidade definida pela percentagem de volume vazio no 

material que pode ser medido por gravimetria ou por método de adsorção gasosa. Outro 

parâmetro como tamanho do poro, distribuição do tamanho do poro e forma do poro tem 

sido obtido por medida de adsorção gasosa e por microscopia eletrônica de transmissão 

com diferentes tipos de camadas de poros. Difração e fluorescência de raios-x têm sido 

técnicas muito convenientes para estudo de finas camadas porosas em silício 

monocristalino (BENSAID, 1991). 

Desde a antiguidade, silício tem sido de grande importância para a humanidade. Contudo, 

suas primeiras aplicações estão baseadas nas formas naturais de ocorrência do silício, por 

exemplo, “flint”, uma variedade de quartzo usado na Idade da Pedra na era Neolítica para 

fazer ferramentas, armas e posteriormente, cerâmicas. Vidros feitos de silicato têm idade 

anterior ao ano 12.000 antes de Cristo. Silício elementar foi preparado pela primeira vez em 

1824 por Berzelius, passando tetracloreto de silício sobre potássio aquecido. O tetracloreto 

de silício poderia ser preparado pela cloração do silicato/sílica. O primeiro silício cristalino 

foi feito acidentalmente em 1854 por Sainte-Claire Deville trabalhando com a eletrólise do 

alumínio. A primeira preparação da liga silício/silício em um forno de arco elétrico foi 

desenvolvida por Moisan em 1895 e a produção industrial por Bozel e Rathenau 

independentemente em 1897 a 1898. Acheson também descobriu acidentalmente o carbeto 

de silício nesse período quando tentava fazer diamante artificial. As ligas de silício, 

particulamente com o ferro têm origem no final do século dezenove, desempenhando um 

importante papel na produção do aço. O silício metálico (silício contendo mais que 95% de 

acordo com a definição determinada pela organização do comércio) não era comum antes 

da Segunda Guerra Mundial. Três maiores aplicações têm sido intensamente estimuladas na 

produção e purificação do silício, que é alumínio, silicone e eletrônica do estado sólido. O 

carbeto de silício também tem encontrado larga aplicação tendo como vantagem sua dureza 
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e nobre caráter químico. Mais recentemente o carbeto de silício (SiC) tem encontrado 

aplicação em eletrônica devido às suas excelentes propriedades semicondutoras e tende a 

tornar-se um material estratégico para cortar o silício na obtenção de wafers (LUQUE, 

2003). 

Atualmente, aproximadamente um milhão de toneladas métricas de silício grau 

metalúrgico, também chamado silício metálico na indústria devido à sua aparência e não às 

suas propriedades físicas, são produzidos e vendidos no mercado mundial. Esta é uma 

quantidade relativamente pequena se comparada com as múltiplas toneladas de ferro bruto, 

aço, alumínio e ligas de ferro. A localização industrial para produção de silício metálico 

tem sido feita próxima aos depósitos de quartzo de alta pureza e/ou acessibilidade a 

abundante energia elétrica. Os principais países produtores são China, os Estados Unidos, 

Brasil, Noruega e França. Apesar das recentes fusões, as indústrias permanecem 

fragmentadas. Podem ser encontradas três dúzias de companhias produzindo e vendendo 

silício metalúrgico com a principal fábrica tendo uma produção anual de 20.000 a 60.000 

toneladas métricas (LUQUE, 2003). 

O mercado do silício metálico é tradicionalmente divido em dois subgrupos principais, o do 

alumínio e o dos segmentos químicos, cada um consumindo aproximadamente metade da 

produção mundial. Entretanto, eles possuem características diferentes (LUQUE, 2003). 

Muitos processos para produção do polissilício têm sido testados, patenteados e poucos 

deles industrializados nos últimos anos. Somente três processos têm sido largamente 

utilizados em escala comercial (LUQUE, 2003): 

1. O mais popular processo é baseado na decomposição térmica do triclorossilano a 

1100ºC em um bastão de silício aquecido colocado dentro de uma câmera de 

deposição. Este processo, que foi desenvolvido nos últimos 50 anos é comumente 

chamado processo Siemens, nome da companhia que o desenvolveu (LUQUE, 

2003). 

HClSiSiClSiHCl 22 43 ++→ (1.1) 

Em 2001 este processo ainda dominava 60% da produção do silício policristalino (LUQUE, 

2003). 
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2. Em um processo mais recente desenvolvido pela União Carbide Química nos 

Estados Unidos, o triclorossilano é substituído pelo monosilano SiH4, mas o 

princípio de deposição é mantido (LUQUE, 2003). 

24 2HSiSiH +→ (1.2) 

Este processo, movido pela companhia Advanced Silicon Materials, LLC. tem ganhado 

significante aceitação no mercado nos últimos 15 anos (LUQUE, 2003). 

3. Finalmente, em um terceiro processo, também utilizando monosilano, o bastão de 

silício aquecido em uma câmera de reação é substituído pelo aquecimento de um 

leito fluidizado contendo partículas de silício. As partículas agem como sementes 

em que o monosilano continuamente se deposita formando largos grãos de silício 

hiper puro. Este processo é conhecido como processo Ethyl Corporation (LUQUE, 

2003). 

3.1.3 Cloreto de Hidrogênio 
 
O cloreto de hidrogênio foi descoberto no século XV, por Basilius Valentinius. A produção 

industrial do ácido clorídrico iniciou na Inglaterra, quando foram promulgadas leis 

proibindo a descarga indiscriminada de cloreto de hidrogênio na atmosfera. Esta legislação 

obrigou os fabricantes de barrilha, pelo processo Leblanc, a absorver o cloreto de 

hidrogênio em água. À medida que se descobriram novos usos para o ácido clorídrico, 

foram sendo construídas fábricas visando somente a sua produção (SHREVE, 1997). 

O cloreto de hidrogênio é um gás tóxico, corrosivo, picante e de odor sufocante. É mais 

denso que o ar e produz espessos vapores ácidos em presença de umidade (WILSON, 

1949). 

É solúvel em diversos solventes orgânicos e minerais, bem como em água, provocando uma 

grande liberação de calor (WILSON, 1949).  

Possui as seguintes propriedades físico-químicas (WILSON, 1949): 

Fórmula Química: HCl 

Peso Molecular: 36,5 g/mol 

Temperatura de ebulição (1atm): -85°C 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   18 

Temperatura crítica: 51,4°C 

Pressão crítica: 82,6 bar 

Densidade gás (20°C, 1atm): 1,5 Kg/m3 

Densidade líquido (pres. Sat. 10°C): 0,879 Kg/L 

Peso específico (ar = 1): 1,267 

Calor latente de vaporização (-75°C): 437,9 Kj/Kg 

 

O cloreto de hidrogênio é muito estável termicamente. Apenas com elevada temperatura se 

dissocia em hidrogênio e em cloro. Dada a sua grande reatividade, o cloreto de hidrogênio 

pode facilitar diversas reações químicas. Reage de forma violenta com os oxidantes 

(WILSON, 1949). 

O cloreto de hidrogênio anidro não ataca os metais nem as suas ligas. Muitos metais são 

atacados pelas soluções aquosas do cloreto de hidrogênio (com exceção da platina, ouro e 

prata), com formação de hidrogênio provocando grande liberação de calor (WILSON, 

1949). 

Assim, o cloreto de hidrogênio pode tornar-se uma fonte secundária de incêndios e 

explosões. Em caso de incêndio devem-se evacuar rapidamente os locais sinistrados e 

chamar profissionais especializados, munidos com equipamentos de proteção eficientes 

(máscaras autônomas, macacões anti-ácidos, luvas, botas, etc) (WILSON, 1949). 

Pode provocar intoxicação aguda. A ingestão de uma solução concentrada de cloreto de 

hidrogênio é seguida por dores retroesternais e pigástricas. Os vômitos, inclusive 

sanguinolentos são freqüentes. Hemorragias digestivas, entre outras complicações podem 

surgir nos dias seguintes. A exposição a aerossóis de cloreto de hidrogênio provoca, de 

imediato, uma irritação nas mucosas ocular e respiratória. O cloreto de hidrogênio pode ser 

responsável por lesões cáusticas em locais graves se não for efetuada rapidamente uma 

descontaminação. A exposição repetida a esse gás é responsável por erosões dentárias e 

sensivoestomatites e irritações das vias respiratórias podendo seguir-se, em determinadas 

condições de exposição, uma bronquite crônica (WILSON, 1949). 

O cloreto de hidrogênio é utilizado em maior escala para obtenção do ácido clorídrico. Os 

maiores usuários do ácido clorídrico são as indústrias metalúrgica, química, de alimentos e 
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de petróleo. Os especialistas industriais estimam que as indústrias de metais consomem 

cerca de 47% do ácido vendido. Uma subdivisão dos empregos restantes é a seguinte: 33% 

para a indústria química, farmacêutica e de processamentos; 7% para a indústria de 

alimentos; 6% para a acidificação do petróleo cru e 7% para fins diversos (SHREVE, 

1997). 

3.2 CLOROSSILANOS 
 
O estudo dos haletos de silício teve início aproximadamente em 1800. Desde então todo 

haleto de silício monomérico tem sido extensivamente estudado e os resultados relatados na 

literatura. O grande número de polissilanos halogenados também tem sido relatado na 

literatura. Apesar da pesquisa intensiva dos haletos de silício, somente dois destes são 

produzidos em larga escala (excluindo os organohalossilanos). Estes são o tetracloreto de 

silício (SiCl4) e o triclorossilano (SiHCl3). As propriedades físico-químicas dos 

clorossilanos estão listadas na tabela 3: 

Tabela 3: Propriedades Físico-químicas dos Clorossilanos 

Composto Temperatura de 

Fusão (ºC) 

Temperatura de 

Ebulição (ºC) 

Densidade 

(g/cm3) ºC 

SiH3Cl -118.0 -30.4 1.145 (-113) 

SiH2Cl2 -122.0 8.3 1.42 (-122) 

SiHCl3 -128.2 31.8 1.3313 (25) 

SiCl4 -38.8 56.8 1.48 (20) 

Fonte: Encyclopedia of Chemical Technology, 1981 

Os cloretos de silício são compostos tipicamente tetravalentes. A ligação silício-cloro é 

muito polar, assim o silício é suscetível a um ataque nucleofílico. Isto explica em parte sua 

capacidade de reagir com uma grande quantidade de elementos químicos (OTHMER, 

1981).  
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Os clorossilanos geralmente reagem violentamente com a água formando dióxido de silício 

e cloreto de hidrogênio.  Outros exemplos incluem reações com álcoois e aminas 

(OTHMER, 1981): 

)(4)()()(4)( 432234 gHCllCHOCHSilOHCHCHlSiCl +→+   (3.4) 
)(.)(4)()()()()()( 2323234 lHClCHHNlCHSiNlCHHNexcessolSiCl +→+   (3.5) 

 

Os clorossilanos são reduzidos a silício com hidrogênio a elevadas temperaturas.  

Os cloretos de silício são estáveis com oxigênio à temperatura ambiente, mas reagem a 

temperaturas ordinárias formando misturas de oxiclorossilanos, no caso do triclorossilano. 

Os clorossilanos também são reduzidos por metais. Um dos métodos de produção de silício 

é a redução de clorossilanos com sódio ou potássio. Um processo similar de redução utiliza 

o zinco para obtenção de silício grau semicondutor, a partir do tetracloreto de silício 

(OTHMER, 1981).  

Historicamente, uma das mais importantes reações dos clorossilanos é com álcalis 

metálicos. A reação de Gringnard foi o primeiro processo comercial de obtenção de 

compostos organosiliciosos, que são os precursores dos silicones. Os clorohidretos são 

usados como intermediários químicos na obtenção dos silicones devido à sua habilidade de 

reagir com alquenos (OTHMER, 1981):  

)()()( 32223 lSiClCHRCHlCHRCHlSiHCl →=+   (3.6) 

Esta reação é catalisada pela radiação UV, peróxidos e alguns metais catalisadores, como a 

platina.  

Os vapores dos clorossilanos reagem com ar úmido produzindo cloreto de hidrogênio. O 

contato com a pele e olhos produz severas queimaduras. O contato com os olhos é 

particularmente sério e pode levar a perda da visão (OTHMER, 1981). 

Os clorossilanos devem ser manuseados somente em áreas equipadas com adequada 

ventilação, lavador de olhos e chuveiro. É recomendado que o profissional que manusear 

clorossilanos esteja usando avental, luva de borracha e máscara autônoma. Toda pessoa que 

for manusear clorossilanos deve ser devidamente treinada a respeito de um procedimento 
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seguro, sobre as características perigosas dos clorossilanos e procedimentos de emergência 

(OTHMER, 1981). 

3.2.1  Monoclorossilano 
 

Pode-se obter monoclorossilano pela reação entre cloreto de hidrogênio e silício ou uma 

liga cobre-silício. Outro método é a reação do triclorossilano com a butilamina ou com 

cianoamidas alifáticas, levando à formação do monoclorossilano (PASCAL, 1965). 

À temperatura de 400º C, na presença de alumínio, uma mistura de tetracloreto de silício e 

formol na proporção de 1:3, monoclorossilano pode ser obtido com bons resultados 

(PASCAL, 1965): 

)(3)(3)()(3)( 34 gCOgHClgClSiHlHCHOlSiCl ++→+   (3.7) 

A purificação do monoclorossilano é realizada por destilação fracionada e suas 

propriedades físico-químicas estão registradas na tabela 3. 

A oxidação é semelhante à do silano, formando misturas explosivas com o oxigênio. Por 

ação da água, obtém-se o disiloxano H3Si — O — SiH3 . O sulfeto de hidrogênio não reage 

à temperatura ambiente, mas à 150ºC, em presença de cloreto de alumínio, há redução do 

hidrogênio, do clorossilano e dos sulfetos silícicos. Com o sulfeto de prata à 300ºC, 

observa-se a formação de hidrogênio e sulfeto de hidrogênio. Ele não reage com cianeto de 

prata à temperatura ambiente, mas à 150ºC durante 24 horas, observa-se a evolução de 

hidrogênio e gás cianídrico. Pode-se preparar metilsilano pela ação com zinco dimetílico. 

Reagindo com metilamina obtém-se o CH3N(SiH3)2 e com a trimetilamina o (CH3)3N, 

SiH3Cl, estes compostos não são estáveis (PASCAL, 1965). 

3.2.2 Diclorossilano 
 
O cloreto de hidrogênio reage com o silício a altas temperaturas dando uma mistura de di e 

monoclorossilano. Os rendimentos são melhores se substituir o silício por uma mistura de 

cobre-silício (PASCAL, 1965). 

A reação do triclorossilano com diversos catalisadores ou do tetracloreto de silício com 

formol na proporção molar de 1:2 em presença de alumínio dá (PASCAL, 1965): 
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)(2)(2)()(2)( 224 gHClgCOgClSiHlHCHOlSiCl ++→+  (3.8) 

Esta reação também pode ser realizada utilizando magnésio ou zinco como catalisador. As 

propriedades físico-químicas do diclorossilano estão relacionadas na tabela 3. 

A oxidação do diclorossilano pelo oxigênio conduz à formação de silício e cloreto de 

hidrogênio. Pela ação da dimetilazina pode-se obter o dimetilsilano. Com o magnésio 

ocorrem reações de substituição, podendo-se preparar dialquil ou diarilsilanos. O trifluoreto 

de antimônio reage com o diclorossilano formando o difluorsilano (PASCAL, 1965). 

Silício grau metalúgico é hidroclorado na presença de hidrogênio e tetracloreto de silício 

em um reator de leito fluidzado. O produto da reação consiste em diclorossilano, 

triclorossilano e tetracloreto de silício, além de hidrogênio e partículas de silício que não 

reagiram. O produto é condensado e separado por destilação e, após esta, o tetracloreto de 

silício e o hidrogênio são reutilizados. O triclorossilano é transformado em diclorossilano e 

tetracloreto de silício pela passagem através de um leito fixo e utilização de um catalisador. 

A seguir, faz-se uma destilação para separação e purificação. A reação de produção do 

diclorossilano é mostrada abaixo (YAWS, 1981): 

 42232 SiClClSiHSiHCl +→  (3.9)  

 

3.2.3 O Triclorossilano 
 
O triclorossilano é um líquido incolor, inflamável e corrosivo a pressão e temperatura 

ambiente. Possui odor acre sufocante e reage violentamente com a água. Perigoso quando 

exposto ao fogo ou por reações químicas. Espontaneamente inflamável em contato com o 

ar. Quando aquecido é decomposto, emitindo fumaça altamente tóxica com cloretos. Reage 

com a água liberando calor e vapor tóxico e corrosivo. Em contato com materiais oxidantes 

pode reagir vigorosamente (WHITE MARTINS, 2001). 

É um composto estável, também reage com umidade superficial para formar ácido 

clorídrico, que é corrosivo e forma gás hidrogênio, que é inflamável. Quando em contato 

com metais é incompatível com a água, agentes oxidantes, bases e materiais orgânicos. 

Reage muito rapidamente com álcoois, acetona e amônia. Os materiais satisfatórios para 
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uso com o gás são: aço inox, carbono, monel, kel-f, tefzel, dynar, viton, teflon, alumina, 

quartzo, vidro e sygon (WHITE MARTINS, 2001). 

Se ocorrer inalação, a vítima deve ser removida para área não contaminada. Deve-se 

administrar respiração artificial se a vítima não estiver respirando. Em caso da vítima estar 

respirando com dificuldade, deve ser administrado oxigênio por pessoa qualificada 

(WHITE MARTINS, 2001). 

Em caso de contato com a pele deve-se lavar o local com água e sabão por 15 minutos e 

remover roupas e sapatos contaminados. Um médico deve ser chamado imediatamente. 

Roupas contaminadas devem ser limpas e secas rigorosamente antes de serem usadas 

novamente e sapatos contaminados devem ser destruídos (WHITE MARTINS, 2001). 

Em caso de contato com os olhos, estes devem ser lavados imediatamente com água em 

abundância por 15 minutos, devendo chamar o médico imediatamente (WHITE MARTINS, 

2001). 

Caso ocorra ingestão, deve-se contactar um centro de controle de veneno imediatamente. 

Não fazer a pessoa inconsciente vomitar ou beber algo. Em caso de estar consciente, 

administrar grandes quantidades de água ou leite à vítima. Se o vômito ocorrer, manter a 

cabeça da vítima abaixada até o quadril par ajudar na respiração (WHITE MARTINS, 

2001). 

O triclorossilano, dentre outros métodos, pode ser produzido pela reação direta do cloreto 

de hidrogênio gasoso com silício metálico em um reator de leito fluidizado. Em escala 

laboratorial, utiliza-se um reator de leito fixo. Este processo produz o triclorossilano e o 

tetracloreto de silício. O tetracloreto de silício produzido, entretanto, pode ser minimizado 

pelo controle das propriedades e temperatura da reação (OTHMER, 1981).  

A oxidação do triclorossilano pelo hidrogênio leva à formação de cloreto de hidrogênio, 

cloro e sílica, segundo a reação (PASCAL, 1965): 

)()()()()( 2223 gClgHClsSiOgOlSiHCl ++→+   (3.10) 

A baixas temperaturas (-80ºC), sob ação do alumínio, o triclorossilano reage com oxigênio 

levando à formação do hexaclorossiloxano (Si2OCl6). Com o cloro, à temperatura ambiente, 

observa a formação de tetracloreto de silício. O bromo praticamente não reage à 
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temperatura ambiente, mas à 100ºC, obtem-se o bromotriclorossilano (SiBrCl3), que 

também pode ser obtido à temperatura ambiente através da fotobromação do triclorossilano 

(PASCAL, 1965). 

Com soluções alcalinas, o triclorossilano reage formando hidrogênio e o silicato 

correspondente, como ocorre com uma solução concentrada de soda cáustica (PASCAL, 

1965): 

)()(2)(3)()(5)( 22323 gHlOHaqNaClaqSiONaaqNaOHlSiHCl +++→+   (3.11) 

A ação direta do metanol sobre o triclorossilano forma-se trimetoxissilano, 

tetrametoxissilano e hidrogênio. A ação direta do etanol com o triclorossilano em solução 

benzênica a 0ºC leva à formação do trietoxissilano. O rendimento desta reação pode ser 

melhorado utilizando dimetilanilina para eliminar o ácido clorídrico formado. Com 

organometálicos, forma-se uma mistura de diversos produtos de substituição em proporções 

variáveis e estequiométricas. Reagindo com o metano à temperatura de 475ºC, forma-se 

metiltriclorossilano (PASCAL, 1965). 

Há essencialmente duas amplas aplicações industriais para o triclorossilano. É utilizado na 

síntese do organotriclorossilano e na produção de silício metálico grau semicondutor. Na 

produção de silício grau semicondutor, o triclorossilano é purificado reduzido na presença 

de hidrogênio a temperaturas na ordem de 1000ºC. Embora um grande número de haletos 

de silício e halohidretos de silício possam ser reduzidos a silício grau semicondutor, o 

triclorossilano é o mais usado devido ao favorável processo de obtenção, purificação, 

manuseio e propriedades químicas na redução (OTHMER, 1981). 

A produção de silício a partir da redução de líquidos e gases apresenta a grande vantagem 

desses serem facilmente purificáveis, eliminando eventuais fontes de contaminação durante 

o processo. Compostos como SiCl4 e SiHCl3 líquidos e SiH4 (silano gasoso) têm sido 

usados na deposição de silício. Dentre os clorossilanos, o SiHCl3 é o mais utilizado por 

apresentar maior rendimento de reação e maior faixa de deposição. O método consiste em 

fazer reagir SiHCl3 e H2 a temperaturas superiores a 1000 K (BERTAZZOLI, 1986). 
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3.2.4 O Tetracloreto de Silício 
 

O tetracloreto de silício é um líquido incolor, altamente tóxico e asfixiante. Inflama-se 

espontaneamente em contato com o ar atmosférico ou oxigênio. Reage violentamente com 

haletos de metais pesados e halogênios livres. Quando aquecido é decomposto, emitindo 

vapores altamente tóxicos com ácido clorídrico. Reage com água liberando calor e vapor 

tóxico e corrosivo. É irritante para os olhos, pele e mucosas. Sua hidrólise nos tecidos do 

corpo pode produzir ácido silícico (White Martins, 2001). Suas propriedades físico-

químicas estão listadas na Tabela 3. 

Sua hidrólise parcial (com  mistura de  água  e  éter)  forma  oxicloretos  de   silício, SinOn-

1Cl2n+2. Os oxicloretos de silício são líquidos incolores e viscosos, semelhantes aos cloretos 

metálicos formados quando o tetracloreto de silício reage com óxidos metálicos em 

solventes orgânicos. (VERLAGS, 1985) 

É altamente tóxico, instável e pirofórico. Devem ser evitadas temperaturas que excedam 

400ºC. É incompatível com ar, água, soluções básicas, agentes oxidantes, cloro e 

halogênios. Os materiais satisfatórios para uso com o líquido são: aço inox, monel, kel-f, 

teflon, tefzel, kynar, viton, alumina, quartzo e vidro (WHITE MARTINS, 2001). 

Em caso de contato com a pele pode causar ressecamento ou irritação suave. Deve-se lavar 

a área afetada com água e consultar um médico caso a irritação permaneça (WHITE 

MARTINS, 2001). 

Em caso de contato com os olhos, causa grande irritação. Deve-se lavar a área afetada com 

água corrente por aproximadamente 15 minutos. Se ocorrer inalação, a vítima deve ser 

levada para respirar ar fresco e um médico deve ser chamado imediatamente (WHITE 

MARTINS, 2001). 

O tetracloreto de silício não reage com o oxigênio à temperatura ambiente mas se passá-lo 

por um tubo de porcelana aquecido até a incandescência, ele reage formando 

hexaclorodissiloxano (Si2OCl6) (PASCAL, 1965). 

Apesar do largo campo de aplicações industriais para o SiCl4, ele é usado majoritariamente 

na produção de sílica muito pura. Este processo é realizado queimando tetracloreto de 
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silício em uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Tetracloreto de silício ultra puro também 

é usado para preparar sílica que é usada na produção de vidros especiais para a indústria 

eletrônica e na produção de fibras ópticas (OTHMER, 1981).  

O tetracloreto de silício é usado no preparo de ésteres silicatos, como etil silicato 

(OTHMER, 1981): 

)(4)()()(4)( 432234 gHCllCHOCHSilOHCHCHlSiCl +→+  (3.12) 

O tetracloreto de silício também é usado na produção de filmes finos e refratários. O largo 

campo de aplicação do tetracloreto de silício puro permite atender às necessidades de 

diversas aplicações (OTHMER, 1981). 

O tetracloreto de silício pode ser obtido pela reação entre carbeto de silício ou ferrosilício e 

cloro. Também a síntese entre dióxido de silício, contendo carvão ativado, com cloro leva à 

formação do tetracloreto. Entretanto, essas reações ocorrem à elevada temperatura, 

aproximadamente 1200ºC. Neste método, a reação ocorre à temperatura da ordem de 

500ºC, onde dióxido de silício em lascas ou em pó reage com tricloreto de boro para formar 

tetracloreto de silício, de acordo com a seguinte equação (IWAI, 1984): 

)(2)(3)(4)(3 32432 sOBgSiClgBClsSiO +→+       (3.13) 

3.3 PROCESSAMENTO 
 

São relacionados a seguir os principais métodos de obtenção dos insumos necessários para 

a cloração do silício, bem como as técnicas de cloração. 

3.3.1 Produção do Silício Metálico 
 

O silício tem sido produzido quase exclusivamente pelo processo carbotérmico de redução 

da sílica, há cerca de um século (VERLAGS, 1985): 

)(2)()(2)(2 gCOsSisCsSiO +→+       ∆H = 695kJ   (3.14) 

Outro caminho menos usual para produção de silício a partir do SiO2 é a redução 

aluminotérmica: 
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)(2)(3)(4)(3 322 sOAlsSisAlsSiO +→+   ∆H = -619kJ   (3.15) 

A reação carbotérmica não ocorre apreciavelmente a temperaturas inferiores a 2000ºC e a 

redução com alumínio é fortemente exotérmica. Além de ser eletrointensiva, na reação 

carbotérmica as reações paralelas abaixo podem ser evitadas (VERLAGS, 1985): 

)()()()(2 gCOsSiOsCsSiO +→+  (3.16 a) 
)(2)()(3)(2 gCOsSiCsCsSiO +→+  (3.16 b) 

Na produção carbotérmica de silício e ferro silício deve-se usar um forno de arco elétrico. 

Na produção de silício são usados eletrodos de grafite e na produção de ferro silício, são 

usados eletrodos Söderberg (tubos de aço preenchidos com uma mistura de carvão ativado, 

alcatrão e piche). O processo carbotérmico leva a produção de silício com 98% de pureza 

(silício grau metalúrgico) que em análise típica possui (VERLAGS, 1985): 

Tabela 4: Concentração de impurezas no silício metalúrgico 

Elemento Concentração 

Fe 0.5% 

Al 0.4% 

Ca 100-400 ppm 

Cr 100-400 ppm 

Mg 100-400 ppm 

Mn 100-400 ppm 

Ni 100-400 ppm 

Ti 100-400 ppm 

V 100-400 ppm 

B 20-40 ppm 

Cu 20-40 ppm 

P 20-40 ppm 

Zr 20-40 ppm 
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 Os materiais de partida usuais são pedaços de quartzito, coque ou carvão e lascas de 

madeira para melhor aeração da carga no reator. Para produzir uma tonelada de silício são 

necessárias 2.9-3.1 ton. de quartzo ou quartzito, 1.2-1.4 ton. de coque (gás coque e coque 

de petróleo) e 1.7-2.5 ton. de carvão e madeira (VERLAGS, 1985). 

O consumo do eletrodo de grafite é de 120-140 kg/ton de Si que pode ser adicionado ao 

agente redutor e a energia elétrica é 12.5-14 MW.h/ton de Si. A pureza do silício produzido 

depende primeiramente da pureza destes materiais e também da pureza dos eletrodos de 

grafite e revestimento interno do forno (VERLAGS, 1985). 

A pureza do silício pode ser aumentada pelo uso de reagentes puros, por melhorias na 

construção do forno e pela otimização do processo de produção. A introdução de um arco 

no forno, (chamado arco reator direto) aliado à pureza adequada dos reagentes e operação 

otimizada, fornece silício com pureza 99,99%. As impurezas residuais são Al, Fe (50-

100ppm cada) e outros metais como B e P (<10ppm cada) (VERLAGS, 1985). 

Uma substancial porcentagem do tetracloreto de silício disponível comercialmente é obtida 

como sub-produto em processos industriais, tais como as duas fontes primárias de produção 

de haletos metálicos, particularmente ZrCl4 e TiCl4 e silício grau semicondutor pelo 

processo termal de redução do triclorossilano (OTHMER, 1981). 

)(2)()()(2 4
º1000

3 gHClvSiClsSivSiHCl C ++ →>    (3.17) 

Da produção mundial de silício, aproximadamente 60% é usada como elemento de liga de 

metais não ferrosos, particularmente ligas de alumínio; 37% na produção de compostos 

silícicos e 3% têm aplicação na eletrônica ( aparelhos eletrônicos, células solares, sensores, 

micromecânica). Os maiores países produtores de silício grau metalúrgico são Noruega, os 

Estados Unidos, França, Canadá, a República da África do Sul, Itália, Espanha e 

Iugoslávia. (VERLAGS, 1985) 

Kotval, em 1980, patenteou um processo de produção de silício metalúrgico em que o 

silício isento de ferro é precipitado de uma solução de silício grau metalúrgico em alumínio 

fundido e são fundidos em contato com o resto da sílica para produzir o silício grau 

metalúrgico refinado. Por direcionamento, a solidificação do silício metalúrgico refinado é 
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separada da região de solidificação do fundido, tendo altas concentrações de impurezas 

rejeitadas pelo silício solidificado. O silício metalúrgico refinado resultante tem 

substancialmente maior conteúdo de impureza que o silício semicondutor de alta pureza 

que tem propriedade de ser utilizado na obtenção de célula solar e outras aplicações do 

silício (KOTVAL, 1980). 

3.3.2 Obtenção do Cloreto de Hidrogênio 
 

Na preparação de hidrocarbonetos alifáticos fluoretados, pode-se obter cloreto de 

hidrogênio como subproduto pela interação de cloroalcanos com fluoreto de hidrogênio em 

estado de vapor na presença de um catalisador de fluoração. O cloreto de hidrogênio 

formado desta maneira contém muitas impurezas, podendo ser purificado pelo contato com 

o catalisador de fluoração da reação em temperatura elevada. Assim, os cloretos e fluoretos 

contaminantes são decompostos na presença do excesso de cloreto de hidrogênio, formando 

fluoreto de hidrogênio e clorohidrocarbonetos (CARSON, 1967).  

Em um processo para a preparação comercial de detergentes, hidrocarbonetos parafínicos 

de cadeia normal, na faixa de 9 a 18 átomos de carbono e preferivelmente de 10 a 14 

átomos de carbono são monoclorados termicamente para dar uma mistura consistindo de 

cerca de 80% em peso de parafinas que não reagiram e 20% em peso de parafinas cloradas. 

Essa mistura contém cloreto de hidrogênio produzido como subproduto da reação 

juntamente com pequenas quantidades de cloro. Uma torre de lavagem é colocada acima do 

tambor de expansão de cloração, de modo que o cloreto de hidrogênio é lavado em 

contracorrente com produtos frios, reduzindo o teor de cloro até uma quantidade negligivel  

(JR., 1969). 

O cloreto de hidrogênio pode ser obtido em uma reação reversa ao processo de 

pirohidrólise de sais como cloreto de cálcio ou magnésio. Cloretos sintéticos de metais 

como TiCl4 também podem ser hidrolisados. O cloreto de hidrogênio também pode ser 

obtido pela dissociação térmica de vários cloretos hidratados tais como o AlCl3.6H2O. Na 

maioria destes processos o produto principal é o metal obtido pela hidrólise do sal e o 

cloreto de hidrogênio é o sub-produto. Existem vários processos comercialmente 

significativos para obtenção do cloreto de hidrogênio (OTHMER, 1981): 
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- Decomposição de álcalis metais clorados por ácidos: Dois processos empregados 

nessa reação são usados comercialmente, o processo do sal de ácido sulfúrico, que 

foi o primeiro utilizado como fonte de cloreto de hidrogênio e o processo 

Hargreaves, usando dióxido de enxofre, ar e vapor de água produzindo ácido 

sulfúrico. Este processo foi perdendo importância e em 1978 contribuía com menos 

que 4% do total da produção de cloreto de hidrogênio nos Estados Unidos.  

- O processo Hargreaves: Os reagentes no processo Hargreaves são sal, dióxido de 

enxofre, ar e água. A reação global é: 

)(4)(2)(2)()(2)(4 42222 gHClsSONalOHgOgSOsNaCl +→+++ (3.18) 

Esta reação é exotérmica e auto-sustentável, desde que os reagentes sejam pré-

aquecidos na temperatura de reação que varia de 430 a 540ºC. O uso de ar provoca um 

produto gasoso contendo de 10 a 12% de HCl. 

- O processo de sal de ácido sulfúrico: A reação de sal e ácido sulfúrico ocorre em 

duas etapas: 

)()()()( 442 gHClsNaHSOlSOHsNaCl +→+  (3.19 a) 
)()()()( 424 gHClsSONasNaClsNaHSO +→+  (3.19 b) 

 

 As duas reações são endotérmicas. A primeira reação ocorre a cerca de 150ºC e a segunda, 

550-600ºC. Vários tipos de fornos são usados para que a reação aconteça, como a retorta de 

ferro fundido, o forno mecânico Mannheim, que consiste em uma mufla circular 

estacionária com uma panela de fundo côncavo em uma cúpula e o forno Laury, que 

emprega um cilindro rotacional horizontal e duas chamas no vaso de reação. O mais recente 

design é o reator de leito fluidizado Cannon em que vapores de ácido sulfúrico são 

injetados com o gás de combustão no leito fluidizado contendo o sal. O forno Mannheim 

também tem sido usado com cloreto de potássio (OTHMER, 1981). 

- Síntese direta do cloro e hidrogênio: A reação entre hidrogênio e cloro é altamente 

exotérmica. A temperatura de equilíbrio da chama, na reação adiabática, em 

proporções estequiométricas de hidrogênio e cloro é de 2490ºC. Nesta temperatura, 

a mistura em equilíbrio contém 4,2% de cloro livre (como Cl2) em volume. Os 
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gases são resfriados, o hidrogênio livre e o cloro combinam-se rapidamente, e a 

2500ºC a concentração de cloro livre é negligenciável. Com controle apropriado da 

velocidade da mistura gasosa, um rendimento de 99% de HCl pode ser obtido 

(ASSUNÇÃO, 1968).  

- Pode-se obter 4,3 litros de cloreto de hidrogênio gotejando-se 20mL de HCl 

concentrado em 20mL de H2SO4 concentrado. Usa-se H2SO4 concentrado ou CaCl2 

para secagem deste gás. Elimina-se o oxigênio como impureza com solução aquosa 

de tricloreto de antimônio a 15%. Os absorventes para este gás são soluções de 

hidróxido alcalino, amônia, solução de nitrato de prata e solução aquosa 

concentrada de hidrossulfeto de potássio (KSH) (ASSUNÇÃO, 1968). 

- Deixa-se saturar o cloreto de amônio em HCl concentrado e goteja-se o H2SO4 

concentrado (ASSUNÇÃO, 1968). 

↑+→+ HClsSONHlSOHsClNH 2)()()()(2 424424  (3.20) 

O cloreto de hidrogênio pode ser obtido pela extração do ácido clorídrico diluído com 

amina ou mistura de amina e um composto inerte, imiscível em água que não tenha ponto 

de ebulição menor que 120ºC e após o uso é recuperado pela ação de um adsorvente. As 

aminas são alquilaminas terciárias que contêm 14 a 36 átomos de carbono na cadeia 

carbônica ligada ao nitrogênio, um grupo metil em outra ligação com o nitrogênio e, na 

terceira ligação, radical alifático contendo menos de seis átomos de forma que a constante 

de acidez da amina seja menor que 10-3 (COENEN, 1981). 

O cloreto de hidrogênio produzido pela reação entre um álcali cloreto com ácido sulfúrico 

contém pequena quantidade de bromo e outras impurezas voláteis. Essas impurezas podem 

ser removidas tratando o cloreto de hidrogênio com um gás inerte ou mistura de gás inerte e 

oxigênio. Em 1982 Yamashita obteve um método de produção de ácido clorídrico 

purificado. Esse método consiste em gerar cloreto de hidrogênio pela reação entre um álcali 

clorado com ácido sulfúrico, obtendo cloreto de hidrogênio absorvido em água. Pode-se 

usar como álcali clorado cloreto de sódio ou cloreto de potássio (YAMASHITA, 1982). 
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3.3.3 Cloração do Silício 
 

O triclorossilano foi produzido pela primeira vez por F. Wöhler  que usou o mesmo método 

em escala laboratorial e industrial de produção (VERLAGS, 1985): 

)()()()( 43 vSiClvSiHClgnHClsSi +→+   (3.21) 

A mistura de silanos clorados é produzida quando a mistura de cloreto de hidrogênio e 

hidrogênio a 250-400ºC passa sobre silício, ferrosilício ou silício misturado com cloreto de 

alumínio, níquel ou cobre(I). O processo se realiza em um leito de reator fixo ou fluidizado 

(VERLAGS, 1985). 

O reator de leito fluidizado tem se tornado predominante no processo de produção de 

triclorossilano, a partir de silício grau metalúrgico. Gases adicionais de alimentação do 

reator inertes ou reativos têm sido usados; alimentação com cloreto de hidrogênio tem 

fornecido altos rendimentos. O tetracloreto de silício adicional serve como gás de 

alimentação, agente de carregamento e fluidização quando os resíduos de silício são 

utilizados como fonte de silício. Esses resíduos podem surgir de uma síntese direta de 

organoclorossilanos. Alta temperatura no leito fluidizado, seguida por uma brusca queda de 

temperatura, tem aumentado o rendimento. A queda na temperatura é obtida borrifando 

tetracloreto de silício a 20ºC no topo do leito, diminuindo a temperatura dos gases no reator 

para 400ºC em menos de um segundo. Dependendo da proporção do resfriamento a razão 

entre tetracloreto de silício e triclorossilano pode ser ajustada entre 4:1 a 0,2:5 (VERLAGS, 

1985). 

Partículas extremamente finas de silício (50-800µm) obtidas através da atomização do 

silício elementar fundido em atmosfera de nitrogênio são requeridas aumentando o 

rendimento do triclorossilano (VERLAGS, 1985).  

Em um segundo passo do processo, silício reage com tetracloreto de silício a 1100-1300ºC 

e o produto resultante é tratado com cloreto de hidrogênio. A conversão do tetracloreto de 

silício em triclorossilano é de 50 a 60%. Adição de tetracloreto de silício ao cloreto de 

hidrogênio, anteriormente ao contato com silício em pó, é necessário para completa 

conversão em triclorossilano (VERLAGS, 1985). 
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Silício em pó, com 2% ou 6% de cobre, tem sido usado a 350-600ºC. O rendimento na 

obtenção do triclorossilano é 7-27 mol% para 2% Cu e 80-90 mol% para 6% Cu. É possível 

trabalhar com temperaturas muito menores quando pentacloreto de antimônio é usado como 

catalisador juntamente com o cobre. O rendimento em triclorossilano é de 21% 

(VERLAGS, 1985). 

Segundo Aleksandrowicz, o silício reage com o cloreto de hidrogênio gasoso produzindo 

uma mistura de SiHCl3 e SiCl4. A proporção de SiHCl3 no produto da reação é uma função 

decrescente da temperatura. Assim, se o produto desejado for o SiHCl3, é necessário manter 

temperaturas de reação tão baixas quanto possível, de modo a maximizar o seu rendimento. 

Portanto, é conveniente obter um catalisador que permita reduzir a temperatura de reação, 

possibilitando maiores rendimentos em SiHCl3. A literatura é unânime em indicar o cobre 

como catalisador ideal para a cloração do silício (ALEKSANDROWICZ, 1983). Ito et al 

afirmaram que quanto maior a temperatura da reação menor é a concentração de 

triclorossilano na mistura de triclorossilano e tetracloreto de silício obtida no final da 

reação. A concentração de triclorossilano é da ordem de 95% em peso a 260ºC, 70% a 

400ºC, 40% a 600ºC e aproximadamente 20% a 800ºC, no estado de equilíbrio (ITO, 1984). 

Guimarães, em 1966 propôs um aperfeiçoamento na fabricação industrial do triclorossilano. 

Segundo este inventor, a reação exotérmica de obtenção do triclorossilano pela reação entre 

silício e cloreto de hidrogênio em um forno tubular revestido de silício, com 2 a 20% de 

cobre, a aproximadamente 250ºC, não é industrial. O forno deve ser de pequeno diâmetro 

para que a exotermicidade da reação não cause consideráveis e incontroláveis 

irregularidades de temperatura, que dão motivo à formação de quantidades importantes de 

tetracloreto de silício. Esse método consiste em se operar em um forno onde o silício 

pulverizado é mantido em camada fluida pela corrente de cloreto de hidrogênio. O valor 

ideal da temperatura depende da velocidade de passagem do ácido, da dimensão dos grãos 

do metal, da pressão no aparelho, entre outros. Ela pode variar entre 170 e 350ºC, sendo 

obtidos os melhores resultados a 250ºC quando se opera a pressão atmosférica. A presença 

do cobre é necessária para assegurar uma reação rápida e regular do cloreto de hidrogênio 

sobre o silício (GUIMARÃES, 1966). 
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Carvalho, em 1982 desenvolveu um equipamento para produção de clorossilanos, a partir 

de silício metalúrgico e cloreto de hidrogênio, em reator de leito fluidizado. O reator em 

questão é formado, fundamentalmente, por um corpo cilíndrico, que possui internamente 

um suporte poroso e externamente uma camisa de refrigeração. Este tipo de reator é 

utilizado em altas escalas de produção, face às facilidades que apresenta no tocante a 

transferência de calor e a grande área de reação durante a fluidização. Carvalho e seus 

colaboradores também observaram que a reação entre silício metalúrgico e cloreto de 

hidrogênio seco tem um caráter concorrente na formação dos produtos. Assim, o aumento 

da temperatura favorece a formação de tetracloreto de silício apesar da formação dos 

demais clorossilanos. A formação do diclorossilano e do triclorossilano é favorecida a 

temperaturas mais baixas. A reação do silício metalúrgico com cloro gasoso leva à 

formação do tetracloreto de silício, pois a inexistência de átomo de hidrogênio nos 

reagentes não leva à formação dos demais clorossilanos. Foi desenvolvido um dispositivo 

de produção de clorossilanos que consiste em um reator de leito fixo horizontal, um sistema 

de condensação e uma unidade de tratamento de gases residuais. O sistema de condensação 

consiste de um condensador formado por duas colunas tipo vigreaux acopladas a um balão 

que serve como reservatório. O tratamento de gases residuais consiste em submeter os 

gases e clorossilanos não condensados a um tratamento preliminar antes de serem lançados 

na atmosfera (CARVALHO, 1982). Segundo Aleksandrowicz, a reação de silício com o 

cloreto de hidrogênio é o melhor método para a produção de triclorossilano de pureza 

eletrônica. Esta reação deve ocorrer a temperaturas baixas, da ordem de 400ºC, uma vez 

que estas favorecem o rendimento do produto desejado. Isto define o reator ideal como 

sendo o de leito fluidizado, devido às suas conhecidas propriedades de boa dissipação de 

calor e homogeneidade das condições reacionais, tendo em vista a elevada exotermicidade 

da reação. Também torna-se necessário o desenvolvimento de um catalisador para que seja 

permitido reduzir a temperatura de reação (ALEKSANDROWICZ, 1983). Em 1984 Ito et 

al. desenvolveu um processo de produção de triclorossilano e tetracloreto de silício pela 

reação entre silício metálico e cloreto de hidrogênio em um processo de compressão. Neste 

método, uma pequena quantidade de silício em pó é colocada em um reator que constitui-se 

de um cilindro vertical com parafuso infinito. Uma pequena agitação no leito de operação 

produz vantagens técnicas e econômicas. Por isso foi concebido o emprego de agitação com 
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um parafuso infinito nesta reação exotérmica realizada em um reator tipo torre (ITO, 1984). 

Bertazzoli, em 1986, obteve um processo de produção do triclorossilano através do qual 

SiHCl3 é preparado a partir da oxidação do silício metalúrgico com cloreto de hidrogênio 

(HCl) gasoso a temperaturas da ordem de 300ºC, de acordo com a reação: 

)()()(3)( 23 gHgSiHClgHClsSi +→+ (3.22) 

No processo de produção do SiHCl3 ocorre simultaneamente a formação de outros 

clorossilanos, especialmente o tetracloreto de silício (SiCl4) sendo a relação SiHCl3/SiCl4 

controlada pela temperatura e fluxo de HCl durante o processo. Na reação é gerado outro 

sub-produto: o diclorossilano (SiH2Cl2). Esses três produtos de reação são facilmente 

separáveis por destilação fracionada, visto que possuem pontos de ebulição distintos. Para o 

SiHCl3 o ponto de ebulição é 31,8ºC, 56,8ºC para o SiCl4 e 8,0ºC para o SiH2Cl2, o que tem 

permitido a obtenção do primeiro com elevada pureza. O SiHCl3 e o SiCl4  obtidos por esse 

processo têm sido usados na deposição epitaxial de silício (BERTAZZOLI, 1986). Por sua 

vez, Barker, em 1986, propôs um método de síntese de clorossilanos onde a reação direta 

do cloreto de hidrogênio com partículas de silício ocorre em leito fluidizado e as partículas 

de silício são tratadas com oxigênio antes do início da reação. Com a introdução do 

oxigênio, o silício é oxidado e a reação é conduzida seletivamente para formação do 

triclorossilano e o diclorossilano (BARKER, 1986). 

Bade, em 1996, desenvolveu um moinho vibrante para ser utilizado simultaneamente na 

reação química e na cominuição do silício, que suporta temperaturas de até 450ºC e resiste 

a pressões acima de 2MPa. A reação química que ocorre no moinho vibrante é a cloração 

do silício metalúrgico, utilizando cloreto de hidrogênio, formando clorossilanos de forma 

SiHxCl4-x: triclorossilano (SiHCl3) e tetracloreto de silício (SiCl4) são os principais produtos 

desta reação. O FeCl2 é obtido, entre outros, como subproduto da reação; ele é formado 

pela reação entre o cloreto de hidrogênio e impurezas contendo ferro. O FeCl2 é muito 

importante porque ele é considerado um inibidor da reação. Por outro lado, ocorre um 

aumento na superfície da reação, devido à cominuição do silício, ocorrendo, também, sua 

ativação mecânica. A remoção do inibidor FeCl2, pode ter um efeito positivo na reação 

(BADE, 1996). 
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No processo Siemens, o triclorossilano é preparado pela cloração do silício metalúrgico 

utilizando cloreto de hidrogênio em um reator de leito fluidizado (LUQUE, 2003): 

)()()(3)( 23 gHgSiHClgHClsSi +→+  (3.23) 

Esta reação ocorre a 350ºC normalmente sem catalisador. A reação de competição 

)(2)()(4)( 24 gHgSiClgHClsSi +→+  (3.24) 

contribui com a formação de indesejável tetraclorossilano na proporção molar de 10 a 20%. 

O triclorossilano é escolhido devido à sua alta razão de deposição, seu baixo ponto de 

ebulição (31,8ºC) e sua comparativamente alta volatilidade, daí sua fácil purificação, com 

respeito ao boro e fósforo alcançando níveis baixos, da ordem de ppb (LUQUE, 2003). O 

triclorossilano é duplamente purificado através de destilação fracionada. No primeiro passo 

remove-se os componentes mais pesados resultantes da síntese e no segundo passo elimina-

se os componentes mais leves que o triclorossilano (LUQUE, 2003). 

O tetracloreto de silício, obtido na síntese do triclorossilano, é convertido a triclorossilano, 

através de dois diferentes processos (LUQUE, 2003): 

1. Redução a alta temperatura do tetracloreto de silício com hidrogênio 

)()()()( 324 gHClgSiHClgHgSiCl +→+ (3.25) 

A temperatura de aproximadamente 1000ºC, a mistura molar 1:1 de SiCl4 e H2 produzem 

aproximadamente 20 a 25% molar de SiHCl3 em uma mistura gasosa. Este processo requer 

uma quantidade razoável de energia mas tem a vantagem do triclorossilano produzido ser 

de alta qualidade porque ambos os reagentes são basicamente de grau eletrônico (LUQUE, 

2003). 

2. a hidrogenação do tetracloreto de silício em um leito de silício metalúrgico 

)(4)()(2)(3 324 gSiHClsSigHgSiCl →++ (3.26) 

Esta reação de hidrogenação produz aproximadamente 20% de triclorossilano a 500ºC,      

35 atm com razão de 1:1 entre SiCl4 e H2 em um leito de massa de silício metalúrgico em 

reator de leito fluidizado (LUQUE, 2003). 
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3.4 PURIFICAÇÃO DO TRICLOROSSILANO 

Kai, em 1959 obteve um método de purificação de silanos clorados. De acordo com sua 

invenção, silanos clorados, livres de boro e cloreto de boro, são obtidos passando-os em 

estado gasoso sobre um suporte poroso e inerte carregado com alguma substância que 

contenha nitrogênio, fósforo, oxigênio, cloro ou flúor com um par de elétrons livres para 

formar um composto não-volátil com o boro ou cloreto de boro existente no cloreto de 

silício (KAI, 1959). 

Em 1966, Pohl at al. obtiveram um método de síntese dos clorossilanos livres do boro e 

cloreto de boro que consiste em atacar os clorossilanos com um adsorvente adequado 

orgânico ou inorgânico que contenha elétrons disponíveis para formar compostos com 

ponto de ebulição relativamente alto com os átomos de boro que constituem-se impurezas 

do silício metálico. Passando um feixe de clorossilanos gasosos através do supracitado 

adsorvente, as impurezas ficarão retidas, sendo obtido clorossilanos de alta pureza (Pohl, 

1966). 

Devido ao seu baixo ponto de ebulição (305K), o triclorossilano pode ser efetivamente 

purificado por destilação fracionada (VERLAGS, 1985).  

Para remover impurezas como os cloretos de cálcio, alumínio, titânio, cobre, magnésio, 

ferro, boro e fósforo, o triclorossilano pode ser tratado com agentes complexantes como o 

ácido tioglicólico, β-naftilamina e sais de ácido etilenodiaminotetraacético. Um produto 

extremamente puro é obtido pela extração com CH3CN. Outros métodos de purificação 

incluem a adsorção de impurezas em colunas de sílica ativada, carbono ativado, troca 

iônica, esponja de titânio ou por tratamento com acetais ou sais hidratados que causam a 

hidrólise parcial das impurezas (VERLAGS, 1985).  

O objetivo principal na purificação do triclorossilano é a eliminação de quantidades traço 

de boro e fósforo. Ambos os elementos devem ser retidos no processo químico. As 

impurezas do boro são primeiro convertidas em haletos voláteis ou hidretos não voláteis, 

ácidos ou óxidos, o que pode ser obtido, por exemplo, passando nitrogênio entre as 

caldeiras em um processo de destilação de vários estágios. A adição de 0,1-1,0 g/ton de 

triclorossilano diminui a concentração de boro de 1,6 ppm para 0,2 ppb. Um procedimento 
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similar fornece 12 ppb de boro residual no primeiro passo da destilação (VERLAGS, 

1985). 

O fósforo é outro contaminante dos compostos silícicos, estando presente nos clorossilanos 

como tricloreto de fósforo. Durante sua destilação ele é aprisionado no resíduo pela 

formação de complexos com oxicloreto de molibdênio e compostos covalentes de níquel. 

Os complexos fósforo-metal são termicamente estáveis. O fósforo residual, contido nos 

clorossilanos destilados, está abaixo dos limites analíticos de detecção (VERLAGS, 1985).  

O dióxido de manganês também é utilizado como agente de purificação. Ele forma 

oxicloreto de fósforo, que tem ponto de ebulição muito mais alto que o cloreto de fósforo e 

assim permanece no resíduo de destilação. As impurezas de boro e fósforo, presentes no 

tricloro ou diclorossilano, podem ser oxidadas gerando compostos menos voláteis 

(VERLAGS, 1985).  

O silício policristalino, preparado a partir de clorossilanos purificados, tem impurezas 

residuais da ordem de 0.1ppb de boro e 0.18ppb de fósforo (VERLAGS, 1985). 

Theverer, em 1960, estabeleceu um novo método de purificação do tetracloreto de silício 

usando colunas empacotadas, que levam a significante melhora dos resultados. Nesse 

método, boro e fósforo, assim como cloretos de outros metais pesados são removidos 

eficientemente por adsorção. Espectroscopia de absorção no infravermelho pode ser usada 

para detectar impurezas (THEVERER, 1960).  

Em 1969, Kotzsch e Vahlensieck purificaram clorossilanos contendo impurezas inorgânicas 

pela adição de compostos heterocíclicos mononucleares ou polinucleares aos clorossilanos. 

Estes compostos devem possuir um átomo de nitrogênio ou enxofre, fazendo-se a 

destilação da mistura onde as impurezas e os compostos heterocíclicos ficarão no resíduo. 

Deve-se adicionar, preferencialmente, 0.02 a 2.0% mol de compostos heterocíclicos em 

relação à quantidade clorossilanos. Este método é particularmente aplicável para remoção 

do boro e seus compostos. Estas impurezas são removidas a tal ponto que se torna 

praticamente impossível de serem detectadas em algum método de análise (KOTZSCH, 

1971). Carvalho e seus colaboradores, em 1982, obtiveram um método de purificação de 

clorossilanos que consiste fundamentalmente em ebulição, separação e condensação dos 

clorossilanos. A ebulição corre pelo aquecimento da mistura, diretamente por um 
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dispositivo resistivo, ou indiretamente por banho de um fluido aquecido (água, óleo ou ar), 

sendo este último mais aconselhável dado à distribuição uniforme da temperatura. A 

separação da mistura ocorre em uma coluna onde se realiza o contato líquido-vapor que 

proporciona a separação da mistura em seus constituintes. Após a separação dos vapores 

dos componentes já purificados, estes são resfriados na etapa de condensação e o líquido 

resultante é armazenado (CARVALHO, 1982). Em 1984, Jung alcançou com sucesso um 

método de purificação do tetracloreto de silício adotando técnicas de fotocloração de sua 

maior impureza, o triclorossilano a 337.1nm. A fotocloração foi realizada em uma faixa de 

temperatura de 22-70ºC em um vaso de reação Pyrex de 309.09cm3, equipado com uma 

janela plana em vidro Pyrex (borosilicato), um termostato e um forno de alumínio. Partes 

da linha de vácuo e do reservatório foram pintados de preto evitando a presença de luz. A 

fonte de luz foi uma lâmpada de Xe com 150W de alta pressão e o comprimento de onda de 

337.1nm de luz foi selecionado por um monocromador. O feixe de luz, após atravessar o 

monocromador, foi introduzido no vaso de reação. Os dois cortes no monocromador têm 

dimensões de 1.5mm de diâmetro, o que corresponde a uma banda espectral de 6nm. O 

produto da reação, SiCl4, foi analisado por cromatografia gasosa (JUNG, 1984). Segundo 

Ai, as condições cromatográficas de separação de impurezas de alto ponto de ebulição em 

resíduos de colunas de retificação levam à obtenção de triclorossilano de alta pureza. A 

composição molecular e o tempo de retenção das impurezas são determinados (AI, 1994). 

Wei obteve um método de determinação de traços de impurezas de fósforo e arsênio em 

triclorossilano com separação seguida por vaporização eletrotermal, acoplada a um plasma 

(ETV-ICP-MS). A concentração do analito na amostra matriz pode ser feita pela adição de 

cloreto de cobre a 10 mL de triclorossilano da amostra, com formação de compostos não 

voláteis dos elementos de interesse. Evaporando o triclorossilano, a análise do resíduo 

determina a presença de cobre por ETV-ICP-MS. Através de um meticuloso controle de 

condições experimentais, os limites de detecção destes dois elementos pode ser obtido 

(WEI, 1995). A contaminação do triclorossilano, com compostos contendo fósforo de baixo 

ponto de ebulição, pode ser diminuída mudando as condições de destilação (NOBORU, 

2002). 
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3.5 MÉTODOS DE ANÁLISE DE IMPUREZAS NO SILÍCIO E CLOROSSILANOS 
A tabela 5 relaciona alguns métodos de dosagem das impurezas no silício e nos 

clorossilanos mais encontrados na literatura(ASIMI, 2002): 

Tabela 5: Procedimento de dosagem de impurezas metálicas e não metálicas 

Item Normas ASTM Limite de Detecção 
Carbono F 1391 Método de dosagem de 

carbono substitucional em 
silício por infravermelho. 

0,01 ppma 

Oxigênio F 1188 Método de dosagem de 
oxigênio intersticial em 
silício por infravermelho. 

0,1 ppma 

Boro 
Alumínio 
Arsênio 
Gálio 
Fósforo 
Antimônio 
 
 
 
 
 
 

F 1630 
 
 
 
F 1389 

Método de análise por 
FTIR a baixa temperatura 
de silício com impurezas 
dos grupos III-V. 
Método de 
fotoluminescência para 
dosagem do teor de 
impurezas dos grupos    
III-V no cristal de silício. 
Absorção Atômica/ICP 

0,01 ppba 
 
 
 
0,001 ppba 
 
 
 
 
0,001 ppba 

Ferro 
Cromo 
Níquel 
Cobre 
Zinco 

 
 
 

F28 

 
 
Método para tempo de 
meia-vida do transportador 
minoritário de massa, no 
germânio e silício, por 
medida de decaimento de 
foto condutividade. 
Absorção Atômica/ICP 
 

0.01-0.4 ppba 
 
 
 
> 4000 
microssegundos 
 
 
0,001ppba 

 
 
Através da cromatografia gasosa e espectrometria de massa, pode-se determinar impurezas 

no tetracloreto de silício e tetrabrometo de silício. Utiliza-se cromatografia gasosa com três 

tipos de detectores, sendo hidrogênio ou nitrogênio o gás de arraste.  Para análise do 

tetracloreto de silício é utilizada uma coluna recheada com hidrocarbonetos alifáticos e o 

cloro e seus derivados, a saber, Cl, HCl e SiCl4 podem ser determinados com suficiente 

Análise por ativação neutrônica 
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sensibilidade. A sensibilidade da determinação por espectrometria de massa é, em alguns 

casos, menor que 10-3 % em volume (AGLIULOV, 1977). 

HCl, COCl2, SiHCl3, CH2Cl2, CH3SiCl3, CHCl3, CCl4 e CH3CH2SiCl3 são determinados em 

SiCl4 por cromatografia gasosa com uma coluna empacotada com 16% de elastômero de 

silicone E 301 em Chromatron NAW HMDS. A temperatura da coluna é de 50ºC e o 

nitrogênio utilizado como gás de arraste (DEVYATYKH, 1977).  

Krylov et al. determinaram impurezas no tetracloreto de silício e tricloreto de fósforo por 

cromatografia gasosa utilizando uma coluna de vidro de 4m empacotada com 16% E-301 

em Chromaton N-AW-HMDS. Foram utilizados os detectores de condutividade térmica e 

ionização por chama (KRYLOV, 1978). 

Palamarchuk et al determinaram triclorossilano e tetracloreto de silício no HCl na saída da 

reação por cromatografia gasosa. Utilizou-se uma coluna de 3m por 3mm empacotada com 

Celite 545 com 20% em peso de FS 16 fluorosilicone líquido, a 40ºC (PALAMARCHUK, 

1980).  

O silício metalúrgico e o silício de alta pureza, pode ser analisado pelos métodos abaixo 

(OTHMER, 1981): 

• Via Úmida: O silício é primeiramente convertido em sílica ou ácido silícico. Para 

materiais orgânicos, usualmente apenas as cinzas são utilizadas. Para materiais 

inorgânicos, é necessário um fundente como o Na2CO3 ou Na2Br4O7, seguido por um 

tratamento ácido que precipitará ácido silícico gelatinoso. O teste qualitativo é o da cor 

amarela do molibdato de silício, complexo formado pela reação entre o ácido silícico e 

o molibdato de amônio. A análise quantitativa por colorimetria também pode ser 

empregada. Uma outra alternativa é secar o precipitado e a sílica formada ser 

determinada pela dissolução com HF.  

• Espectrografia: O silício pode ser detectado em concentrações de 1 a 100ppm, 

utilizando as linhas características, a 251.61 e 288.16 nm. 

• Raio X: Pode-se usar tanto a difração como a fluorescência de raio x. A fluorescência 

tem sensibilidade acima de 30 ppm. 
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Determinação de impurezas: Traços metálicos no silício são usualmente determinadas pelos 

seguintes métodos: espectroscopia óptica; espectroscopia sólido-massa; análise por ativação 

neutrônica; fluorescência de raios-x; espectroscopia Auger combinada com “sputtering” ou 

outros métodos que necessitem da medida de alguma propriedade elétrica dependente do 

teor de impureza contida. A determinação direta pode ser dificultada devido a quantidade a 

ser detectada, freqüentemente dada em ppba (partes por bilhão atômico). Medidas indiretas 

são uma poderosa ferramenta na detecção dessas impurezas. Por exemplo, se a resistividade 

é usada para medida de concentração de impurezas, a presença de fração de ppb de 

impurezas eletricamente ativas é detectável, embora a impureza não possa ser identificada. 

Medidas em função da temperatura podem ser usadas para determinar a energia de ativação 

das impurezas presentes . 

O silício elementar é inerte e, se encontrado no ar, a concentração máxima permitida é de 

10 mg/m3. O pó de quartzo cristalino é considerado perigoso. Muitos compostos silícicos 

são tóxicos e os silanos são altamente explosivos. Compostos como SiCl4, SiHCl3 e SiBr4 

se decompõe na presença de umidade, formando SiO2 e seu correspondente ácido. Se forem 

respirados os resíduos provenientes de sua decomposição, tem-se a mesma sensação de 

estar respirando vapores ácidos (OTHMER, 1981). 

De acordo com Wood, espectrometria de infravermelho tem sido extremamente usada na 

determinação de baixas concentrações de impurezas nestes reagentes porque os haletos de 

compostos do grupo IV são intrinsicamente transparentes especialmente em regiões do 

espectro onde impurezas absorvem de forma característica. Neste processo, é utilizada cela 

de aço com janela de AgCl para introdução de amostras líquidas. Se um filme de sílica, 

com forte absorção no infravermelho a 9.2 µm, se formar na parte interna ou externa da 

cela, basta lavar com solução 1:1 de HF em água, restaurando a transmissão, sem sérias 

complicações no corpo da cela (WOOD, 1967). Krylov et al em 1984 determinou a 

presença de contaminantes tais como tetracloreto de silício, oxigênio, carbono e outras 

impurezas no triclorossilano utilizando cromatografia gasosa. Foram utilizados detectores 

de captura de elétrons e ionização por chama e os melhores resultados foram obtidos com 

uma coluna de 4mm x 6m empacotada com Chromaton N-AW-HMDS (0.200-0.250 mm) e 

15% de polidimetilsiloxano a 27-70º com fluxo de gás de arraste de 35-38mL/min. 

(KRYLOV, 1984). Em 1991, JS desenvolveu um método espectrofotométrico de 
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determinação de boro em silício, diclorossilano e triclorossilano de alta pureza. O processo 

estabelece a dissolução de amostras de silício e hidrólise dos clorossilanos em ácido 

fluorídrico, seguido da evaporação da matriz de silício com H2SiF6. O boro retido na 

amostra é tratado com a solução e determinado por espectrofotometria, usando ácido 

carmínico como agente cromático. Os resultados indicam que a adição de manitol e o 

controle no processo de evaporação são efetivos para prevenir a evaporação do boro, 

durante a evaporação da matriz de silício, podendo, assim, recuperar maiores quantidades 

de boro, obtendo resultados reproduzíveis. Fazendo um controle meticuloso na obtenção do 

branco e das condições experimentais, a determinação do limite de detecção do boro pode 

alcançar níveis muito baixos, da ordem de ng/g. Aplicação do método de determinação de 

boro, em vários estágios de purificação do silício e do triclorossilano em borofosfosilicato 

tem sido realizada (JS, 1991). Molinero desenvolveu um método de determinação de silício 

por plasma indutivo acoplado a espectrometria de emissão atômica (ICP-AES) que baseia-

se na geração descontínua de tetrafluoreto de silício em ácido sulfúrico concentrado após a 

injeção de 125µL de solução 0.1%p/v de fluoreto de sódio em 100µL de amostra. O 

tetrafluoreto de silício gasoso é alimentado diretamente na tocha do ICP por um fluxo de 

250 mL/min em argônio, o gás de arraste. O método foi aplicado na determinação de silício 

em água e minério de ferro (MOLINERO, 1997). Espectroscopia foi utilizada para 

quantificação de fósforo contido em diclorossilano em 1970. Entretanto, era necessário 

enriquecimento químico e um grande volume de amostra, o que tornava o processo 

complicado. Em 1980, cromatografia de troca iônica foi usada para quantificar traços de 

fósforo, mas este método exige que a amostra esteja ionizada. Embora cromatografia 

gasosa tenha sido usada neste período, a principal separação foi obtida usando duas longas 

colunas cromatográficas. Ruimei et al utilizaram hidrogênio a alta temperatura para redução 

do fósforo a PH3 em duas longas colunas cromatográficas (RUIMEI, 1997).   A 

cromatografia gasosa é um método utilizado para dosar impurezas nos clorossilanos. Foi 

utilizada como fase estacionária 10% dietilftalato em suporte 6201 (60-80 mesh) ou 10% 

SE-30 silicone em suporte 6201. Utiliza-se detector de condutividade térmica e hidrogênio 

como gás de arraste. O método é simples, rápido, preciso e reprodutivo (SHEN, 1998). 
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3.5.1 Métodos de Análise Química Utilizados nos Clorossilanos Obtidos 

A fim de caracterizar qualitativa e quantitativamente os clorossilanos produzidos, foram 

realizadas diferentes técnicas de análise. Uma breve descrição dessas técnicas está 

relacionada a seguir: 

 

3.5.2 Espectrometria de Absorção Atômica 

Essa técnica baseia-se na absorção de radiação pelo elemento vaporizado. O componente 

chave deste método é o sistema de geração de vapor atômico (átomos ou íons livres 

gasosos) da amostra, isto é, a fonte. Numerosas fontes têm sido usadas para gerar o vapor 

atômico, tais como chamas, arcos elétricos, atomizadores eletro-térmicos, plasmas de 

microondas, plasmas de rádio freqüência e lasers. As fontes mais usadas são a chama e os 

atomizadores eletro-térmicos (CHRISTIAN, 1986). 

Nesta técnica, a fonte é utilizada para criar uma nuvem de átomos livres de qualquer força 

de ligação. Se energia tal como calor é aplicada nesta nuvem de átomos, alguns desses 

átomos ficarão excitados, passando a um nível mais alto de energia. Quando estes átomos 

eventualmente retornarem a seu estado de menor energia, a energia adquirida será liberada. 

Essa porção de energia liberada que aparece como luz no espectro de emissão  (BENTLEY, 

1968). 

 

3.5.3 Espectrometria no Infravermelho  

A chamada radiação infravermelha corresponde à parte do espectro eletromagnético situada 

entre as regiões do visível e das microondas. Mesmo moléculas simples podem produzir 

espectros extremamente complexos, onde compara-se o espectro de um composto 

desconhecido com o de uma amostra conhecida. A correlação pico a pico constitui boa 

prova de identidade, visto ser muito pouco provável que dois compostos diferentes tenham 

o mesmo espectro no infravermelho (CHRISTIAN, 1986). 

Embora o espectro no infravermelho seja característico da molécula como um todo, certos 

grupos de átomos dão origem a bandas que ocorrem mais ou menos na mesma freqüência, 

independentemente da estrutura da molécula. É justamente a presença destas bandas 
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características de grupos que permite a obtenção, através de simples exame do espectro e 

consulta a tabelas, de informações estruturais úteis (CHRISTIAN, 1986). 

A radiação no infravermelho de freqüência menor do que aproximadamente 100cm-1 (isto 

é, um comprimento de onda maior do que 100µm), quando absorvida por uma molécula 

converte-se em energia de rotação molecular. O processo de absorção é quantizado e, em 

conseqüência, o espectro de rotação das moléculas consiste em uma série de linhas. A 

radiação infravermelha de freqüência na faixa 10.000 – 100 cm-1 (1 a 100µm) quando 

absorvida converte-se em energia de vibração molecular. O processo é também quantizado, 

porém o espectro vibracional costuma aparecer como uma série de bandas ao invés de 

linhas porque a cada mudança de energia vibracional corresponde uma série de mudanças 

de energia rotacional. As linhas se sobrepõe dando lugar às bandas observadas. A 

freqüência ou o comprimento de onda de uma absorção depende das massas relativas dos 

átomos, das constantes de força das ligações e da geometria dos átomos (CHRISTIAN, 

1986).  

 

3.5.4 Cromatografia Gasosa  

A cromatografia é um método físico de separação baseado na distribuição da amostra entre 

duas fases. Uma fase é o estado estacionário de extensa superfície empacotada dentro de 

uma coluna. Esta fase estacionária pode ser um sólido ou uma fina película líquida que 

recobre o sólido. A outra fase, chamada fase móvel, consiste em um gás ou líquido que 

percorre sobre a fase estacionária e ao redor da mesma. Esta fase se denomina fase móvel 

que, no caso da cromatografia gasosa, é um gás (GRACIA, 1968). 

O gás da fase móvel é inerte e tem por finalidade transportar as moléculas da amostra 

através da coluna. Os absorventes são as fases estacionárias dentro da coluna. A absorção 

diferencial sobre a superfície sólida é a base para a separação cromatográfica. Na 

cromatografia gasosa utiliza-se um procedimento chamado eluição onde a amostra interage 

com a coluna e o gás puro atua como portador, fluindo continuamente. Compostos 

diferentes terão diferentes tempos de interação (tempo de retenção) podendo ser, desta 

maneira, separados. Esta técnica tem a vantagem de que os picos da amostra estão rodeados 
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por um gás portador puro e quando se conclui a análise, a coluna está limpa para receber 

outra amostra (GRACIA, 1968). 

 

3.5.5 Espectrometria de Massas  

Um espectrômetro de massas é um instrumento que bombardeia um composto com um 

feixe de elétrons e registra quantitativamente o resultado na forma de um espectro de 

fragmentos iônicos positivos. Um registro obtido desta forma é um espectro de massas. A 

separação dos íons positivos é feita em função de suas massas (ou, mais corretamente, da 

razão massa/carga: a maior parte dos íons, entretanto, tem carga unitária) (SILVERSTEIN, 

1979).  

 

3.5.6 Espectrometria de Ressonância Magnética 

A espectrometria de ressonância magnética nuclear (RMN) é basicamente uma outra forma 

de espectrometria de absorção semelhante à espectrometria no infravermelho. Sob 

condições apropriadas, uma amostra pode absorver radiação eletromagnética na região de 

radiofreqüência em uma freqüência governada pelas características estruturais da amostra. 

A absorção é função de determinados núcleos da molécula. Um registro gráfico das 

freqüências dos picos de absorção contra suas intensidades constitui-se em um espectro de 

RMN (SILVERSTEIN, 1979).  

Todos os núcleos possuem carga que, em alguns casos, gira em torno do eixo nuclear 

gerando um dipolo magnético ao longo do eixo. O momento angular da carga em 

movimento pode ser descrito em termos do “número de spin”.  O número de spin determina 

o número de orientações diversas que um núcleo pode assumir quando colocado dentro de 

um campo magnético externo uniforme. Se introduzida radiação de freqüência apropriada, 

ocorre absorção de energia que resulta na excitação do spin do núcleo para o nível mais 

alto. Nesse ponto, energia é absorvida e o registrador mostra um pico de absorção 

(SILVERSTEIN, 1979). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

A figura abaixo é um esquema da metodologia utilizada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Metodologia utilizada na síntese dos clorossilanos 
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4.1 MOAGEM DO SILÍCIO E DO QUARTZO  
A fim de se fazer a análise química dos insumos necessários à cloração, fez-se a moagem 

do silício de 3/8” e ¼” e do quartzo de ½” e ¼”,  em um moinho de discos de tungstênio. 

Foram processadas 200 g de cada amostra. 

As amostras foram cominuídas em moinho de tungstênio devido à dureza deste material 

uma vez que, sendo o quartzo um material muito duro, um material pouco resistente 

poderia perder massa e contaminar a amostra.  

 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA DO SILÍCIO E DO QUARTZO  
A análise do silício e do quartzo foi realizada utilizando fluorescência de raios-x e plasma 

no Setor de Análises Químicas (STQ) do CETEC, a fim de dosar as impurezas presentes, 

tais como: Al, As, B, Ca, Fe, Mg, P e Ti. 

As amostras foram processadas em sistema de digestão de amostras por microondas (CEM 

MDS-2000) com a seguinte programação: 

Potência (%) 95 

Pressão (psi) 80 

Tempo (s) 60 

Tempo de digestão (s) 45 

Ventilação 100 

Utilizou-se 1g de amostra para diluição em 5mL de ácido fluorídrico 48% e 3mL de ácido 

nítrico 65%. Após dissolução, avolumou para 50mL. 

Após a cominuição, no silício e no quartzo foram dosadas as impurezas presentes. As 

amostras foram analisadas por plasma e fluorescência de raios-x, realizadas dentro de área 

limpa classe 10.000, utilizando-se água purificada Milli-Q e balança analítica.  
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4.3 INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO  
Verificação dos sistemas de segurança tais como exaustão, lavagem de gás, chuveiro, lava 

olhos, máscaras autônomas, extintor de incêndio, luvas e macacão.  

Também se fez necessário a certificação da infra-estrutura a fim de colocar em pleno 

funcionamento o sistema reacional: fiação elétrica, pontos elétricos, ponto de água, painel 

de controle, termopares, entre outros. Verificação dos locais de armazenamento dos 

reagentes e produtos obtidos devido à sua alta toxicidade. 

 

4.4 OBTENÇÃO DO CLORETO DE HIDROGÊNIO  
O cloreto de hidrogênio foi obtido pelo aquecimento do ácido clorídrico concentrado, sob 

agitação, e secagem com ácido sulfúrico. Este método foi escolhido entre os métodos 

descritos anteriormente por ser economicamente viável, apresentar bons rendimentos e 

possuir baixa periculosidade. Um processo semelhante a esse foi descrito no item 2.3.2 

deste trabalho entretanto, não foi utilizado cloreto de cálcio como agente secante e o ácido 

clorídrico foi mantido sob aquecimento. A figura 4.2 representa um esquema para obtenção 

do cloreto de hidrogênio gasoso: 

 

Figura 4.2 - Esquema para Síntese de Cloreto de Hidrogênio Gasoso. 
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Legenda da Figura 4.2 
1- Balão de Adição 
2- Válvula do Balão de Adição 
3- Vedação do encaixe do Balão de Adição e o Balão de fundo redondo de duas Bocas 
4- Balão de fundo redondo de duas Bocas 
5- Manta Aquecedora com agitador magnético 
6- Condensador de Bolas 
7- Tubulação de Vidro 
8- Coluna de Sílica gel sem indicador 
9- Saída de Cloreto de Hidrogênio seco. 
 

Observações: 

1) A velocidade de adição do ácido sulfúrico e do aquecimento deve ser calculada para 

cada caso, pois irá depender da vazão de cloreto de hidrogênio desejada. Para isto é 

necessário que se façam testes prévios tanto na manta aquecedora como no balão de 

adição. 

2) A produção de cloreto de hidrogênio termina após a solução atingir a ebulição por 

10 minutos. Deve-se ter a cautela de certificar de que está realmente ocorrendo 

ebulição da solução e não a saída de gás da mesma. 

3) A sílica gel não pode conter indicador de umidade uma vez que este pode reagir 

com o cloreto de hidrogênio, alterando sua qualidade e, por conseguinte, a 

qualidade dos clorossilanos. 

 

4.5 CLORAÇÃO DO SILÍCIO  
A partir do silício metalúrgico nacional, proveniente da redução do quartzo com carvão 

vegetal em um forno de arco submerso, aquecido com cloreto de hidrogênio entre 300 e 

500ºC, é produzida uma mistura de clorossilanos (SiH3Cl, SiH2Cl2, SiHCl3 e SiCl4) 

contendo cerca de 75% de triclorossilano, 25% de tetracloreto de silício e 5% de dicloro e 

monoclorossilano.  A figura 4.3 representa um esquema de para obtenção do 

triclorossilano: 
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Figura 4.3 – Esquema da Montagem do Sistema Laboratorial de Cloração do Silício. 

 

4.6 ANÁLISE QUÍMICA DOS CLOROSSILANOS  

As análises químicas dos clorossilanos foram realizadas no Departamento de Química da 

Universidade de São Paulo (USP), com exceção da espectrometria no infravermelho que foi 

realizada no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),  

e da análise por plasma que foi realizada no CETEC, segundo metodologia abaixo 

discriminada: 

 

4.6.1 Absorção Atômica/ICP 

• Abertura da Amostra para Análise 

HCl 
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- Em um erlenmeyer, adicionar 150mL de água purificada MilliQ e 25mL de ácido 

nítrico concentrado, mantendo a mistura sob agitação. 

- Encaixar um funil de separação contendo 25 mL de clorossilanos no erlenmeyer. 

- Encaixar um condensador de bolas resfriado a –10ºC sobre o funil de separação que 

contém os clorossilanos. 

- Gotejar lentamente os clorossilanos no erlenmeyer sob o funil de separação. 

- Após a adição, filtrar em um balão de polipropileno de 250mL. 

- Lavar o filtrado com 70mL de solução 50% de ácido nítrico e enviar o balão para 

análise. 

A análise por plasma foi realizada no Setor de Tecnologia Química do CETEC em um 

aparelho ICP-Emission Spectrometry Optima 3000 – Perkin Elmer 

 

4.6.2 Infravermelho 

As análises por infravermelho foram realizadas no Departamento de Química da UFMG 

onde uma gota da amostra era introduzida em uma cela de brometo de potássio (KBr) para 

que fosse realizada a análise. A amostra era retirada com o auxílio de uma espátula e 

gotejada sobre a cela de KBr. Em seguida, cobria-se esta cela com outra cela de KBr e 

introduzia a amostra líquida no aparelho para análise. O intervalo de análise era na 

freqüência de 4000 a 370 cm-1.  

 

4.6.3 Cromatografia Gasosa e Espectrometria de Massa (CG/MS) 

A análise por CG/MS foi realizada no Departamento de Química da Universidade de São 

Paulo em um cromatógrafo a gás HP 5890 acoplado a um espectrômetro de massas HP 

5970 nas seguintes condições: 

Coluna cromatográfica HP-1 de 50 metros; 

Temperatura do injetor e detector: 300ºC 

Temperatura inicial da coluna: 50ºC 
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Tempo inicial: 2 minutos 

Rampa: 10ºC/minuto 

Temperatura final da coluna: 300ºC 

 

4.6.4 Ressonância Nuclear Magnética 

A análise por RMN foi realizada em um espectrômetro de RMN de 200MHz para próton 

BRUKER- AC200. Essas análises foram realizadas no Departamento de Química da 

Universidade de São Paulo (USP) diluindo-se 0,5mL de clorossilanos em 1,5mL de 

clorofórmio deuterado. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 MOAGEM DO SILÍCIO E DO QUARTZO 
Foi feita a moagem das amostras nas seguintes granulometrias: 

• Silício ¼”; 

• Silício 3/8”; 

• Quartzo ¼”; 

• Quartzo ½”. 

Após a cominuição em um moinho de discos de tungstênio foi obtida granulometria final 

menor que 200 mesh em todas as amostras. Esta foi a granulometria empregada nas 

análises desses materiais por espectroscopia a plasma e fluorescência de Raios-x. 

 

5.2 ANÁLISES QUÍMICAS 
Os resultados obtidos por fluorescência foram: 

Silício 3/8”: Traços de cálcio, cromo, manganês, níquel, zinco, chumbo e tungstênio. 

Silício ¼”: Traços de bário, tungstênio, cromo e manganês. 

Quartzo 3/8”: Traços de bário, tungstênio, cromo e manganês. 

Quartzo ½”: Traços de bário, tungstênio, cromo e manganês. 

 

Os resultados obtidos por espectroscopia a plasma estão relacionados na tabela 6: 
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Tabela 6: Resultados obtidos na análise de impurezas metálicas no silício e no quartzo 

por espectroscopia a plasma 

 Silício 3/8” 

(ppm) 

Silício ¼”   

(ppm) 

Quartzo ¼” 

(ppm) 

Quartzo ½” 

(ppm) 

Alumínio 8,00 9,00 0,57 0,45 

Arsênio 0,20 0,20 0,20 0,20 

Boro 0,05 0,09 0,02 0,02 

Cálcio 24,00 0,12 0,27 0,33 

Ferro 71,00 0,57 0,38 0,36 

Magnésio 0,02 1,40 0,03 0,06 

Sódio 0,48 0,62 0,49 0,28 

Fósforo 0,48 0,58 0,10 0,10 

Titânio 1,40 2,00 0,02 0,02 

 

A concentração de impurezas em ppm era um resultado esperado tendo em vista que, 

apesar das amostras constituírem de silício grau metalúrgico, este apresenta uma pureza de 

99,5%. Também era esperado um valor baixo de impurezas no quartzo, pois sendo este um 

precursor para obtenção do silício metalúrgico, deve apresentar uma quantidade mínima de 

contaminantes. Entretanto, há um aumento de concentração de impurezas quando se 

compara o quartzo e o silício. Apenas o cálcio teve sua concentração diminuída no silício 

de ¼” mas extremamente elevada se comparada com o silício de 3/8”. A concentração de 

arsênio permaneceu a mesma em todas as amostras. As concentrações de cálcio, ferro e 

magnésio tiveram resultados discrepantes nas amostras de silício onde uma amostra pode 

estar de fato mais contaminada que a outra ou pode, ainda,  ter ocorrido algum erro na 

análise. O fato da concentração de impurezas no silício ser superior à do quartzo revela que 

houve contaminação na obtenção do silício. 
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5.3 INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO 
A primeira etapa da instalação do laboratório foi a confecção da vidraria necessária para a 

cloração do silício. Todo o material foi limpo e seco a fim de evitar a contaminação dos 

reagentes e do produto obtido. 

Na montagem, todas as juntas e encaixes foram lubrificadas com graxa de teflon, para 

facilitar a desmontagem, impedindo que houvessem fraturas na vidraria e maior 

estanqueidade na vedação da vidraria. O sistema para obtenção do cloreto de hidrogênio foi 

acoplado ao de cloração de silício, de sorte que o cloreto de hidrogênio gerado seja 

imediatamente encaminhado ao reator, iniciando o processo de cloração. O esquema para 

obtenção do triclorossilano através da reação com cloreto de hidrogênio está representado 

na figura 5.8. 

Um fluxômetro foi instalado no cilindro de argônio, para que se pudesse fazer um controle 

do fluxo deste gás e, indiretamente, da vazão do cloreto de hidrogênio produzido. 

O reator de leito fixo consiste em um tubo de quartzo de 50cm de altura e 6cm de diâmetro, 

envolvido por um forno elétrico constituído em material refratário. O reator foi envolvido 

por uma espessa camada de manta térmica, a fim de evitar a dissipação do calor e uma 

lâmina de alumínio para proteção da manta. 

Foram colocados termostatos no reator de cloração e na manta aquecedora, para um efetivo 

controle da temperatura da reação. 

O cloreto de hidrogênio gerado deve ser extremamente seco, por isso, o condensador que o 

conduz até o reator foi resfriado até a temperatura de –10ºC, para impedir a passagem de 

água. 

O condensador em espiral, para onde fluem os clorossilanos gerados na cloração do silício, 

bem como o condensador de bolas, também foram resfriados até –10ºC, a fim de condensar 

o produto obtido e evitar sua perda por evaporação, tendo em vista a alta pressão de vapor e 

o baixo ponto de ebulição dos clorossilanos em questão. 

O resfriamento foi alcançado utilizando uma mistura de água destilada e etileno glicol. As 

setas azuis na figura 5.8 indicam o local de entrada desta mistura nos condensadores e as 

setas vermelhas, o local de saída. A saída de um condensador era ligada por uma mangueira 
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de silicone à entrada do condensador mais próximo, de forma que a mistura água/etileno 

glicol percorresse por todos os condensadores que necessitavam ser resfriados. 

Além da montagem da vidraria foi realizada uma revisão na instalação elétrica do painel de 

controle de temperatura, para que não houvesse erro de leitura. Foram reinstalados os 

controladores de temperatura e disponibilizados termopares apropriados para controle da 

temperatura do reator e da manta de aquecimento onde estava o balão de fundo redondo 

contendo ácido clorídrico. Os termopares foram testados e calibrados antes de serem 

iniciadas as operações no laboratório. 

Durante a realização dos ensaios de cloração vários obstáculos tiveram que ser superados 

devido a : 

- Aprendizado e otimização do método de operação da unidade; 

- Necessidade de substituição de reator e partes acessórias; 

- Vazamentos. 

Apesar dos cuidados iniciais, houve danos no controlador de temperatura que precisou ser 

substituído. 

A montagem do laboratório também foi alterada diversas vezes, visando a otimização da 

rotina de trabalho e  manipulação dos reagentes e produtos da síntese. 

 

5.4 OBTENÇÃO DO CLORETO DE HIDROGÊNIO 
Um método de controle da vazão do cloreto de hidrogênio de considerável precisão, barato 

e que se adaptou ao processo de cloração do silício metálico em uma escala de produção 

laboratorial foi desenvolvido. 

Dentre as várias metodologias de obtenção do cloreto de hidrogênio, a que o faz a partir do 

hidrogênio e do cloro apresenta um produto com altíssima pureza e com uma presença 

ínfima de umidade, já que os dois reagentes podem ser facilmente comprados com alta 

pureza, entretanto ela possui duas grandes desvantagens, a reação entre o hidrogênio e o 

cloro é altamente exotérmica e de difícil controle, o que pode gerar uma explosão e 

dificulta o controle da vazão de cloreto de hidrogênio. Também a compra dos reagentes 
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necessários consiste em um ponto negativo, porque estes possuem preços elevados e a 

quantidade mínima vendida comercialmente é maior que o necessário. 

 

 

Figura 5.8: Foto da montagem para síntese do cloreto de hidrogênio seco 

A reação entre o cloreto de sódio e o ácido sulfúrico concentrado possui um alto 

rendimento, o menor custo entre os reagentes, que são de fácil obtenção, contudo ela possui 

sérios problemas para sua produção, que são: 

• O rendimento da reação é alto quando esta ocorre em altas temperaturas, mais 

especificamente quando o cloreto de sódio se tornar incandescente; 

• Devido a essa alta temperatura são formados muitos outros componentes 

derivados da decomposição do ácido sulfúrico, o que traria uma grande 

contaminação do cloreto de hidrogênio produzido; 
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• Dificuldade no controle de uma vazão constante de gás clorídrico, pois a reação 

ocorre em dois patamares de temperatura bem diferentes, e se a reação for toda 

executada na maior temperatura, aumenta o risco de uma explosão; 

Assim sendo, a metodologia que melhor se adequou às necessidades e ao suporte possível 

de ser fornecido pelos laboratórios do setor, foi a técnica baseada na reação entre o ácido 

clorídrico concentrado e ácido sulfúrico concentrado que apresenta as vantagens a seguir: 

 um rendimento muito maior; 

 ocorre a temperaturas mais baixas; 

  o rejeito formado está todo no estado líquido, o que facilita muito seu 

tratamento posterior; 

 baixa periculosidade, pois apesar do método envolver ácidos minerais 

concentrados e a quente, os riscos são baixos para um ambiente 

laboratorial. 

Entretanto é uma técnica que demanda maiores recursos financeiros que a reação entre o 

cloreto de sódio e o ácido sulfúrico, em que o controle de produção do gás a uma vazão 

constante necessita de maiores cuidados a fim de evitar umidade no produto. 

Todo o processo se baseia na solubilidade do cloreto de hidrogênio na água que é 
representado pela equação: 

Cl-
(aquoso) + H+

(aquoso) → HCl(aquoso)  → HCl(gás) 

O efeito da adição do ácido sulfúrico concentrado no ácido clorídrico concentrado pode ser 

explicado através do deslocamento do equilíbrio químico, já que com a adição de H2SO4 

aumenta a concentração de H+ na solução, deslocando o equilíbrio para a formação do 

cloreto de hidrogênio gasoso. Para uma maximização da reação, a temperatura do sistema é 

aumentada, pois a solubilidade de gases em água diminui com a temperatura, e isto é feito 

de maneira gradativa para que todo o gás produzido seja aproveitado. 
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Figura 5.9: Desenho da Montagem de Obtenção do Triclorossilano a partir do Cloreto de 

Hidrogênio 
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Legenda da figura 5.9: 

1 – Cilindro de gás argônio 
2 – Fluxômetro 
3 – Manta de aquecimento com balão de 6L 
contendo ácido clorídrico 
4 – Termopar 
5 – Balão de1L  para adição do ácido sulfúrico 
6 – Coluna recheada 
7 – Condensador reto 
8 – Reator 
9 – Condensador em espiral 
10 – Balão de 2L para recolher o produto 
formado 
11 – Condensador de bolas 
12 – Sílica 
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Foram encontradas duas possibilidades distintas para efetuar o controle da vazão. Uma 

consiste no controle direto da vazão do gás através do uso de um fluxômetro, e a outra 

consiste na produção controlada do cloreto de hidrogênio. Após serem analisadas as 

vantagens e desvantagens em cada método, optou-se por realizar a produção controlada do 

cloreto, pois suas principais vantagens são o baixo custo comparado ao outro método, a sua 

precisão, mesmo se tratando de uma baixa vazão, a facilidade de adequá-lo a um sistema de 

reação química laboratorial e a sua menor periculosidade, já que não há alta pressão e 

grandes volumes de gás. 

Após a decisão do método, foi iniciada a pesquisa bibliográfica, cujos métodos encontrados 

na literatura estão discriminados no item 2.3.2 deste trabalho. 

Para obter a melhor razão entre ácido clorídrico e ácido sulfúrico concentrados, levando em 

consideração o custo de produção e a quantidade de cloreto de hidrogênio produzida, foram 

realizadas várias combinações entre os dois ácidos, partindo-se inicialmente de uma mistura 

equimolar e depois produzindo outras misturas sempre com uma quantidade de mol de 

H2SO4 maior que a de HCl. Em todos os casos aqueceu-se o sistema até que a solução de 

ácidos entrasse em ebulição, e o cloreto de hidrogênio produzido foi recolhido em água 

destilada sob agitação. Em seguida esta solução ácida foi titulada com uma solução 

previamente padronizada de hidróxido de sódio. A melhor proporção entre os dois ácidos 

minerais alcançada foi de dez volumes de ácido clorídrico para oito volumes de ácido 

sulfúrico. Com uma menor quantidade de ácido sulfúrico a quantidade de gás clorídrico 

gerada é consideravelmente menor. Com o aumento na quantidade de H2SO4 não houve 

aumento representativo na produção do cloreto de hidrogênio gasoso. 

Durante a produção notou-se também a formação de ácido sulfídrico (H2S). Este gás, é 

indesejável, por ser um contaminante do produto obtido durante a cloração do silício. 

Através de uma análise das condições reacionais, descobriu-se que o H2S que estava sendo 

formado era produzido durante a dissolução do ácido sulfúrico no ácido clorídrico 

concentrado, já que durante esta adição ocorre a dissociação dos hidrogênios ionizáveis do 

H2SO4, uma reação altamente exotérmica, capaz de produzir uma pequena quantidade de 

gás sulfídrico, através de uma reação paralela do ácido sulfúrico ou de alguma impureza 

presente. Para evitar a geração indesejada de ácido sulfídrico, deve-se eliminar a 
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dissociação exotérmica no ácido clorídrico. Para realizar tal tarefa de modo a não ocasionar 

uma redução na produção de cloreto de hidrogênio gasoso, deve-se realizar uma diluição 

prévia do ácido sulfúrico em água destilada. Para definir a melhor diluição a ser realizada, 

de modo a não diminuir a quantidade de HCl(g) gerada no processo e não aumentar muito a 

massa e/ou volume do sistema, foi realizada a produção do cloreto de hidrogênio com 

H2SO4 em várias diluições diferentes, mantendo o aquecimento da solução dos ácidos até 

entrar em ebulição. O cloreto de hidrogênio gerado foi recolhido em água destilada sob 

agitação. Em seguida a solução ácida foi titulada com uma solução previamente 

padronizada de hidróxido de sódio. A melhor diluição para o ácido sulfúrico encontrada foi 

quatro volumes de ácido para um volume de água destilada.  

O processo de produção do cloreto de hidrogênio consiste na mistura de um volume de 

ácido sulfúrico 80% v/v com um volume de ácido clorídrico concentrado. Em seguida 

realiza-se o aquecimento do sistema até que a solução dos ácidos entre em ebulição. A 

adição do ácido e o aquecimento devem ser feitos lentamente e sob constante agitação, para 

controle da vazão durante todo o tempo de reação. Deve-se tomar cuidado para não 

confundir a ebulição da solução dos ácidos com o desprendimento de gás clorídrico que 

ocorre ao longo do aquecimento e da adição de H2SO4. Para realizar a secagem dos gases 

gerados, que contém alta umidade, utiliza-se um condensador de bolas sob refrigeração, a 

uma temperatura de no mínimo 5º C, em série com uma coluna de sílica-gel seca sem 

indicador. Os tamanhos do condensador e da coluna de sílica-gel variam conforme a 

quantidade e vazão de gás a serem produzidas. Na figura 5.8, encontra-se um esquema da 

montagem para a produção do cloreto de hidrogênio seco. 

A determinação do método de obtenção do cloreto de hidrogênio constitui-se em um 

resultado importante uma vez que este gás não é produzido no Brasil e possui alto valor 

agregado. Através de sua síntese, pode-se dar início à reação de cloração. 

Após a cloração, o resíduo ácido restante no balão é titulado a fim de dosar a quantidade de 

cloreto de hidrogênio produzida. Com base neste resultado, pode-se estabelecer uma 

comparação entre a quantidade de HCl restante no balão com a quantidade de HCl 

produzida, conforme gráfico 5.10: 
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Figura 5.10: Quantidade de HCl em solução em função da quantidade de HCl produzido 

A curva crescente no gráfico indica que não houve excesso de ácido sulfúrico. Logo, todo 

ácido sulfúrico introduzido na reação contribuiu para a formação de HCl gasoso. 

O gráfico 5.11 relaciona a quantidade de HCl produzida com o rendimento da reação: 
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Figura 5.11: Relação entre a quantidade de HCl produzido e o rendimento da reação em Si 

Observa-se que uma grande produção de HCl conduz a uma diminuição no rendimento da 

reação. Como a síntese de clorossilanos é realizada em escala laboratorial, um excesso de 

HCl pode estar passando pelo reator sem reagir com o silício e ainda arrastando os 
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clorossilanos formados, levando a uma diminuição no produto final. Como pode ser 

observado, as reações que ocorreram com menor produção de HCl tiveram um maior 

volume de clorossilanos formados e conseqüente aumento no rendimento da reação. 

 

5.5 CLORAÇÃO DO SILÍCIO 
A cloração foi realizada em reator de leito fixo a 350ºC. A primeira etapa foi carregar o 

reator, adicionando 182,3g de quartzo com granulometria ¼” e 453,7g de silício com a 

mesma granulometria de ¼”. As massas de quartzo e de silício foram calculadas de tal 

maneira que o quartzo ocupasse 3cm da altura do reator e o silício 25cm, de forma que o 

reator fosse preenchido até pouco acima da metade de seu volume. O reator foi aquecido 

até a temperatura de 350ºC. 

Em seguida, colocou-se 3L de ácido clorídrico no balão com auxílio de uma bomba 

peristáltica. O balão foi aquecido utilizando uma manta aquecedora até 60ºC. 

Através de um regulador acoplado ao cilindro de argônio foi feito o controle de vazão do 

gás que ambientou todo o sistema. O fato da agitação ser realizada com gás argônio 

estimulou a produção do cloreto de hidrogênio e, antes mesmo da adição de ácido sulfúrico 

ao ácido clorídrico, observava a formação de clorossilanos no balão acoplado ao reator de 

cloração. 

A solução de ácido sulfúrico foi adicionada lentamente ao ácido clorídrico, até que todo o 

ácido sulfúrico estivesse misturado a este ácido, numa razão de 2,4L de solução 80% v/v de 

ácido sulfúrico para 3L de ácido clorídrico concentrado. 

A temperatura da manta foi aumentada gradativamente, de 10 em 10ºC, até atingir 120ºC. 

A temperatura da manta e do reator foi controlada através de controladores de temperatura 

microprocessados. 

Ao término da reação, foi obtido aproximadamente 800mL de clorossilanos. Devido a 

formação de sólido (sílica) na saída inferior do balão, fez-se necessário inclinar o balão e 

derramar o líquido em um frasco, em atmosfera de argônio para não contaminar o produto 

obtido. Isso levou a uma grande perda do produto final, tendo em vista a grande 

volatilidade dos clorossilanos. 
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Uma nova cloração foi realizada utilizando 90 gramas de quartzo e 488,5 gramas de silício. 

A vazão inicial de argônio foi de 100NL/h, a temperatura inicial do reator era de 351ºC e da 

manta de aquecimento de 50ºC. Foram utilizados 3 litros de ácido clorídrico. Durante uma 

hora ambientou-se a unidade com gás inerte. Em seguida, iniciou-se a adição de ácido 

sulfúrico, que era gotejado sobre o ácido clorídrico. A vazão de argônio foi alterada para 30 

NL/h. A produção de clorossilanos é observada desde o primeiro instante em que apenas 

circula-se argônio pelo sistema, tornando-se mais intensa quando é iniciada a adição de 

ácido sulfúrico. Após a adição de todo o ácido sulfúrico, o fluxo de argônio foi aumentado 

para 100NL/h e a temperatura da manta para 90ºC. No final da reação, restava ainda 27l,6g 

de silício no reator. Foram obtidos 800 mL de clorossilanos. 

Uma nova reação foi realizada utilizando 86,3g de quartzo, 482,5g de silício e os mesmos 

parâmetros da reação anterior. Ao final da reação, foram obtidos 780 mL de clorossilanos e 

restavam no reator 290,1g de silício e 86,3g de quartzo. 

Após esta reação, houve necessidade de substituição do reator. Verificou-se que a 

quantidade de silício utilizada era maior que a quantidade estequiométrica necessária, pois 

ao fim da reação todo cloreto de hidrogênio havia atravessado o reator e ainda uma massa 

relativamente alta de silício permanecia sem reagir no reator, portanto, a massa de silício a 

ser utilizada foi diminuída. Também houve uma pequena mudança na montagem, o que 

pode ser verificado pela figura 5.12 uma vez que a montagem estava muito alta, 

dificultando a manipulação da vidraria e dos materiais envolvidos na reação. 

Uma nova cloração foi realizada utilizando 64,7g de quartzo, 116,9g de silício e os mesmos 

parâmetros utilizados nas reações anteriores. Durante a reação houve vazamento de cloreto 

de hidrogênio, com conseqüente diminuição no rendimento da reação. Houve formação de 

500mL de clorossilanos. 
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Figura 5.12: Desenho da Nova Montagem de Obtenção do Triclorossilano a partir do 

Cloreto de Hidrogênio 

Legenda da figura 5.12:  

1 – Cilindro de gás argônio 

2 – Fluxômetro 

3 – Manta de aquecimento com balão de 6L contendo ácido clorídrico 

4 – Termopar 

5 – Balão de 1L para adição de ácido sulfúrico 

6 – Coluna empacotada 

7 – Condensador de bolas 

8 – Frasco de vidro para manter alguma água contida no cloreto de hidrogênio 
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9 – Condensador reto 

10 – Reator 

11 – Condensador reto 

12 – Condensador em espiral 

13 – Condensador de bolas 

14 – Balão de 2L para recolhimento do produto formado 

15 – Sílica 

16 – Banho de refrigeração para o cloreto de hidrogênio 

 

 

Novamente o tubo do reator precisou ser substituído sendo utilizado, desta vez, um tubo de 

diâmetro bem menor. Assim, houve grande redução na massa de silício e quartzo utilizados. 

O tubo utilizado possui 80cm de comprimento e 2,5cm de diâmetro. A massa de quartzo 

utilizada foi 60g e a de silício, 56,1g. Também passou a ser usado quartzo com uma 

granulometria maior e silício com granulometria de ¾”. Foram mantidos as demais 

condições reacionais. Durante a reação foi observado um pequeno vazamento de gás. Pode-

se considerar que este gás era uma mistura de diclorossilano e monoclorossilano, tendo em 

vista seu baixo ponto de ebulição. Foram formados 100mL de triclorossilano e tetracloreto 

de silício. A figura 5.13 é uma foto do reator utilizado. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO   68 

 

Figura 5.13: Foto do Reator de Cloração 

Uma nova alteração foi realizada na montagem, conforme figura nº 5.14, para evitar a perda 

do diclorossilano formado para a atmosfera, tendo em vista sua grande toxicidade. Assim, o 

produto gerado foi recolhido separadamente, em um balão triclorossilano e tetracloreto de 

silício e, em outro balão, o diclorossilano.  

Em outra reação foram utilizados 56g de silício e 62,3g de quartzo. Na reação anterior 

observou-se que, devido à diminuição na massa do silício, estava havendo um excesso de 

cloreto de hidrogênio. Por isso, houve uma diminuição nos volumes dos ácidos utilizados, 

sendo que nessa cloração foi utillizado 1,5L de ácido clorídrico e 1,2L de ácido sulfúrico. 

As demais condições reacionais não foram alteradas. No final da reação houve formação de 

140mL de triclorossilano e tetracloreto de silício e nada no balão reservado para recolher o 

diclorossilano. Também pôde-se perceber que havia um excesso na quantidade de cloreto 
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de hidrogênio produzida, havendo necessidade de diminuição no volume dos ácidos no 

próximo experimento. 

Outra reação foi realizada utilizando 56g de silício e 63,1g de quartzo. Durante uma hora, 

passou-se argônio no sistema a um fluxo de 20NL/h, pois o fluxo de 40NL/h estava 

arrastando silício pulverizado do reator, sujando a vidraria e contaminando o produto final. 

Em seguida, adicionou-se ácido sulfúrico ao ácido clorídrico. A temperatura do reator era 

de 300ºC. Foi utilizado 1,1L de ácido clorídrico e 0,8L de ácido sulfúrico. Foram obtidos 

126mL de produto no balão a ser recolhido triclorossilano e tetracloreto de silício e nada foi 

formado no balão para recolhimento do diclorossilano. Assim, a partir deste experimento, 

passou-se a resfriar o balão onde seria recolhido o diclorossilano a –16,5ºC. 

 

 

Figura 5.14: Desenho de Montagem de Obtenção do Triclorossilano/Tetracloreto de Silício 

e Diclorossilano separadamente, a partir do Cloreto de Hidrogênio 
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Legenda da Figura 5.14: 

1 – Cilindro de argônio 

2 – Fluxômetro 

3 – Manta de aquecimento contendobBalão de 6L com ácido clorídrico 

4 – Termopar 

5 – Balão de 1L para adição de ácido sulfúrico 

6 – Coluna empacotada 

7 – Condensador reto 

8 – Condensador de bolas 

9 - Frasco de vidro para manter alguma água contida no cloreto de hidrogênio 

10 – Condensador reto 

11 – Reator 

12 – Condensador em espiral 

13 – Junta de vidro em forma de Y 

14 – Condensador de bolas 

15 – Condensador em espiral 

16 – Condensador de bolas 

17 – Sílica 

18 – Banho de refrigeração para os clorossilanos 

19 – Banho de refrigeração para o cloreto de hidrogênio 

Os resultados obtidos nas reações de teste a 350ºC a fim de otimizar as condições 

operacionais estão listados na tabela 7: 
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Tabela 7: Resultados obtidos nas reações de cloração realizadas a 350ºC 

Reação Volume de clorossilanos (mL) 

1 100 

2 140 

3 500 

4 780 

5 800 

 

A cloração seguinte foi realizada a 300ºC, utilizando-se 100,9g de quartzo e 56g de silício. 

Foram mantidos os mesmos parâmetros da reação anterior. No final da reação, foram 

recolhidos, no balão de recolhimento de tetracloreto de silício e triclorossilano 136mL de 

produto e 18mL de diclorossilano no outro balão de recolhimento. O resfriamento 

possibilitou o recolhimento do diclorossilano, que estava sendo liberado no ar atmosférico 

devido ao seu baixo ponto de ebulição (8,3ºC). Isso levou a um aumento no rendimento da 

reação. 

As reações em que o reator foi aquecido a 400ºC utilizaram os mesmos parâmetros acima, 

produzindo, na primeira reação, 146mL de triclorossilano e tetracloreto de silício e 20mL 

de diclorossilano e, na segunda reação, 160mL de triclorossilano e tetracloreto de silício e 

18mL de diclorossilano. 

Vários outros testes foram realizados e alguns novos problemas surgiram até a otimização 

da síntese em questão. Tendo em vista sua grande volatilidade, sua alta pressão de vapor e a 

baixa temperatura de ebulição do monoclorossilano, acredita-se haver apenas traços deste 

nos produtos obtidos. Os resultados das clorações realizadas após a otimização do processo 

estão listados na tabela 8: 
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Tabela 8: Resultados obtidos na cloração do silício em condições otimizadas 

Amostra Temperatura 

(ºc) 

Volume de 

SiHCl3/SiCl4 (mL) 

Volume de SiH2Cl2 

(mL) 

Rendimento Reacional 

(%) 

1 300 126 - 78,75 

2 300 136 18 85,00 

3 350 100 - 62,50 

4 350 140 - 87,50 

5 400 146 20 91,25 

6 400 160 18 98,00 

 

Os resultados obtidos nas reações de cloração podem ser visualizados no gráfico 5.15: 

Variação da Concentração dos Clorosilanos em Função da Temperatura
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Figura 5.15: Quantidade de clorossilanos formada em função da temperatura 
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Observa-se que o intervalo de 300 a 400ºC é favorável à produção do triclorossilano, com 

rendimento superior a 65%. Nesse intervalo, não houve grande variação na concentração 

(%) de triclorossilano formada. Entretanto, o rendimento reacional (tabela 8) foi bastante 

elevado, chegando a quase 100% o que revela ser a temperatura 400ºC a ideal para síntese. 

Segundo os dados obtidos na literatura, a relação SiHCl3/SiCl4 é controlada pelo fluxo de 

HCl e pela temperatura. É necessário uma adição rápida e regular do cloreto de hidrogênio 

sobre o silício a fim que a produção de triclorossilano seja maximizada. A literatura 

também afirma que o diâmetro do forno deve ser pequeno para evitar que a exotermicidade 

da reação dificulte o controle da temperatura, aumentando consideravelmente a produção 

de tetracloreto de silício. Essa é uma possível razão para a concentração do tetracloreto de 

silício estar acima da esperada. A ação do cloreto de hidrogênio sobre o silício e o rápido 

aumento da temperatura observado durante a adição de ácido sulfúrico possivelmente 

favoreceram a formação de tetracloreto de silício. 

As reações de cloração devem acontecer em ambiente seco, com a mínima quantidade de 

umidade possível, uma vez que os clorossilanos reagem vigorosamente com a água, 

liberando uma grande quantidade de calor. A hidrólise dos clorossilanos leva a uma 

diminuição dos produtos formados, diminuindo o rendimento da reação. Os produtos da 

hidrólise depositam-se nas conexões das vidrarias utilizadas, dificultando a desmontagem 

para que a vidraria possa ser lavada e reutilizada. Várias peças “colaram” umas nas outras 

devido aos produtos dessas reações indesejáveis. 

Um fator que dificultou a reação em batelada dos clorossilanos foi a dificuldade de 

substituir mistura de ácidos por ácido clorídrico novo. Esse problema foi em parte 

contornado com a aquisição de uma bomba de alimentação química dotada de uma 

mangueira em viton, que resiste ao pH baixíssimo desta mistura ácida. No entanto, a 

mistura, que é aquecida até 90ºC durante a reação, leva muito tempo para ser resfriada, e o 

aquecimento torna ainda mais perigoso seu manuseio. 

As juntas e encaixes devem ser sempre observadas com critério a fim de evitar vazamentos. 

As reações obtiveram um bom rendimento, mas ainda está abaixo do esperado pela 

estequiometria da reação. Os resultados obtidos são da ordem de 85% do resultado teórico 

esperado, o que sugere que parte do produto está sendo perdido por evaporação. 
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Um detalhe de grande importância é a limpeza dos materiais utilizados. A vidraria deve 

estar sempre muito limpa assim como o recipiente em que são armazenados os 

clorossilanos, uma vez que uma das finalidades da cloração é a purificação do silício. 

 

5.5.1 Absorção Atômica/ICP 

Assim como no silício metálico, foram dosadas nos clorossilanos as seguintes impurezas: 

boro, arsênio, fósforo, cálcio, magnésio, sódio, ferro, alumínio e titânio. Os resultados estão 

relacionados na tabela 9, onde as concentrações são dadas em ppm: 

Tabela 9: Resultado da Análise dos Clorossilanos por ICP, em ppm  
 
TEMPERATURA 

(ºc) 

B As P Mg Na Fe Al Ti 

300 0.0420 0.0122 0.0008 1.6855 2.9330 1.5373 1.0565 2.5034 

350 0.0282 0.0547 0.6215 2.0555 4.9555 3.2288 3.0305 6.8369 

400 0.0216 0.0228 0.2700 2.8845 8.4060 3.5963 8.0790 3.1787 

 

A análise das impurezas contidas nos clorossilanos utilizando o plasma levou a alguns 

resultados intrigantes. A concentração de boro, arsênio e fósforo estava abaixo do limite de 

detecção do aparelho, que é da ordem de ppb, podendo-se concluir que a concentração 

desses metais nos clorossilanos é tão baixa, que não foi possível sua leitura pelo aparelho 

utilizado. Comparando com a concentração desses mesmos metais no silício utilizado como 

reagente na cloração (tabela nº 6), observa-se que houve, durante a reação, uma diminuição 

na concentração destas impurezas. Este é um fato importante uma vez que estes elementos 

alteram o comportamento do silício enquanto semicondutor devendo ter concentrações 

extremamente baixas, da ordem de ppb. Com relação ao sódio e alumínio, as concentrações 

tiveram uma grande variação em amostras de temperaturas diferentes, o que provavelmente 

foi ocasionado por contaminação do processo ou da amostra. Houve diminuição na 

concentração de alumínio e aumento na concentração de titânio, magnésio, ferro e sódio em 
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relação ao silício metalúrgico. Essas impurezas podem ter suas concentrações reduzidas 

através da destilação fracionada dos clorossilanos, o que não é alvo deste trabalho. 

 

5.5.2 Espectrometria no Infravermelho 

A figura 5.16 traz o espectro do triclorossilano na região de comprimento de onda que varia 

de 795 a 2250cm-1, obtido por Filgueira em 1989: 

 

Figura 5.16: Espectro de infravermelho obtido por Filgueira, 1989. 
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Figura 5.17: Espectro padrão de infravermelho do triclorossilano. Fonte: www.nist.gov 

Os resultados obtidos na análise por infravermelho para os clorossilanos sintetizados a 

várias temperaturas estão relacionados a seguir: 
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Figura 5.18: Análise por infravermelho dos clorossilanos sintetizados a 300ºC 
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Figura 5.19: Análise por infravermelho dos clorossilanos sintetizados a 350ºC 
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Figura 5.20: Análise por infravermelho dos clorossilanos sintetizados a 400ºC 

As freqüências obtidas nas análises de clorossilanos por infravermelho estão relacionadas 

na tabela 10: 

Tabela 10: Freqüência das amostras de clorossilanos analisados por infravermelho 

(cm-1). 

300ºC 350ºC 400ºC Dados Obtidos na 

Literatura 

472.7 472.07 470.46 540-460 (estiramento 

simétrico SiCl2) 

492.04 492.03 492.17 498.6 (torção) 

521.9 603.58 603.03 597.8 (transição) 

603.61 621.85 644.31 625-570 (estiramento 

antissimétrico SiCl2) 

839.24 805.5 807.45 810.8 (torção) 

2215.81 2256.38 2250.32 2260.9 (torção) 
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Uma vez que o produto é uma mistura dos clorossilanos, não foi possível realizar uma 

análise quantitativa. O infravermelho foi feito com o intuito de ratificar que o produto 

obtido são os clorossilanos, assim foi feita apenas uma análise qualitativa. 

As análises por infravermelho confirmaram que o produto se trata de clorossilanos. As 

bandas obtidas em 2256 ,1116 e 1065 cm-1 são bandas características do triclorossilano e 

tetracloreto de silício, como pôde ser verificado na literatura. Através da consulta ao 

Handbook of Analytical Chemistry  pode-se observar que a banda em 839cm-1 corresponde 

à torção na ligação hidrogênio-silício; as bandas em 754 e 802cm-1 correspondem às 

ligações do SiH2; em 521 e 490cm-1 correspondem ao SiCl2 e 600cm-1 ao SiCl3.  

De acordo com os dados obtidos por Filgueira, os estados de transição vibracional e de 

torção para o triclorossilano estão listados na tabela abaixo (FILGUEIRA, 1989), podendo 

ser comparados com os obtidos nesse experimento. 

Nos espectros obtidos, pode ser observada uma banda na freqüência de 2.256 cm-1, que 

correspondende à torção na ligação do triclorossilano. Também pode ser observada uma 

banda na região de 800cm-1, correspondente à transição vibracional. Na região de 600cm-1 

aparecem bandas correspondentes às transições de vibração e de torção no triclorossilano. 

 

5.5.3 Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massa (CG/MS) 

Os resultados obtidos por cromatografia gasosa estão listados na tabela 13. 

A análise cromatográfica é uma análise qualitativa e semi-quantitativa. Pode-se afirmar que 

os produtos obtidos são o triclorossilano e o tetracloreto de silício, o que foi comprovado 

pelo espectrômetro de massa. Entretanto, a falta dos padrões não permite fazer uma análise 

quantitativa precisa. Algumas dificuldades foram encontradas para compra de padrões de 

clorossilanos tais como: sua volatilidade e alta pressão de vapor, bem como sua toxicidade, 

o que leva tais compostos a serem transportados por navio, aumentando o tempo necessário 

para que tais compostos cheguem ao Brasil. O fato deste ser um dos compostos cuja 

compra e venda é inspecionada pelo Ministério do Exército é outro fator que dificulta a 
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compra dos padrões, além dos atentados ocorridos no dia 11 de Setembro que tornaram 

ainda mais complicada a importação destas substâncias. 

Tabela 13: Análise de Clorossilanos por Cromatografia Gasosa e Espectrometria de 
Massa  

Temperatura 

da Reação 

Pico em 4.6 Minutos 

(SiHCl3) 

Pico em 5.8 Minutos 

(SiCl4) 

300 72% 28.00% 

300 69.11% 30.89% 

350 69.19% 30.81% 

350 59.38% 40.62% 

400 59.25% 40.75% 

400 55.39% 40.61% 

 

Assim sendo, pode-se inferir a concentração através da área dos picos obtidos nos 

cromatogramas, o que leva a um resultado satisfatório. A concentração é obtida dividindo-

se a área do pico em consideração pela área total que é obtida somando-se as áreas de todos 

os picos obtidos. 

A espectrometria de massa comprovou a presença de triclorossilano e de tetracloreto de 

carbono e mostrou a presença de outros compostos na amostra, a serem levados em 

consideração, conforme os resultados a seguir: 
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Figura 5.21: Cromatograma clorossilanos sintetizados a 300ºC 

O cromatograma 5.21 revela a presença de quatro compostos diferentes, uma vez que 

formaram quatro picos. Os picos em 4.6 e 5.8 minutos referem-se respectivamente ao 

triclorossilano e tetracloreto de silício. O terceiro pico é do clorofórmio, utilizado como 

solvente na diluição da amostra e o quarto pico é uma impureza. 

 

Figura 5.22: Espectro de massa do triclorossilano sintetizado a 300ºC 

Através do espectro de massa 5.22 vê-se que o pico maior, de massa 133, corresponde ao 

pico do triclorossilano, o SiCl3·. A passagem do pico de massa 133 para o de massa 98 

corresponde à perda de um átomo de cloro, de massa 35,5. Assim, os picos de massa 98 e 

102 correspondem ao composto SiCl2. Do pico de massa 98 para o de massa 63, há uma 

diferença de 35 que também corresponde à perda de um átomo de cloro. Assim, o pico de 

massa 63 corresponde ao composto SiCl. O pico de massa 37 corresponde ao átomo de 

cloro. 
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Figura 5.23: Espectro de massa do tetracloreto de silício sintetizado a 300ºC. 

Através do espectro de massa 5.23 vê-se que o pico de massa 170 é do tetracloreto de 

carbono SiCl4. Do pico de massa 170 para o de massa 133 há uma perda de massa de 37, 

que corresponde a um átomo de cloro. Logo, o pico de massa 133, corresponde ao 

triclorossilano, SiCl3. Do pico de massa 133 para o de massa 98, há novamente a perda de 

um átomo de cloro, portanto o pico de massa 98 é o SiCl2. O pico de massa 72 é devido à 

união de dois átomos de cloro, correspondendo ao Cl2. Do pico de massa 98 para o de 

massa 63, há uma perda de massa de 35, também correspondendo a um átomo de cloro. 

Logo, o pico de massa 63 corresponde ao SiCl. O pico de massa 37 é o cloro. 

 

Figura 5.24: Espectro de massa do clorofórmio 

As amostras analisadas por cromatografia, foram diluídas em clorórmio. Assim, o espectro 

de massa do clorofórmio também foi obtido nos resultados. A figura a seguir é o espectro 

de massa padrão do clorofórmio, obtido na biblioteca do espectômetro de massa: 
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Figura 5.25: Espectro Padrão do Clorofórmio 

Como pode ser observado, no espectro padrão e no espectro da amostra aparecem picos 

com massa 120, 83, 47 e 37, característico do clorofórmio. 

 

Figura 5.26: Cromatograma da segunda cloração realizada a 300ºC 

No cromatograma 5.26 são identificados os picos do triclorossilano e do tetracloreto de 

silício, assim como um terceiro pico, correspondente ao clorofórmio. Essas conclusões são 

reforçadas pelos resultados obtidos nos espectros de massa 5.27 e 5.28: 
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Figura 5.27: Espectro de massa do triclorossilano sintetizado a 300ºC. 

Assim como nas discussões anteriores, pode-se observar que o pico de massa 133 

corresponde ao SiCl3, os de massa 98 e 102 correspondem ao SiCl2, o de massa 63 

corresponde ao SiCl e o de massa 37 ao cloro. 

 

Figura 5.28: Espectro de massa do tetracloreto de silício sintetizado a 300ºC 

Conforme  considerações anteriores, o pico de massa 170, observado na figura 5.28, 

corresponde ao SiCl4, o de massa 133 ao SiCl3, o de massa 98 ao SiCl2, o de massa 72 ao 

Cl2, o de massa 63 ao SiCl e o de massa 37 ao Cl. 
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Figura 5.29: Cromatograma dos clorossilanos sintetizados a 350ºC 

Na amostra que contém os clorossilanos sintetizados a 350ºC também contém os picos do 

triclorossilano e do tetracloreto de silício, além dos picos correspondentes ao clorofórmio e 

um pico em aproximadamente 11 minutos que provavelmente é devido ao produto da 

hidrólise do triclorossilano. As figuras 5.30, 5.31 e 5.32 contêm os espectros de massa 

desses compostos. 

 

Figura 5.30: Espectro de massa do triclorossilano sintetizado a 350ºC 

Este espectro é idêntico ao triclorossilano sintetizado a 300ºC, sendo a mesma 

interpretação. 
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Figura 5.31: Espectro de massa do tetracloreto de silício sintetizado a 350ºC 

Este espectro é idêntico ao tetracloreto de silício sintetizado a 300ºC, sendo a mesma 

interpretação. 

 

 

 

Figura 5.32: Cromatograma da segunda reação realizada a 350ºC 
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Figura 5.33: Espectro de massa do triclorossilano sintetizado a 350ºC 

 

Figura 5.34: Espectro de massa do tetracloreto de silício sintetizado a 350ºC 

Os picos em 6.4 e 6.7 minutos que aparecem na figura 5.32, correspondem ao clorofórmio e 

a impureza, respectivamente. Infelizmente, este cromatograma foi interrompido em 

aproximadamente 10 minutos, não podendo ser identificado um quinto pico que em 

algumas análises surgiu em aproximadamente 11 minutos. 

Nas reações a 400ºC puderam ser identificados os mesmos compostos, como pode ser 

verificado nas figuras 5.35, 5.36 e 5.37. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO   88 

 

Figura 5.35: Cromatograma dos clorossilanos sintetizados a 400ºC 

 

Figura 5.36: Espectro de massa do triclorossilano sintetizado a 400ºC 

Figura 5.37: Espectro de massa do tetracloreto de silício sintetizado a 400ºC 
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Figura 5.38: Espectro de massa do produto da hidrólise do triclorossilano sintetizado a 

400ºC 

Através da figura 5.38 verifica-se que uma temperatura mais elevada fornece energia para 

que um número maior de reações secundárias ocorra. Isso pode ser verificado pela maior 

variedade de picos observada no espectro de massa da reação realizada a 400ºC. 

Diferentemente dos espectros anterior, este possui um pico com massa 284 que corresponde 

ao hexaclorodisiloxano (Si2OCl6). Do pico de massa 284 para o pico de massa 249 houve 

uma perda de massa 35, que corresponde a um átomo de cloro, assim, o pico de massa 249 

é o Si2OCl5. Do pico de massa 249 para o pico de massa 214 também há a perda de um 

átomo de cloro, formando o composto Si2OCl4. Do pico de massa 214 para o de massa 179 

também há perda de um átomo de cloro, que leva ao Si2OCl3. O pico de massa 135 

corresponde ao SiCl3. Do pico de massa 179 para o pico de massa 107 há uma perda de 

massa 72, que corresponde à perda de dois átomos de cloro. Assim, o pico de massa 107 

corresponde ao Si2OCl. O pico de massa 72 corresponde ao Cl2 e o de massa 63 ao SiCl. 
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Figura 5.39: Cromatograma da segunda cloração realizada a 400ºC 

 

Figura 5.40: Espectro de massa do triclorossilano sintetizado a 400ºC 

 

Figura 5.41: Espectro de massa do tetracloreto de silício sintetizado a 400ºC 
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Figura 5.42: Espectro de massa do produto da hidrólise do triclorossilano realizada a 400ºC 

Na figura 5.42 observa-se que o pico de massa 284 corresponde ao hexaclorodisiloxano. 

Semelhantemente ao espectro obtido na primeira reação a 400ºC, temos que o pico de 

massa 249 corresponde ao Si2OCl5, o pico de massa 214 corresponde ao Si2OCl4, o pico de 

massa 179 corresponde ao Si2OCl3, o pico de massa 133 corresponde ao SiCl3, o pico de 

massa 107 corresponde ao Si2OCl, o pico de massa 72 corresponde ao Cl2 e o pico de 

massa 63 corresponde ao SiCl. 

Os resultados obtidos pelas análises por espectrometria de massa possibilitaram inferir a 

concentração do triclorossilano e do tetracloreto de silício no produto formado. Os picos 

obtidos nos cromatogramas são integrados e suas áreas utilizadas para o cálculo da 

concentração. Das reações realizadas esperava-se obter 70% de triclorossilano, 20% de 

tetracloreto de silício, 5% de diclorossilano e 5% de monoclorossilano. As análises foram 

realizadas apenas com amostras em que foram recolhidos separadamente o triclorossilano e 

o tetracloreto de silício, o que justifica a ausência do diclorossilano.  

Os dados da tabela 13 estão próximos do resultado esperado, que consiste em 70% 

triclorossilano e 30% tetracloreto de silício. Como os clorossilanos são altamente reativos, a 

análise química deve ser realizada com o menor tempo possível a fim de evitar a 

degradação do produto final.  

Apesar dos esforços empregados para evitar o contato dos clorossilanos com a umidade, 

tais como ambientação com argônio durante a reação e no recolhimento do produto final da 

reação, um contato mínimo com a umidade foi inevitável. O triclorossilano, pelo fato de 
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estar presente em maior quantidade e por ser mais suscetível a essa reação acaba 

hidrolisando, dando origem aos clorossiloxanos observados no espectro de massa.  

Um balanço energético da reação de hidrólise e sua constante de equilíbrio comprovam que 

o triclorossilano está mais propenso a hidrolisar que o tetracloreto de silício, conforme 

reações abaixo: 

)(2)()()(2 26223 gHsOClSigOHgSiHCl +→+  (5.1) 

Os valores das energias de ligação estão relacionados na tabela abaixo: 

Tabela 14: Valores das Energias de Ligação dos compostos relacionados à hidrólise do 

triclorossilano e tetracloreto de silício 

Ligação Energia (kJ/mol) 

Si−H 299,2 

Si−O 799,6 

Si−Cl 406,0 

H−H 436,0 

H−Cl 431,8 

H−O 463,5 

          Fonte: Handbook of Chemistry and Physics, 2000 

Sendo assim, pode-se calcular a energia da reação utilizando a fórmula ∆H=HQ+HF, onde 

HQ  é a energia das ligações que se quebraram (endotérmicas) e HF  é a energia das ligações 

que se formaram (exotérmicas). 

Assim, utilizando os dados da tabela 14 e a fórmula acima, calculou-se a energia da reação 

5.1 obtendo -945,8 kJ/mol. 

Sabendo que ∆G=-RTlnk, onde ∆G é a variação da energia (energia livre de  

Gibbs), R é a constante universal dos gases (3,814 J/Kmol), T é a temperatura absoluta e k 

é a constante de equilíbrio, pode-se inferir o valor da constante de equilíbrio (k) para esta 

reação. 
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Assim a constante de equilíbrio é 6,1. 

Utilizando o mesmo raciocínio para a hidrólise do tetracloreto de silício, 

)(2)()()(2 6224 gHClsOClSigOHgSiCl +→+  (5.2) 

O valor da energia da reação 5.2 é -723,8 kJ/mol e a constante de equilíbrio é 5,7. 

Como a hidrólise do triclorossilano tem maior constante de equilíbrio, ela está mais 

propensa a acontecer. Logo, houve maior hidrólise do triclorossilano que do tetracloreto de 

silício, consequentemente, um menor rendimento do triclorossilano. 

Cálculos teóricos para as reações mostrados a seguir, com os reagentes na fase gasosa e  

temperatura de 573.15K e pressão de 1 atm foram realizados no Laboratório  

de Química Computacional e Modelagem Molecular (LQC-MM) do Depto. de  

Química da UFMG. Cálculos no nível ab initio incluindo efeitos devido a  

correlação eletrônica mostram que a reação (5.3) e´ termodinamicamente mais  

favorável que a reação (5.4) por cerca de 30 kcal/mol. 

 

2SiHCl3(g)  +  H2O(g)    →   Si2OCl6(s)  +    2H2(g)         (5.3) 

∆H = -54 kcal/mol  

∆G = -51 kcal/mol 

 

2SiCl4(g)     +  H2O(g)    →   Si2OCl6(s)  +    2HCl(g)      (5.4) 

∆H = -18 kcal/mol 

∆G = -19 kcal/mol 

 

Dentre os espectros obtidos, todos apresentam pico em 4.6 e 5.7 minutos que correspondem 

ao triclorossilano e tetracloreto de silício respectivamente. Os espectros observados nas 

figuras 5.21 a 5.42 apresentam os mesmos picos, o que demonstra que os mesmos íons 

foram formados. 

As mesmas substâncias foram formadas em praticamente todas as temperaturas, não sendo 

formada a substância correspondente ao pico em 11.4 minutos (hexaclorodisiloxano) 
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somente a 300ºC. Provavelmente por ser essa a menor temperatura, a reação de formação 

do hexaclorodisiloxano pode não ter alcançado energia de ativação para acontecer. 

 

5.5.4 Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 Os resultados obtidos na análise por RMN estão listados a seguir: 
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Figura 5.43: Resultado da análise por RMN dos clorossilanos sintetizados a 300ºC. 
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Figura 5.44: Resultado da análise por RMN dos clorossilanos sintetizados a 350ºC 
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Figura 5.45: Resultado da análise por RMN dos clorossilanos sintetizados a 350ºC 
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Figura 5.46: Resultado da análise por RMN dos clorossilanos sintetizados a 400ºC 
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Figura 5.47: Resultado da análise por RMN dos clorossilanos sintetizados a 400ºC. 
 

A análise global dos espectros 5.43 a 5.47 demonstra que a análise por RMN também é 

uma análise qualitativa que identifica a mistura de tetracloreto de silício e triclorossilano. 

Como o tetracloreto de silício não apresenta sinal no RMN de próton por não possuir 

hidrogênio, não pode ser dosado, impossibilitando uma análise quantitativa. Entretanto, 

algumas considerações importantes podem ser feitas. 
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O sinal em 6.14 ppm corresponde ao triclorossilano e em 7.26 ppm é o sinal do clorofórmio 

deuterado, utilizado como solvente. Os sinais pequenos e simétricos ao lado de cada pico 

grande são bandas laterias. Os sinais em torno de 5.2, 5.8 e 7.1 ppm são devido aos 

siloxanos formados. O pico em 0.69 ppm provavelmente se deve à formação de silanóis e o 

sinal em 1.27 é devido à água contida no clorofórmio deuterado. 

 

 
 



6. CONCLUSÕES  
 

Os métodos químicos utilizados demonstraram eficiência para análise do silício e seus 

compostos clorados. 

A instalação do laboratório é eficiente para produção de diclorossilano, triclorossilano e 

tetracloreto de silício com bons rendimentos. Não foi possível recolher o monoclorossilano 

gerado. Os clorossilanos obtidos podem ser separados, o que foi executado na obtenção do 

diclorossilano. 

O método utilizado para a síntese do cloreto de hidrogênio é prático, simples e barato, 

sendo aplicável ao processo de cloração do silício. 

A vazão de argônio, em uma produção em escala laboratorial, não deve ultrapassar 40NL/h 

pois uma grande vazão deste gás pode arrastar silício pulverizado pelo sistema e arrastar os 

clorossilanos produzidos, levando a uma diminuição no rendimento da reação. 

A vazão de ácido sulfúrico deve ser rigorosamente controlada, sendo necessário um 

gotejamento muito lento, uma vez que a adição deste ácido leva a um aumento na 

temperatura reacional. 

A cloração do silício apresentou os resultados esperados, indicando que a faixa de 

temperatura trabalhada é indicada para a síntese do triclorossilano, apresentando maiores 

rendimentos a 400ºC. 

O contato do produto formado com o ar deve ser rigorosamente evitado para minimizar a 

hidrólise dos clorossilanos, que levam à formação dos siloxanos, com conseqüente redução 

no rendimento da reação. 

Os resultados obtidos pela espectroscopia por infravermelho confirmaram que o produto se 

trata de uma mistura de clorossilanos, uma vez que possui as bandas características do 

espectro dos mesmos. Esta análise é apenas qualitativa uma vez que os produtos formados 

não foram separados. 
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Através da cromatografia gasosa e espectroscopia de massa, pode-se constatar a hidrólise 

do triclorossilano, levando à formação do hexaclorodisiloxano. Entretanto, a reação ocorreu 

apresentando o rendimento esperado através da estequiometria da reação. 

As análises utilizando ressonância nuclear magnética também foram apenas qualitativas, 

confirmando a presença do triclorossilano, pois o tretracloreto de silício não possui 

hidrogênio, não podendo ser analisado por RMN de próton. 
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