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Dispositivos sensibilizados por corante são parte fundamental do estudo de fotovoltaicos 

devido ao seu baixo custo de produção associado a flexibilidade e alta eficiência. A pesquisa 

de corantes naturais, como substitutos dos sintéticos, se faz importante para que esse 

dispositivo chegue ao mercado de forma forte e competitiva. O presente trabalho teve como 

objetivo apresentar o corante de açaí como potencial candidato a camada sensibilizadora do 

óxido de titânio. Durante o estudo, camadas de óxido de titânio foram depositadas sobre um 

substrato de quartzo com posterior adsorção do corante. Foram avaliados a capacidade de 

absorção do espectro solar e a adsorção ao semicondutor de TiO2. Posteriormente foi 

avaliada a influência do pH na capacidade do açaí de absorver o espectro visível. Os 

resultados de UV-vis encontrados comprovam o esperado, de que o corante de açaí possui 

a capacidade de expandir o espectro de absorção do dispositivo. Além disso, foi mostrado 

que um menor pH acarreta na formação da forma estável do pigmento de açaí ampliando sua 

absorção no espectro visível. 

 

 

Palavras-chave: Dispositivos solares sensibilizados por corante, corante de açaí, UV-vis, 

espectro visível, pH. 
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Dye sensitized solar cells are a fundamental part of the photovoltaic study due to its low cost 

of manufacturing associated with flexibility and high efficiency. The research of natural dyes, 

as substitutes of synthetic dyes, is important so this device can reach the competitive market. 

This work presents the açaí dye as a sensitized layer potential candidate. During this study, 

oxide titanium was deposited over a quartz substrate with posterior dye adsorption. It was 

evaluated its capacity to absorb the visible spectrum and attachment to the TiO2 

semiconductor layer. Afterwards, the pH influence on the açaí capacity to absorb the visible 

spectrum was evaluated. The UV-vis results prove the expectancy, the açaí dye is capable of 

widened the device absorption spectrum. Furthermore, it was demonstrated that a lower pH 

causes the formation of the pigment açaí stable form. This result indicated the açaí dye as an 

effective dye to enhance the visible spectrum absorption. 

 

 

Keywords: Dye sensitized solar cells, açaí dye, UV-vis, visible spectrum, pH 
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1. Introdução 

A energia limpa e renovável tem sido alvo de estudos ao redor do mundo. Com o 

crescente aumento populacional e consequente aumento da demanda energética, faz-se 

necessário uma busca por soluções simples e eficazes.  

A alta emissão de energia pelo sol, através dos raios solares, o torna uma importante 

fonte energética. Assim, o estudo e desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos capazes 

de captar essa energia se torna fundamental para o futuro da humanidade. Dentre os 

dispositivos existentes ao redor do mundo, as células de Gratzel, conhecidas como células 

solares sensibilizadas por corante, se tornam um atrativo e objeto do presente trabalho.  

Os dispositivos sensibilizados por corante possuem diversas camadas, dentre elas, 

um corante que tem como objetivo expandir a banda de absorção do dispositivo. Esse corante 

se adsorve em um semicondutor como o óxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO). Essa 

adsorção faz com que o dispositivo, normalmente, passe a absorver a faixa visível do 

espectro [1]. Essa expansão vai depender da cor do corante, da sua capacidade de se ligar 

ao semicondutor, do nível energético dos seus orbitais moleculares entre outros.  

Os principais corantes utilizados, atualmente, no mercado são os corantes sintéticos 

a base do complexo de rutênio, uma substância com um processo de produção extremamente 

caro e danoso ao meio ambiente [2]. Assim, como solução para essa problemática, 

pesquisadores ao redor do mundo tem se voltado ao estudo de corantes naturais como 

possível solução devido ao seu baixo custo, fácil manufatura e alto poder de absorção do 

espectro visível [1] [2] [3]. 

O corante de açaí, pouco estudado na literatura, possui todas as características 

necessárias para se tornar um bom corante. Proveniente da fruta típica brasileira, o açaí, 

possui um baixo custo devido a sua abundância. Além de fácil produção, esse corante 

apresenta pigmentos de antocianina que são capazes de se ligar fortemente a moléculas de 

semicondutores como TiO2 [4]. Devido a sua cor forte, esse corante exibe um grande potencial 

de absorção da região visível do espectro, o tornando um grande atrativo para o estudo de 

sua aplicação em células solares sensibilizadas por corante. 

Deste modo, o objetivo desta pesquisa foi demonstrar que o corante de açaí pode 

compensar a falta de absorção do TiO2 na região do visível. Além disso, a influência do seu 

pH nessa absorção foi, também, alvo desse estudo. Por fim, foi analisado se o corante se 

adsorve bem ao semicondutor de óxido de titânio 
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Ressalta-se que há poucos estudos sobre esta temática. Dentre a literatura 

consultada, foi encontrada apenas uma que trata do tema do uso do corante de açaí nas 

células de Gratzel. 
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2. Revisão bibliográfica  

2.1. Radiação solar 

A fusão nuclear que ocorre no interior do sol, transformando Hidrogênio em Hélio a 

mais de 20.000ºC, gera uma enorme quantidade de energia que viaja pelo espaço em forma 

de raios solares ou energia solar [5]. Essa energia é uma forma de radiação eletromagnética 

e seu espectro pode ser observado na figura 1. É importante notar que os raios solares 

formam um espectro que cobre principalmente a região visível, correspondendo cerca de 43% 

da energia, enquanto os outros 5% envolvem a região ultravioleta e 52% a região do 

infravermelho [6]. 

 

Figura 1 - Espectro eletromagnético emitido pelo sol adaptado de [5]. 

 

A área do gráfico do espectro eletromagnético do sol, ou seja, a energia total 

produzida por ele gira em torno de 1367 W/m2, de acordo com um estudo realizado por 

MUHAMMAD [5]. No entanto, ao entrar em nossa atmosfera, parte dessa energia se perde 

devido à interação com os constituintes como nitrogênio, oxigênio, ozônio e dióxido de 

carbono. Além das partículas, a nebulosidade também influenciará a energia total que chega 

a superfície terrestre [6].  

Devido a essa perda que a energia solar sofre ao passar pela nossa atmosfera, foi 

necessário desenvolver uma fórmula para se chegar a um valor médio de energia que 

pudesse se tornar padrão e ser utilizado por todos os estudiosos desse fenômeno. Tal fórmula 

denominada “massa de ar”, do inglês air mass (AM), buscou definir um novo valor de energia 
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solar através de um ângulo Ɵ. Tanto a fórmula quanto o ângulo, conhecido como ângulo de 

Zenith, estão representados pela equação e figura 2. 

1
cos	

 

 

 

Figura 2 – Ângulo de Zenith, utilizado para calcular a energia solar que atinge a terra. Modificado de 
[6]. 

 

O ângulo escolhido pela ASTM (Organização Internacional de Normas Técnicas) 

como padrão de teste é de aproximadamente 48° [7]. Nessas condições, teremos um AM de 

1.5 como fator redutor da energia solar, o que representa um dia claro típico da região norte-

americana. Portanto, ao atingir o nosso solo, onde os dispositivos solares estão instalados, o 

espectro eletromagnético estará modificado por esse fator de massa de ar e a quantidade de 

energia por unidade de área que atinge nosso solo será de 1000 W/m2. 

 

2.2. Energia solar no contexto econômico e energético 

Considerando o valor apresentado na seção anterior de 1000 W/m2 e o multiplicando 

pela área superficial da terra, obtemos o valor total de energia solar que atinge a terra, 

utilizando a seguinte fórmula: 
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    Onde, 

      A = Área da superfície da terra 

     Eat = Energia por metro quadrado que atinge a superfície 

	= 510 TW 

 

De acordo com GOVARDHAN et. al. [8], o total de energia consumida no mundo é de 

12 TW, o que corresponde a aproximadamente 0.02% do total de 510TW que, 

potencialmente, recebemos do sol. Em outras palavras, se aproveitarmos de uma forma 

eficiente essa energia solar temos uma enorme capacidade de suprir nossa demanda através 

de uma energia limpa e renovável. 

No entanto, apesar de toda essa capacidade, a energia solar é usada para produzir 

apenas um pouco mais de 1% da eletricidade no mundo [9]. No caso do Brasil, a eletricidade 

vem principalmente das hidroelétricas que compõe mais de 70% de nossa produção. Por 

outro lado, a energia solar tem um papel mínimo no país, sendo que quase todos os sistemas 

fotovoltaicos não estão conectados a rede elétrica [10]. Nossa produção elétrica, proveniente 

da fonte solar, corresponde a cerca de 0.01% da energia produzida no Brasil, o que é muito 

pouco, visto que possuímos um vasto território que recebe altos índices de raios solares ao 

longo do ano [11]. 

Em termos econômicos, o custo de produção, contando com a instalação do 

equipamento e considerando o pico de energia gerado pelo painel solar (Wp), gira em torno 

de 5 a 10 US$/Wp [11]. Ao compararmos com o custo de produção de uma hidroelétrica que 

gira em torno de 4US$/Wp notamos que a energia solar ainda possui um alto custo de 

instalação, com retorno econômico a longo prazo. No entanto, os custos dos dispositivos 

fotovoltaicos vêm decaindo a cada ano, com uma previsão de custo de geração de apenas 

1.43 – 1.82 US$/Wp em 2025, o que fará essa tecnologia entrar de vez no mercado 

energético. 

As previsões para os próximos anos são de aumentar cada vez mais o consumo de 

energia. Assim, com o desenvolvimento e pesquisa de dispositivos capazes de gerar 

eletricidade através da energia solar, podemos garantir que no futuro a demanda energética 

será suprida através de uma fonte limpa, renovável e de baixo custo.  
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Esses dispositivos solares são baseados em semicondutores. Assim faz-se 

importante compreender os princípios do funcionamento dos semicondutores para melhor 

elucidar o modo que tais dispositivos operam.  

 

2.3. Semicondutores e bandas de energia 

Segundo KITTEL [12], Os materiais, de modo geral, são classificados em termos de 

condutividade em: isolantes, semicondutores e condutores. Essas características podem ser 

explicadas através do modelo de bandas de energia. Conforme este modelo, os materiais 

sólidos possuem duas bandas de energia, de valência e de condução, onde os elétrons do 

último orbital podem estar localizados. Destaca-se que os elétrons precisam estar localizados 

na banda de condução para se movimentar no sólido, gerando, assim, corrente elétrica. 

As bandas de energia podem estar sobrepostas ou com certa distância entre elas, 

conhecida como gap de energia. Essas características variam de material para material e é 

isso que determina se um material é condutor, isolante ou semicondutor. A figura 3 mostra 

essa diferença. É importante notar que o material condutor possui essas bandas de energia 

sobrepostas e os isolantes uma banda proibida ou gap muito grande, maior que 3 eV que o 

torna praticamente incapaz de conduzir eletricidade [12].  

 

Figura 3 - Bandas de energia de isolantes, condutores e semicondutores. 

 

Já os semicondutores possuem uma banda proibida de valor intermediário com até 

3eV. Assim, na temperatura de zero absoluto, quando não existe nenhum tipo de energia ou 

agitação térmica, o semicondutor se torna um isolante, pois todos os seus elétrons estão 

localizados na banda de valência. À medida que se aumenta a temperatura, a agitação 

térmica fornece energia suficiente para alguns elétrons saltarem da banda de valência para 
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a banda de condução. Deste modo, na temperatura ambiente, por exemplo, os 

semicondutores podem possuir sua banda de valência e condução parcialmente preenchidas. 

Na medida em que há aumento da temperatura, os elétrons ganham energia suficiente 

para saltar da banda de valência para a banda de condução, deixando espaços vazios, as 

chamadas lacunas, na banda de valência, como mostrado na figura 4. Esses elétrons junto 

às lacunas são chamados de portadores de carga. Logo, a cada excitação que ocorre são 

produzidos dois portadores de carga, um positivo (lacuna) e um negativo (elétron) de mesma 

carga. Portanto, quando se aplica um campo elétrico, esses elétrons vão em direção oposto 

ao seu sentido, isto é, em direção ao terminal positivo. Já as lacunas vão sendo ocupadas 

pelos elétrons mais internos, assim, as lacunas vão se deslocando em direção ao terminal 

negativo no sentido do campo elétrico [12]. 

 

 

Figura 4 - Elétron saltando da banda de valência para a de condução deixando uma lacuna para trás. 
Modificado de [12] 

 

Normalmente, os semicondutores possuem baixa condutividade que pode ser 

alterado para valores maiores através da dopagem. Essa dopagem ocorre através de 

impurezas presentes no material que facilitam a criação do par elétron-buraco. Esses 

semicondutores são chamados de extrínsecos, ou seja, suas propriedades são modificadas 

por fatores externos, no caso, as impurezas [12]. 

Devido a essa capacidade de promover elétrons ao ser energizado, os 

semicondutores são utilizados nos dispositivos fotovoltaicos, pois, através da energia 

proveniente do sol, em forma de fótons, eles geram os elétrons que serão posteriormente 

formadores da corrente elétrica. 
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2.4. Dispositivos fotovoltaicos 

Fotovoltaico, como o nome diz, é o efeito que ocorre em certos materiais que ao 

absorver um fóton, com energia suficiente para excitar um elétron, geram uma corrente 

elétrica ou voltagem dentro do material. 

O primeiro dispositivo fotovoltaico do mundo foi criado em 1883 por Charles Fritts. No 

entanto, somente em 1954 a primeira célula de maior importância foi desenvolvida por 

Chapin, Fullen e Pearson. Esta célula, de silício, possuía uma eficiência de 6% e é, portanto, 

considerado a primeira célula fotovoltaica da era moderna [13].  

A partir de então, os dispositivos fotovoltaicos foram se desenvolvendo e passaram a 

chamar mais atenção da comunidade científica e do mercado energético. Atualmente, 

existem diversos tipos de dispositivos no mercado e outros sendo desenvolvidos em 

laboratórios de todo o mundo. Essas células são divididas em três gerações. 

 

2.4.1. 1ª Geração 

A primeira geração consiste de dispositivos a base de silício, principalmente, em sua 

forma monocristalina e policristalina. Este é o painel mais utilizado atualmente devido a sua 

alta eficiência, tempo de vida, e disponibilidade no mercado. Eficiência esta que gira em torno 

de 20% [8].  

A grande desvantagem desse tipo de tecnologia ocorre pelo alto custo de manufatura 

do painel associado à alta energia gasta, o que acaba fazendo com que o tempo de retorno 

em termos de energia seja maior, além do problema do processamento do silício que causa 

danos ao meio ambiente. Portanto a 2ª geração foi desenvolvida principalmente procurando 

a substituição do silício [8]. 

 

2.4.2. 2ª Geração 

A segunda geração se baseia na tecnologia dos filmes finos. Existem diversos 

semicondutores que são utilizados nesse tipo de dispositivo. Os que mais se destacaram são 

a base de telureto de cádmio (CdTe), arseneto de gálio (GaAs) e silício amorfo. Este último 

sendo o mais utilizado hoje em dia com uma eficiência de 13%. A grande vantagem é o custo 

de fabricação que é menor que o do silício cristalino, pois a tecnologia de filmes finos permite 

a utilização de pouco material, que são depositados de uma forma sequencial e rápida por 

diversas tecnologias de deposição [14]. 
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Apesar de parecerem promissores e com possibilidade de formarem multicamadas de 

junções p-n, o que permite um aumento de eficiência, esses dispositivos enfrentam um 

grande problema. Parte dos semicondutores utilizados como o CdTe possuem sérios 

problemas para serem descartados, pois são metais pesados e extremamente tóxicos [15]. 

Além disso, alguns materiais são em grande maioria, metais raros e, portanto, possuem uma 

reserva limitada. Para tentar superar esses problemas, novos materiais passaram a ser 

utilizados como semicondutores e assim nasceu a terceira geração de dispositivos [5]. 

 

2.4.3. 3ª Geração 

A terceira geração se baseia em novos semicondutores como dióxido de titânio (TiO2), 

óxido de zinco (ZnO), óxido de nióbio (Nb2O5) e na tecnologia e potencial dos nanomateriais 

[5]. Os principais dispositivos dessa geração podem ser divididos em células a base de 

corantes sensibilizadores e mais recentemente perovskita. Do ponto de vista de eficiência, 

estas células ainda estão abaixo da primeira geração. No entanto, pesquisas recentes 

mostram o avanço dessa tecnologia que já consegue atingir valores próximos a 20% de 

eficiência para o caso do dispositivo de perovskita [16].  

A terceira geração tem como objetivo o barateamento ainda maior dos painéis solares, 

com a capacidade de atingir altas eficiências através dos nanomateriais e o desenvolvimento 

de novas técnicas de deposição. No entanto, a dificuldade de se produzir células estáveis em 

larga escala trazem um impasse para a comercialização desses dispositivos. Atualmente, 

pesquisas avançadas nessa área estão sendo realizadas ao redor do mundo para o 

desenvolvimento dessa tecnologia [5]. Como exemplo, pode ser citado a experiência do autor 

deste estudo no laboratório da empresa SPECIFIC ligada a universidade de Swansea no 

Reino Unido. 

Neste laboratório são realizadas pesquisas com células solares sensibilizadas por 

corante como pode ser visto na figura 5, que ilustra um dos dispositivos manufaturado pelo 

autor. 
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Figura 5 - Célula solar sensibilizada por corante. Foto tirada durante estágio realizado na 
universidade de Swansea, Reino Unido. 

 

2.5. Célula solar sensibilizada por corante 

Esse tipo de dispositivo foi citado pela primeira vez por SKOTHEIM [17] em 1977, mas 

foi somente o trabalho de Michael Gratzel que abriu portas para esse tipo de célula entrar de 

vez nos olhos dos pesquisadores [18]. O primeiro dispositivo com uma eficiência 

considerável, 7%, foi desenvolvido em 1991. Este, possuía uma camada de TiO2 e um corante 

a base de um complexo de rutênio como absorvedor de luz. 

Após anos de pesquisas e desenvolvimento, as células a base de corante chegaram 

a uma eficiência de 12% em 2012 com estimativas de atingirem um máximo de 20% no futuro 

de acordo com a teoria limite de Shockley-Queisser.  

A grande vantagem de performance desse dispositivo é a sua estabilidade em 

condições não tão favoráveis como diferentes condições de temperatura. Em termos 

econômicos, a fabricação desses dispositivos tem um baixo custo, pois pouco material é 

utilizado devido as finas camadas que são depositadas, além do baixo custo do processo de 

deposição [18]. Outro fator fundamental para o desenvolvimento de células a base de corante 

é a sua flexibilidade e capacidade de construção de painéis com diversas arquiteturas com 

um peso inferior aos atuais painéis solares. 

 

2.6. Estrutura 

Células a base de corante possuem cinco componentes: um substrato coberto com 

um óxido condutor transparente; um filme semicondutor; uma camada absorvedora 

sensibilizada ligada ao semicondutor; um eletrólito contendo um par redox; um contra eletrodo 
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capaz de regenerar o par redox [19]. A seguir, serão descritas todas as suas camadas assim 

como sua função dentro do dispositivo para que este funcione de maneira correta. 

 

2.6.1. Substrato com um óxido condutor 

O substrato de um dispositivo sensibilizado por corante deve possuir certas 

propriedades que são fundamentais para seu funcionamento. Ele deve ser primeiramente 

coberto com uma camada de um óxido condutor transparente e deve ser quimicamente inerte 

para que não interaja com as outras substâncias químicas da célula [5]. Além disso, uma 

resistência a altas temperaturas se faz importante justamente pelo processo de construção 

do material requerer uma sinterização a temperaturas elevadas. 

O tipo de substrato mais utilizado atualmente é o vidro coberto com FTO (óxido de 

estanho dopado com fluoreto) e o ITO (óxido de estanho dopado com índio). Essa camada 

de óxido vai garantir que os elétrons promovidos na camada absorvedora sejam conduzidos 

para fora da célula para que se forme um circuito externo. Além do vidro, também são 

utilizados substratos à base de polímeros ganhando assim, flexibilidade e expandindo o leque 

de possibilidades desse dispositivo [5]. 

 

2.6.2. Camada semicondutora 

Existe uma variedade de óxidos metálicos como óxido de zinco (ZnO), dióxido de 

estanho (SnO2) e dióxido de titânio (TiO2) que podem ser utilizados como materiais 

semicondutores nesse dispositivo [5]. O mais importante semicondutor utilizado atualmente 

é o TiO2 devido a este ser bastante estável termicamente e poder ser encontrado em 

abundância, tornando-se viável economicamente.  

O óxido de titânio possui uma banda proibida de 3.2 eV. Ou seja, esse é o mínimo de 

energia necessário para que o elétron neste semicondutor seja promovido da banda de 

valência para a banda de condução e consequentemente seja injetado, por difusão, no 

substrato. Essa energia requerida, só é encontrada na região UV do espectro 

eletromagnético, o que corresponde a apenas 5% de todo o espectro solar [5].  

Devido a esse baixo aproveitamento, faz-se necessário utilizar um corante junto ao 

semicondutor para que este se torne sensibilizado as outras regiões do espectro aumentando, 

assim, sua capacidade de absorver diferentes faixas do espectro. 
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2.6.3. Corante sensibilizador 

Essa camada do dispositivo pode ser considerada a mais importante pois é a camada 

que junto ao semicondutor vai promover os elétrons que irão, consequentemente, gerar o 

circuito elétrico. Essa combinação vai permitir uma maior faixa de absorção passando pelo 

UV, infravermelho e, principalmente, visível. 

As características mais fundamentais para um corante funcionar bem na célula são: 

Uma alta faixa de absorção para aumentar o aproveitamento do espectro solar; conseguir 

formar uma forte ligação com o semicondutor para aumentar a estabilidade e o tempo de vida 

do dispositivo; baixa toxicidade e estabilidade quando exposto ao sol [20]. Os corantes mais 

utilizados e que atingiram as mais altas eficiências foram os corantes sintéticos a base de 

rutênio. No entanto, o seu alto custo associado ao fato de ser um metal raro e extremamente 

tóxico são um dos principais fatores que impedem uma produção em larga escala desse tipo 

de dispositivo [5]. 

Com isso, os corantes naturais tem ganhado força na área de pesquisa como possível 

solução para o alto custo e toxicidade dos corantes sintéticos. 

 

2.6.4. Eletrólito 

Essa camada da célula tem a função de unir todas às outras de forma que o sistema 

se regenere e tenha um funcionamento constante e adequado. Quando o elétron proveniente 

do corante é injetado no semicondutor, consequentemente, as moléculas do corante ficam 

oxidadas. A camada de eletrólito vai ter a função de doar um elétron para a região do corante 

a fim de que esta se regenere.  

Os eletrólitos podem ser divididos em sólidos, líquidos e quase sólidos. Os mais 

utilizados atualmente são os eletrólitos líquidos, principalmente o eletrólito de iodo que tem 

sido o favorito de pesquisadores desde o começo do desenvolvimento desse tipo de célula 

[24]. 

É importante que o eletrólito seja estável a altas temperaturas e de fácil aplicação no 

dispositivo. Características essas que faltam ao eletrólito líquido que possui problemas de 

vazamento, selagem e instabilidade a altas temperaturas o que também limita a produção 

desse tipo de dispositivo em larga escala [5]. 

Por fim, o eletrólito que doou um elétron para o corante precisa ser também 

regenerado. E isso vai acontecer através da última camada do dispositivo, a que completa o 

circuito. 
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2.6.5. Contra eletrodo 

A última camada do dispositivo, o contra eletrodo vai ser colocado para completar o 

circuito. Este tem a função de carrear os elétrons do circuito externo e levá-los de volta a 

célula a fim de reduzir o triodeto (I3-), forma oxidada do iodo, e completar o sistema. 

Atualmente, o material mais popular para cumprir essa função é a platina, devido a 

sua ótimo função como material catalisador afim de diminuir a energia necessária para a 

injeção de elétrons no eletrólito. No entanto, devido ao alto custo desse material, algumas 

alternativas, com um decréscimo na eficiência, são utilizadas como o grafite, grafeno e poli 

3,4- etilenodioxitiofeno (PEDOT) por exemplo.  

 

2.6.6. Mecanismo de funcionamento  

Ao ser atingido pela luz solar, o corante vai absorver essa energia e passar para um 

estado excitado, ou seja, um elétron pula do orbital ocupado de maior energia (HOMO) para 

o orbital desocupado de menor energia (LUMO). Assim, caso a energia do estado excitado 

do elétron seja maior que o nível energético da banda de condução do semicondutor, esse 

elétron será injetado pelo corante no semicondutor e posteriormente conduzido, por difusão, 

até o substrato onde o elétrons são coletados e levados para o circuito externo [21]. 

Enquanto o processo acima descreve a geração de elétrons, uma outra etapa deve 

ocorrer ao mesmo tempo para que esse processo seja contínuo. Quando os elétrons do 

corante são promovidos para um estado energético maior, eles vão em direção ao circuito 

externo, deixando buracos, ou lacunas, no corante, que devem ser regenerados a fim de que 

se continue a produção de cargas. Como o nível energético do HOMO do corante é maior 

que o potencial redox do eletrólito, o corante oxida o eletrólito restaurando seu estado original 

[21]. 

Por fim, o eletrólito, que agora está oxidado, é regenerado pelo contra eletrodo. Os 

elétrons que foram conduzidos para o circuito externo retornam ao dispositivo e são injetados, 

com auxílio de um catalisador, no eletrólito, completando, assim, o circuito. A figura 6 mostra 

esquematicamente todo esse processo. 
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Figura 6 - Movimentação de elétrons no dispositivo solar. Modificado de [22]  

 

Esse processo de injeção de elétrons é ultrarrápido e para o corante de rutênio se dá 

na escala de femtosegundo por exemplo. Essa rápida injeção é importantíssima e deve ser 

comparada com o tempo de que o cátion do corante demora para ser regenerado pelo 

eletrólito. Haverá uma competição entre a separação das cargas e a recombinação das 

mesmas. Se o cátion demorar a ser regenerado pelo eletrólito, esse elétron que foi promovido 

por ele pode retornar ao mesmo diminuindo assim a performance do dispositivo. No entanto, 

alguns autores sugerem que o problema pode ser desprezível devido a rápida regeneração 

do cátion do corante pelo eletrólito [22].  

 

2.7. Corantes naturais 

Como citado previamente, o corante mais utilizado atualmente e que apresenta o 

melhor resultado é o corante à base de um complexo de rutênio. Esse corante apresenta uma 

larga banda de absorção, estabilidade e boas propriedades cinéticas e termodinâmicas [23]. 

Apesar de possuir os valores mais altos de eficiência, diversas alternativas vêm sendo 

pesquisadas por diversos motivos. Além do rutênio ser um metal raro e caro, este é tóxico e 

possuí um método de preparação que requer diversos processos que incluem purificação 

cromatográfica o que requer muito tempo [23]. Essas limitações fizeram com que alternativas 

fossem procuradas e uma delas é o corante natural.  

Esses corantes podem ser obtidos através dos pigmentos encontrados em frutas, 
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flores, folhas e raízes [23]. Com isso, esse material se torna uma alternativa barata, de fácil 

fabricação, não tóxico e biodegradável que pode ser encontrado em abundância e com alto 

coeficiente de absorção na região visível [24]. Os pigmentos podem ser divididos em quatro 

categorias de acordo com a figura 7.  

 

Figura 7 – Classificação dos pigmentos encontrados em plantas. modificado de [24]. 

 

Um dos grupos mais importantes de pigmentos é representado pelas antocianinas, 

que são responsáveis pelas cores fortes que variam do roxo ao vermelho. Existem diversas 

estruturas de antocianinas, mas sua estrutura geral está representada na figura 8 com grupos 

de carbonila e hidroxila. A antocianina vai adsorver na superfície do semicondutor através da 

condensação alcoólica entre seus prótons e as hidroxilas presentes no TiO2. Além disso, o 

efeito quelante devido à proximidade das hidroxilas ao titânio causa uma forte ligação do 

corante ao semicondutor [4]. 

 

 

Figura 8 - Representação esquemática da ligação das Antocianinas por efeito quelante e por 
condensação alcoólica, respectivamente, na superfície do TiO2 [1]. 
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Outro fator relevante para as antocianinas é o seu pH. A variação de pH causa uma mudança 

na coloração desse pigmento. Em pH ácidos (1-2), sua coloração será vermelha, 

aumentando-se o pH, obtemos uma coloração mais azulada, indo do roxo (pH 6-7) até o azul 

(pH 9-12). Portanto, variando-se o pH, obtemos diferentes cores e, portanto, absorvendo 

diferentes regiões do espectro [25]. 

Esse conjunto de características presentes nos corantes naturais e mais 

especificamente das antocianinas torna o corante de açaí um alvo de estudos muito 

interessante devido as suas propriedades, abundância e baixo custo. 

 

2.7.1. Corante de açaí 

O açaí é um fruto típico da região Amazônica, sendo predominante no Pará. O açaí, 

Euterpe oleracea Mart., cresce nas palmeiras e é um dos frutos mais consumidos no norte e 

em outras regiões do Brasil. Devido a sua alta produção, o Brasil se encontra como maior 

produtor, consumidor e exportador desse produto [25]. 

A cor roxa do açaí vem de seu pigmento de antocianina que é facilmente extraído da 

polpa do açaí com a finalidade de ser empregado na célula solar [24]. Esse composto 

orgânico possui uma estrutura química que consiste em dois anéis aromáticos unidos por 

uma unidade de três carbonos e condensados por um oxigênio [26], como mostrado na figura 

9. 

 

Figura 9 - Estrutura geral da Antocianina [27]. 
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2.8. Espectrofotometria no UV-visível 

Uma das análises mais importantes a ser feita sobre o potencial do corante como 

material absorvedor da radiação solar refere-se a qual ou quais comprimentos de onda esse 

material é capaz de absorver. Para as faixas ultravioleta e visível é esperado que o material 

absorva energias quantizadas, logo, o gráfico da energia pelo comprimento de onda 

apresentaria picos de absorção [27]. A camada do óxido semicondutor possui uma faixa de 

absorção próxima a região ultravioleta e como discutido anteriormente, o corante é utilizado 

para ampliar essa faixa aumentando, assim, a eficiência da célula solar. 

Portanto, faz-se importante analisar a faixa de absorção conjunta do material e isso 

pode ser feito através do equipamento de análise no espectrofômetro UV-Vis. Esse 

equipamento possui duas fontes, uma que vai emitir radiação ultravioleta e outra visível de 

forma que uma ampla faixa seja escaneada pelo espectrômetro. Essa radiação vai passar 

pela célula e por uma de referência. O equipamento compara a diferença de luz que passa 

por ambas as células [28]. Assim, através da radiação transmitida é possível detectar a região 

de absorção do material. 

Para semicondutores como o TiO2 e corantes como o rutênio existe uma ampla faixa 

de trabalhos feitos na literatura. Ao analisar os seus gráficos produzidos pelo UV-Vis nota-se, 

entretanto, que não existem picos de absorção como esperado, mas uma faixa de absorção. 

Isso ocorre pois, existem também níveis de rotação e vibração disponível para absorção [28]. 

Esses níveis podem ser entendidos como as ligações simples que possuem orbitais sigma e 

as ligações duplas e triplas que também possuem orbitais pi. 

No caso dos dispositivos solares, faz-se importante uma análise do conjunto 

semicondutor e corante para que se verifique o potencial dessa célula de absorver 

determinada região do espectro. Como o corante de açaí possui uma cor roxa escura, é 

esperado que ele absorva em uma faixa de 420nm.  

A seguir, a figura 10 e 11 mostram detalhes da espectroscopia de UV-vis encontradas 

na literatura de TiO2 puro e exemplos de corantes naturais. 
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Figura 10 - Espectroscopia de UV-vis do TiO2, corante de espinafre e TiO2 com corante de espinafre. 
Modificado de [29]. 

 

2.9. Corantes naturais em dispositivos fotovoltaicos 

Na literatura, diversos autores buscaram a utilização de corantes naturais como 

possíveis sensibilizadores em dispositivos solares. POLO, IHA [1] utilizaram corantes à base 

da jabuticaba com sucesso para conversão de luz em eletricidade. Os autores descrevem 

que os corantes de antocianina possuem um amplo espectro de absorção na região do visível 

e que seu pico se encontra em 535nm.  

KAFLE et al. [31] estudou a absorbância de 5 diferentes tipos de corantes naturais. 

Após dissolver os pigmentos em uma solução de etanol 95%, o autor as analisou em um 

espectrômetro UV-vis, com uma varredura entre 310 e 900 nm. Como resultado, todos os 

corantes naturais obtiveram seus picos de absorção na região de ultravioleta, enquanto que, 

nas regiões visíveis, a absorção foi praticamente zero. Esse pobre desempenho na região 

visível inibe o uso desses corantes naturais em células solares. 

 WONGCHAREE, MEEYOO, CHAVADEJ [3] realizaram um estudo onde corantes de 

antocianinas com diferentes pH foram avaliados. Eles estudaram o pigmento de rosella, e foi 

mostrado que um pH de 1 obteve uma eficiência maior que o pH original de 3. Esse pode ser 

comprovado pelo UV-VIS realizado pelos autores que mostra o pH mais ácido possuindo uma 

maior banda de absorção. Uma razão para esse aumento de eficiência é que para pH menor 

que 2, a antocianina existe em sua forma estável como um íon flavílio. No entanto, é 

importante notar que é esperado uma queda da eficiência para pH menor que 1 devido a 

deterioração do dispositivo por lixiviação ácida. 
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 Para o corante de açaí foi encontrado apenas uma referência na literatura, onde 

trabalhos de UV-VIS foram realizados. XAVIER e SOUZA [32] analisaram diversos corantes 

onde, para o açaí, o pico de absorção foi em 420 nm.  

 Por fim, SHALINI et. al. [25], reuniu diversos trabalhos da literatura sobre corantes 

naturais em dispositivos fotovoltaicos. De acordo com o autor, os pigmentos de antocianinas 

estão disponíveis em maiores proporções com alta estabilidade e boa absorção da região 

visível. O recorde de eficiência para essa célula é de 1.86% com previsões de aumento de 

performance para os próximos anos. 

 Assim, através de estudos e análise da literatura juntamente com as os materiais e 

equipamentos disponíveis foram desenvolvidos os métodos de construção e análise do 

corante de açaí sobre uma camada de semicondutor de TiO2. 
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3. Materiais e métodos 

Os materiais e métodos utilizados neste estudo se baseiam na literatura existente 

sobre tema e do meu conhecimento prático que obtive durante meu estágio no laboratório da 

empresa SPECIFIC, da Universidade de Swansea, no Reino Unido, que manufatura 

dispositivos solares [33][34]. 

3.1. Preparação dos materiais  

 

3.1.1. Substrato 

A placa de vidro, utilizada como substrato neste trabalho, foi adquirida junto à 

Actquartzo e consiste em uma placa de quartzo contendo mais de 99.995% de sílica amorfa. 

Essa característica concede a essa placa a transparência necessária para que menos 

alterações ocorram durante a sua caracterização no UV-Vis. Isso ocorre, pois o vidro de 

quartzo inibe a absorção, por parte do substrato, da faixa ultravioleta do espectro levando, 

assim, a um resultado mais preciso da real absorção dos filmes depositados. 

A placa de vidro foi cortada em 4 pequenos substratos de comprimento e largura de 

2mm com uma espessura de 1mm. Em seguida, esses substratos foram limpos com água 

destilada e detergente no ultrassom por 15 minutos seguidos de mais 15 minutos somente 

com água destilada e mais 15 minutos com acetona. Por fim, foi utilizada uma estufa para a 

secagem dos mesmos. 

 

3.1.2. Corante de açaí 

O corante de açaí foi obtido através da mistura de 100 ml de polpa de açaí, adquirida 

em um mercado local, com 100ml de etanol 99.7%. Essa mistura foi realizada em um Becker 

e mantida coberta para que se evitasse a oxidação do corante através do contato com a luz. 

A mistura foi, posteriormente, filtrada e agitada. Em seguida, o corante final é mostrado na 

figura 12.  
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Figura 11 - Corante de açaí preparado com uma mistura 1:1 de polpa de açaí e etanol. 

 

3.2. Deposição das camadas 

 

3.2.1. Camada do semicondutor TiO2 

A primeira camada a ser depositada sobre os 4 substratos é a do semicondutor de 

TiO2. O dióxido de titânio, disperso em meio aquoso, da ALDRICH Chemistry com 99.9% de 

pureza, foi depositado utilizando o spin-coater do laboratório de superfícies poliméricas e 

asfálticas do DEMM/PEMM, apresentado na figura 13. Essa técnica foi escolhida devido a 

sua facilidade e simplicidade de deposição, pois, ao girar o substrato, a camada será 

espalhada pelo mesmo cobrindo, assim, sua superfície.  

 

 

Figura 12 - Spin-coater utilizado no processo de deposição do óxido de titânio. 
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O spin-coater utilizado foi o 4WA Chemat Technology, US e diversas configurações 

foram utilizadas variando velocidade, número de gotas do TiO2 e tempo de rotação. A tabela 

1 mostra os diferentes parâmetros de deposição utilizados. É importante notar que a amostra 

4 sofreu duas deposições consecutivas como uma tentativa de distribuir de maneira mais 

homogênea o filme semicondutor. 

 

Tabela 1 - Parâmetros utilizados na deposição do filme de TiO2. 

Amostra Velocidade média 

(Rotações por minuto) 

Tempo 

(S) 

Número de gotas 

1 2.650 RPM 10s 10 

2 2.650 RPM 10s 10 

3 1800 RPM 10s 10 

4 1000 RPM 4s 8 

4 1000 RPM 4s 4 

 

Após a deposição por spin-coater, as amostras prosseguiram para o forno do 

Laboratório de Biopolímeros sendo levadas a 500ºC por 30 minutos, com o objetivo de 

sinterizar o dióxido de titânio. A sinterização é importante para que o filme adquira resistência 

mecânica e forme agregados de modo a melhorar suas propriedades elétricas. As amostras 

e o forno empregados são mostrados na figura 14. 

 

               

Figura 13 - Amostras após o processo de spin-coating e o forno utilizado no processo de 
sinterização. 
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3.2.2. Camada de corante 

Após a sinterização, as placas 1 e 4 com semicondutor foram imersas no corante de 

açaí por 3 dias para que o mesmo se adsorvesse no óxido de titânio.  

 

3.3. Caracterização 

 

Após a preparação das amostras, foram realizadas análises no microscópio de força 

atômica (AFM), espectroscopia UV-visível (UV-Vis) e microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). 

 

3.3.1. AFM 

As amostras foram analisadas no microscópio de força atômica (AFM) JPK nano 

wizzard antes da adsorção do corante para verificar a distribuição do semicondutor de TiO2. 

Após a adsorção, foram feitas novas imagens no microscópio para que se identificasse a fase 

do corante.  

 

3.3.2. Espectroscopia UV-Visível 

A espectroscopia de UV-Vis foi realizada nas amostras com e sem corante para obter 

uma comparação dos espectros de absorção em ambos os casos. Além disso, foi analisado 

a absorção do corante puro para verificar seu potencial de absorção na região visível variando 

seu pH com ácido clorídrico. O equipamento utilizado foi o evolution 300 UV-VIS da Thermo 

Scientific. 

 

3.3.3. MEV 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada no microscópio JEOL JSM 6460 

LV. Esse procedimento foi fundamental para compreender melhor a formação do filme assim 

como sua composição através de análise por espectroscopia por dispersão de energia (EDS) 

de raios-x no NORAN System Six 200 que funciona juntamente com o MEV. Foi encontrado 

bastante dificuldade para utilização do MEV visto que o substrato não consegue uma 

condutividade necessária para se obter boas imagens. 
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4. Resultados e discussão 

 

4.1. Microscopia de força atômica 

Como análise inicial foram feitas imagens de AFM após a sinterização do TiO2 para 

análise da distribuição do filme. Para a amostra 3, onde foi feita apenas uma deposição por 

10s a 1800 RPM foi obtido um filme não homogêneo, como apresentado na figura 17. A figura 

mostra a morfologia do TiO2 com uma pequena variação de altura de 88.52 nm para as áreas 

cobertas com o filme. Essa espessura muito fina reduz a área superficial, implicando em uma 

menor área superficial e consequente redução do potencial de absorção. Por fim, essa falta 

de homogeneidade causaria problemas de recombinação e consequente perda de eficiência 

para os dispositivos solares. A região mais escura representa o substrato de quartzo 

enquanto os grãos mais claros definem o filme de TiO2. 

 

 

(a) 
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 (b) 

Figura 14 - Imagens do microscópio de força atômica (AFM) da amostra 3. As imagens de (a) 
topografia e (b) contraste de fase revelam problemas de homogeneidade do filme de TiO2. 

 

A figura 18 nos mostra imagens da amostra 4. É possível notar uma melhora 

significativa na distribuição do filme de TiO2 com a realização de duas deposições em 

sequência no spin-coating. Os filmes ficaram mais homogêneos, com uma diferença de altura 

menor, de 12.89 nm, o que está de acordo com a literatura [35]. 

 

 

(a) 
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 (b) 

Figura 15 - Imagens do microscópio de força atômica (AFM) da amostra 4. As imagens de (a) 
topografia e (b) contraste de fase revelam os pequenos grãos de TiO2 com diferentes tamanhos o 

que indica uma maior área superficial. 

 É possível observar melhor os grãos na imagem b. Os pequenos grãos de tamanho 

médio, aproximado, de 20 µm ajudam na adsorção do corante, pois quanto maior a área 

superficial, maior será a quantidade de corante a adsorver e se ligar ao semicondutor. As 

áreas brancas na imagem são consideradas erros de varredura no AFM e, portanto, podem 

ser desconsideradas.  

 Com a deposição do corante de açaí na amostra 1, pode-se observar, no AFM, a 

presença de maiores partículas com tamanho médio aproximado de 30 µm. Isso é possível, 

pois, ao deixar o óxido de titânio imerso no corante, a proximidade das hidroxilas ao titânio 

causa o efeito quelante fazendo, assim, uma ligação forte entre as camadas [4]. Essas 

partículas podem ser observados na imagem de contraste de fase (b) da figura 19. A diferença 

entre as regiões clara e escura é bem nítida. Analisando a imagem, pode-se atribuir a região 

mais escura a região do óxido de titânio enquanto que a região mais clara se refere ao corante 

distribuído nos contornos do TiO2. 
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 (a) 

 

(b) 

Figura 16 - Imagens do microscópio de força atômica (AFM) da amostra 1 com corante. As imagens 
de (a) topografia e (b) contraste de fase revelam aglomerados maiores e uma diferença de fase 

causado pela presença do corante de açaí. 

 

4.2. Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura nos permite analisar melhor a microestrutura 

do material. No presente trabalho foram avaliados os filmes de TiO2 puros e com corante para 
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que se pudesse avaliar o filme com uma visão mais ampla da camada formada. Além disso, 

a técnica de EDS foi utilizada a fim de que se conseguisse qualificar a composição do filme. 

As imagens a,b e c da figura 20 conseguem mostrar de forma mais clara a falta de 

homogeneidade do filme em alguns pontos. As falhas no filme não parecem terem sidos 

provocadas pelo processo de deposição e, sim, por algum problema exterior no manuseio 

dos mesmos, como uso de pinças por exemplo. Em uma análise mais a fundo, percebe-se, 

também, que o filme formado é extremamente fino, o que acaba atrapalhando a adsorção do 

corante. Com uma magnificação maior no MEV, foi estimado, através da inclinação da 

imagem e utilizando a escala, que a espessura do filme ficou em torno de 1 µm o que está 

muito abaixo do ideal descrito na literatura, de 20 µm que causa um aumento da área 

superficial provocando uma melhor adsorção do corante [30]. É importante notar que, para 

essa amostra, o AFM mostrou uma espessura de 80nm. Essa grande diferença pode estar 

relacionada a uma diferente região de análise o que, por consequência, mostra uma diferente 

distribuição do filme ao longo do substrato. 

 

 

 

 (a) 
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(b) 

 

 

 

 

 (c) 

Figura 17 - Filme de TiO2 depositado por spin-coating, amostra 3 sem corante. Falhas no filme vistas 
de diferentes aumentos. Micrografias por MEV. 

 

Para analisar melhor a composição dos filmes, foi realizado um EDS no filme tanto de 

TiO2 puro quanto de TiO2 com corante. Assim, como mostrado na figura 21, foi possível 
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comprovar a presença do semicondutor e do corante. A presença do corante foi percebida 

através de pequenos picos de carbono enquanto que o semicondutor de TiO2 apresentou 

picos grandes e expressivos de titânio.  
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Figura 18 - EDS realizado na área coberta pelos filmes e na região de falha. Magnificação de 300x. 

 

4.3. Espectroscopia UV-VIS 

O UV-vis permite avaliar se o corante de açaí possui as características necessárias 
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para ser considerado como sensibilizador da região visível do espectro eletromagnético. 

Nesse trabalho, foram realizados espectroscopias do substrato com TiO2, da solução de 

corante de açaí com diferentes pH e do conjunto TiO2 e corante. 

Primeiramente, o substrato com TiO2 foi analisado. De acordo com a literatura, é 

esperado que o TiO2 absorva na faixa do ultravioleta [30]. Como pode ser observado na figura 

22, as amostras 1,2,3 e 4 foram submetidas a espectroscopia absorvendo mais na região 

ultravioleta do espectro como esperado. As diferenças nos picos foram pequenas e podem 

ser explicadas pelos diferentes parâmetros de deposição dos filmes que resultou na variação 

da espessura e homogeneidade dos mesmos. As oscilações observadas estão relacionadas 

à reflexão múltipla da luz no filme fino. 

 

 

Figura 19 - Espectroscopia de UV-vis das amostras com filme de TiO2. 

 

Posteriormente foi realizado o ensaio de UV-vis no dispositivo com o filme de TiO2 e 

corante adsorvido. Espera-se que, com a sensibilização do semicondutor através do corante, 

o espectro de absorção do dispositivo aumente. A adsorção do corante foi realizado na 

amostra 1 e 4. No entanto, a amostra 4 não demonstrou nenhum grau de adsorção do corante 

enquanto que na 1 foi observado um aumento da banda de absorção, com aumento 
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significativo da absorção em comprimento de onda de até 400nm e a formação de uma calda 

longa de absorção se extendendo até 800nm. Assim, a região do visível passou a ser mais 

eficientemente absorvida pelo conjunto, o que vai de acordo com a literatura [33]. 

É importante salientar que o corante de açaí, mesmo no dispositivo 1, não se adsorveu 

de maneira adequada, ficando com uma coloração mais clara. Portanto, a variação no 

espectro de absorção se deu de forma discreta como pode ser observado na figura 23. 

 

 

Figura 20 - Espectroscopia de UV-vis comparando o antes e o depois da adsorção do corante na 
amostra 1. 

 

Os resultados mostrados confirmam a expectativa de mudança da faixa de absorção, 

passando somente da região ultravioleta para, também, a visível. Essa variação, como dito 

anteriormente, depende do tipo de corante. Para o açaí, XAVIER e SOUZA [33] encontrou 

que ele absorve mais na região após o ultravioleta, entre 400 e 500 com pico em 420. Isso 

foi confirmado nesse trabalho. 

Para complementar o trabalho, foi analisado o corante de açaí no espectro UV-vis em 

diferentes valores de pH. Foram gotejados ácido clorídrico (HCl), através de uma pipeta, no 



42 
 

corante e estes foram submetidos a espectroscopia de UV-vis. A figura 21 mostra o resultado. 

 

Figura 21 - Espectroscopia de UV-vis comparando os corantes de açaí com diferentes índices de pH. 

 

Analisando o gráfico, fica evidente que, ao variar o pH, o valor da transmitância muda 

consideravelmente. Apesar dos gráficos não serem tão conclusivos em relação a uma relação 

mais direta entre a variação do pH e a quantidade absorvida, é importante notar que para um 

valor de pH menor, mais ácido, como o da curva em verde, temos um valor menor para a 

transmitância o que indica um aumento na absorbância.  

De acordo com a literatura, isso pode ser explicado pela formação do íon flavílio, forma 

estável da antocianina que ocorre para pH menor que 2 [3]. Vale ressaltar que um pH muito 

baixo é esperado uma queda de eficiência devido a deterioração da célula por lixiviação ácida. 
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5. Conclusão 

A análise do corante de açaí em dispositivos fotovoltaicos só foi possível através da 

deposição de um filme fino de óxido de titânio sobre um substrato de vidro de quartzo. O 

primeiro passo foi a utilização do spin-coating para deposição do semicondutor. No entanto, 

não foi possível obter bons filmes de TiO2. Apesar de, alguns, apresentarem boa 

homogeneidade, a camada obtida foi mais fina do que o ideal. Esse fator limitou bastante a 

adsorção do corante de açaí o que inibiu uma melhor avaliação do mesmo em termos de 

ligação ao semicondutor e sensibilização a região visível do espectro. 

Alguns pontos positivos podem ser destacados nesse trabalho. O corante de açaí 

demonstrou alta absorção na faixa do visível podendo ser aprimorado através da manipulação 

de seu pH. Um pH menor resulta em maior absorção na região visível.  

A espectroscopia por UV-vis comprova essa informação e nos mostra que o açaí está 

apto a ser utilizado em células fotovoltaicas visto que este causou um aumento na faixa de 

absorção do semicondutor, mesmo que pequena. Se faz necessário agora aumentar a 

adsorção do corante no filme de TiO2 para garantir sua eficiência. 

Portanto, para futuros trabalhos, é sugerido a utilização de uma pasta de TiO2 e que 

o mesmo seja depositado pelo método doctor blade para que se garanta uma camada ideal 

para a adsorção do corante.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6. Referências 

[1] POLO, AMURAKAMIIHA, N. Blue sensitizers for solar cells: Natural dyes from Calafate 

and Jaboticaba. Solar Energy Materials and Solar Cells, v. 90, n. 13, p. 1936-1944, 2006. 

[2] Narayan, Monishka Rita. Review: Dye sensitized solar cells based on natural 

photosensitizers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2011. 

[3] WONGCHAREE, K, MEEYOO, VCHAVADEJ, S. Dye-sensitized solar cell using natural 

dyes extracted from rosella and blue pea flowers. Solar Energy Materials and Solar Cells, 

v. 91, n. 7, p. 566-571, 2007. 

[4] Calogero, GiuseppeMarco, Gaetano Di. Red Sicilian orange and purple eggplant fruits as 

natural sensitizers for dye-sensitized solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells, 

v. 92, n. 11, p. 1341-1346, 2008. 

[5] Iqbal, Muhammad. An Introduction To Solar Radiation. Oxford: Elsevier Science, 1983. 

[6] Introduction to Solar Radiation. Newport.com. Disponível em: 

<https://www.newport.com/t/introduction-to-solar-radiation>. Acesso em: 8  set.  2016. 

[7] ASTM G173-03(2012), Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct 

Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface, ASTM International, West Conshohocken, 

PA, 2012, www.astm.org 

[8] Reddy, K. Govardhan, Deepak, T. G.Anjusree, G. S. et al. On global energy scenario, 

dye-sensitized solar cells and the promise of nanotechnology. Phys. Chem. Chem. Phys., 

v. 16, n. 15, p. 6838, 2014. 

[9] Solar Power Passes 1% Global Threshold. CleanTechnica. Disponível em: 

<https://cleantechnica.com/2015/06/12/solar-power-passes-1-global-threshold/>. Acesso 

em: 17  set.  2016. 

[10] Developing Renewables. Renewable Energy Potential: Country Report 

Brazil. Amsterdam: Developing Renewable Energy that Benefits All; 

2006 October. Available at: http://www.energyrecipes.org/reports/reports/ 

061127%20Recipes%20-%20Brazil%20RE%20potential%20report.pdf [accessed: 

14.11.11]. 

[11] Pereira, Marcio Giannini, Camacho, Cristiane FariasFreitas, Marcos Aurélio 

Vasconcelos et al. The renewable energy market in Brazil: Current status and potential. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 16, n. 6, p. 3786-3802, 2012. 

[12] Kittel, Charles. Introduction to solid state physics. New York: Wiley, 1966. 



45 
 

[13] Chapin, D. M., Fuller, C. S.Pearson, G. L. A New Silicon p-n Junction Photocell for 

Converting Solar Radiation into Electrical Power. J. Appl. Phys., v. 25, n. 5, p. 676, 1954. 

[14] A. G. Aberle, Thin Solid Films, 2009, 517, 4706–4710. 

[15] V. Fthenakis, Renewable Sustainable Energy Rev., 2009, 13, 

2746–2750. 

[16] Patwardhan, Sameer, Cao, Duyen H.Hatch, Shelby et al. Introducing Perovskite Solar 

Cells to Undergraduates. J. Phys. Chem. Lett., v. 6, n. 2, p. 251-255, 2015. 

[17] Skotheim T. Dye sensitized solar-cells. US patent: 4 190 950; 1980. 

[18] Parisi, Maria Laura, Maranghi, Simone Basosi, Riccardo. The evolution of the dye 

sensitized solar cells from Grätzel prototype to up-scaled solar applications: A life cycle 

assessment approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 39, p. 124-138, 

2014. 

[19] Hagfeldt, Anders. Brief Overview of Dye-Sensitized Solar Cells. AMBIO, v. 41, n. S2, 

p. 151-155, 2012. 

[20] Karlsson, Karl Martin. Design, synthesis and properties of organic sensitizers for dye 

sensitized solar cells. Stockholm: Chemical Science and Engineering, KTH Royal Institute of 

Technology, 2011. 

[21] Correia, Gil. Desenvolvimento de filmes de TiO2 para a aplicação em células solares de 

Grätzel. [s.l.]: Universidade de Lisboa, 2014. 

[22] Agnaldo, J.S., Bastos, J.B.V.Cressoni, J.C. et al. Células solares de TiO2 sensibilizado 

por corante. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 28, n. 1, p. 77-84, 2006. 

[23] Hamadanian, M., Safaei-Ghomi, J.Hosseinpour, M. et al. Uses of new natural dye 

photosensitizers in fabrication of high potential dye-sensitized solar cells (DSSCs). Materials 

Science in Semiconductor Processing, v. 27, p. 733-739, 2014. 

[24] Shalini, S., Balasundara prabhu, R.Prasanna, S. et al. Review on natural dye sensitized 

solar cells: Operation, materials and methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

v. 51, p. 1306-1325, 2015. 

 [25] Etula, Jarkko. Comparison of three Finnish berries as sensitizers in a dye-sensitized 

solar cell. European Journal for young scientists and engineers, v. 1, 2012. 

[26] Cipriano, Paula. Antocianinas de açaí (Euterpe oleracea Mart.) e casca de jabuticaba 

(Myrciaria jaboticaba) na formulação de bebidas isotônicas. [s.l.: s.n.], 2011. 



46 
 

[27] C.B.Faust, Modern Chemical Techniques, RSC, 1992. 

 

[28] Behrens, P. Characterization I. Berlin: Springer, 2004. 

[29] Chang, H., Wu, H.M.Chen, T.L. et al. Dye-sensitized solar cell using natural dyes 

extracted from spinach and ipomoea. Journal of Alloys and Compounds, v. 495, n. 2, p. 606-

610, 2010. 

[30] Gouda, MohamedAljaafari, Abdullah Ibrahim. Augmentation of Multifunctional Properties 

of Cellulosic Cotton Fabric Using Titanium Dioxide Nanoparticles. Advances in 

Nanoparticles, v. 01, n. 03, p. 29-36, 2012. 

[31] Kafle, Bhim, Pokhrel, BabuKafle, Amanda et al. Absorbance of natural and synthetic 

dyes: Prospect of application as sensitizers in dye sensitized solar cell. Advances in Applied 

Science Research, v. 5, 2016. 

 [32] Holliman, Peter J., Mohsen, MoneerConnell, Arthur et al. Ultra-fast co-sensitization and 

tri-sensitization of dye-sensitized solar cells with N719, SQ1 and triarylamine dyes. Journal 

of Materials Chemistry, v. 22, n. 26, p. 13318, 2012. 

[33] Xavier, Souza. Extração e caracterização óptica de corantes naturais para uso em 

células fotovoltaicas. 2010. 

[34] Yang, Wenxing, Vlachopoulos, NickHao, Yan et al. Efficient dye regeneration at low 

driving force achieved in triphenylamine dye LEG4 and TEMPO redox mediator based dye-

sensitized solar cells. Phys. Chem. Chem. Phys., v. 17, n. 24, p. 15868-15875, 2015. 

[35] Tsai, Tsung-Hsuan, Chiou, Shr-ChiangChen, Shen-Ming. Enhancement of Dye-

Sensitized Solar Cells by using Graphene-TiO2 Composites as Photoelectrochemical 

Working Electrode. International Journal of Electrochemical science, v. 6, 2011. 

 

 

 


