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RESUMO
Cada vez mais são estudadas formas de gerar energia elétrica causando o
menor impacto ambiental possível. O Sol é uma fonte inesgotável de energia e o
Brasil possui uma das maiores incidências solares em todo o mundo. As células
fotovoltaicas de silício policristalino são amplamente difundidas como dispositivos
que convertem energia solar em elétrica, no entanto esses dispositivos possuem alto
custo em sua fabricação, principalmente, devido ao processo de purificação dessa
matéria-prima. As células solares híbridas chamadas de DSSC - Células solares
sensibilizadas por corantes, pertencentes à terceira geração - podem ser uma
alternativa para a construção de painéis mais baratos e de maneira simplificada.
Potenciais aplicações desses dispositivos incluem equipamentos de baixa potência eletrônica de consumo - e integração em edificações. O trabalho propôs uma nova
geometria na fabricação dessas células com eletrodos no mesmo plano e
interdigitados. Essa geometria não convencional possibilita a fabricação de painéis
semitransparentes que podem ser incorporados a fachadas e janelas em
edificações. As etapas de fabricação dessas células DSSC incluíram técnicas de
microfabricação e impressão com tela serigráfica (screen printing). Além disso, foram
avaliados processos de vedação hermética para a contenção do eletrólito nos
dispositivos utilizando-se adesivos de alto desempenho.
Palavras-chave: Energia solar; DSSC, Integração em edificações

ABSTRACT
Materials and Manufacturing Methods of Hybrid DSSC Solar Cells for
Building Integration
Alternative ways to convert energy into electricity with a minimum environmental
impact is an increasingly subject of study. The Sun is an inexhaustible source of
energy and Brazil has one of the largest solar incidence around the world.
Photovoltaic polycrystalline silicon cells are widely disseminated as devices that
convert solar energy into electricity. However, these devices feature high cost in their
manufacturing. Third generation hybrid DSSC - dye sensitized solar cells - can be an
alternative for a low cost and simplified manufacturing of lightweight and small
panels. Potential applications of these devices include low power equipment consumer electronics - and building integration. Herein, we proposed a new
geometry having interdigited electrodes (finger-like) on the same plane for
manufacturing cells and panels. This unconventional geometry allows the fabrication
of semitransparent panels that can be incorporated into building’s facades and
windows in a more aesthetic way. The steps for making such DSSC devices included
standard micro fabrication techniques, screen printing and the evaluation of hermetic
sealing processes with high performance adhesives for containment of the liquid
electrolyte.
Key Words: Solar energy, DSSC, Building-integrated
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1 INTRODUÇÃO

No mundo todo, de forma cada vez mais acentuada, são estudadas diversas
alternativas de geração de energia que podem, inicialmente, complementar as fontes
atuais e, em um futuro próximo, serem capazes de substituí-las completamente,
criando uma era de geração energética sustentável, com o mínimo impacto
ambiental. No Brasil, as discussões sobre a geração e transmissão de energia
elétrica tornaram-se muito mais relevantes nesse início de século pois a evolução
demográfica e o crescimento da atividade econômica têm resultado em um aumento
do consumo de energia elétrica no país. Diante dessa realidade, é preciso avaliar
alternativas para a diversificação da matriz elétrica do país (ANEEL, 2014).
O Brasil faz parte do grupo de países em que a produção de eletricidade é
quase que exclusivamente proveniente das usinas hidrelétricas. Não somente em
território nacional, a geração hidroelétrica também é responsável atualmente por
cerca de 19% da oferta elétrica mundial, sendo a oferta de outras energias
renováveis ainda diminuta. As usinas hidrelétricas brasileiras correspondem a 75%
da potência instalada no país e geraram, em 2010, 93% da energia elétrica
requerida pelos conectados ao "Sistema Interligado Nacional – SIN" (MME, 2015). O
Ministério de Minas e Energia do Brasil preconiza, através do “Plano Nacional de
Energia (PNE)”, e através dos Estudos Técnicos: "Demanda de Energia 2050" e
"Projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos (2015 - 2024)";
que haverá no Brasil, daqui a dez anos, uma demanda de energia elétrica de 125
TWh/ano. Esses estudos de longo prazo têm por objetivo nortear as políticas
nacionais para o uso dos recursos energéticos e conduzir investimentos.
Adicionalmente, como grande impacto a ser apontado, os estudos revelam que, com
o aumento da demanda, há

a previsão do aumento da dependência de

combustíveis fósseis de 10% para 14% da matriz de geração elétrica, o que
triplicaria as emissões de gases de efeito estufa no período. O potencial hidráulico
brasileiro, que já tem 30% de seu potencial aproveitado, não será suficiente para
atender

a

demanda

prevista.

A

energia

solar

fotovoltaica,

implantada

gradativamente, pode ser uma boa opção para complementar essa necessidade
crescente por energia elétrica (MME, 2015). Atualmente, a geração de energia
elétrica a partir de fontes renováveis é uma realidade em diversos países, inclusive
há a concessão de incentivos à geração distribuída de pequeno porte. A iniciativa
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privada constrói pequenas usinas geradoras e transfere o excedente da energia não
utilizada à rede, obtendo descontos das Concessionárias. A isso dá-se o nome de
"Geração Distribuída" (ANEEL, 2016). Outro aspecto imediato é tal que, utilizando-se
energia solar em substituição ao uso de combustíveis fósseis na geração de energia
elétrica, seria possível reduzir em 800 a 900 milhões de toneladas anuais a emissão
de CO2 para a atmosfera. Essa quantidade representa de 15% a 17% do total de
CO2 emitido hoje. Com essa diminuição, seria possível iniciar o processo de
estabilização da concentração de CO2 na atmosfera. Para que a estabilização
aconteça, seria necessária uma diminuição de 75% das emissões atuais. (PEREIRA,
COLE,1997)
1.1 Energia Solar
Uma enorme quantidade de energia solar é irradiada para a terra
continuamente. A quantidade total de energia solar incidente sobre a superfície da
terra é suficiente para suprir o consumo global anual em mais de 10.000 vezes. A
dificuldade é converter a energia “luminosa” em eletricidade a um custo aceitável. Se
fosse obtido o resultado de converter apenas 0,1 % da área do planeta em células
solares, com uma eficiência de 10 %, o montante obtido seria o suficiente para
satisfazer as atuais necessidades da humanidade (GRATZEL, 2001; SØRENSEN,
2004).
As formas de energia mais conhecidas, nas quais a energia proveniente do Sol
pode ser convertida, são a energia térmica e a energia elétrica. A conversão em
energia térmica com o uso de coletores e trocadores de calor é utilizada,
principalmente, na secagem de insumos agrícolas, tais como grãos, e no
aquecimento de fluidos nas edificações. Se utilizadas células fotovoltaicas (painéis
fotovoltaicos), o resultado será a eletricidade. Painéis fotovoltaicos são dispositivos
eletrônicos de estado sólido, que convertem luz solar (fótons) em eletricidade
(elétrons). Esses dispositivos são bastante conhecidos e são utilizados como fonte
alternativa de geração de energia, para diversas aplicações e em qualquer
localização na Terra e no espaço. Em sua maioria absoluta, esses sistemas
fotovoltaicos utilizam a tecnologia de junções do tipo p-n e são feitos de silício.
Esses painéis "convencionais" tem desempenho fortemente atrelado à cristalinidade
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e pureza do silício, e isso torna-se um impedimento ao desenvolvimento dessa
tecnologia, uma vez que para a obtenção e purificação do óxido de silício, são
utilizadas grandes quantidades de energia, além de haver grande desperdício de
matéria-prima. O bloco de Silício perde eficiência à medida que a temperatura
aumenta, portanto os rendimentos na geração energética caem. Todos esses
aspectos ainda tornam muito caro o uso desses painéis em larga escala (GREGG,
2004; DUPRÉ, 2016; URBAIN, 2016).
Embora seja um fraco absorvedor de luz e necessite filmes consideravelmente
espessos (centenas de mícrons), o silício representa 90% do mercado de painéis
fotovoltaicos. O silício mostra-se conveniente pois, permite a produção de painéis
solares estáveis com boas eficiências (11-16%), a partir do emprego da tecnologia
desenvolvida na indústria de microeletrônica. Dois tipos de silício cristalino são
usados, o mono e o policristalino. A maior tendência na indústria é o uso de silício
policristalino na fabricação de células solares. No entanto, o alto custo de waffers de
silício (40% do custo do módulo final) levou a indústria a procurar por materiais mais
baratos para células fotovoltaicas (SCOTT, 2009).
O mercado fotovoltaico aumenta a cada ano. Por exemplo, a base instalada
mundial para geração de energia através de painéis fotovoltaicos aumentou mais de
2.000% entre 1996 e 2006. Em 2007, a potência total instalada atingiu 7,8 mil MW,
conforme publicou o estudo do Photovoltaic Power Systems Programme, da
International Energy Agency - IEA. Em comparação, esse total corresponde a pouco
mais de 50% da capacidade instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, de 14 mil MW
(ANEEL, 2010).
Por essa razão, pesquisas têm sido realizadas para que sejam criados
dispositivos melhores para a captação e conversão dessa energia. As tecnologias a
serem desenvolvidas devem ser, simultaneamente, de alta eficiência e de baixo
custo. Uma figura de mérito para isso é: se energia solar é coletada a um custo
instalado de US$ 1,00 (cerca de R$ 3,50) por Watt, então as células produzirão
eletricidade durante a sua vida útil a um custo equivalente de US$ 0,10 kW/h (aprox.
R$ 0,35). Esses valores seriam extremamente competitivos com os preços atuais da
energia elétrica sem necessitar de qualquer subsídio (ANEEL, 2010).

12

1.2 Células Solares de Terceira Geração
Alguns setores na indústria identificam diferentes “gerações” da tecnologia
solar fotovoltaica. Usualmente, a primeira geração é considerada aquela baseada
em junções p-n
n de silício (células de waffers)) e a segunda geração seria a baseada
em filmes finos inorgânicos (p.ex.
(p.ex.: CdTe, CIS - disseleneto
seleneto de cobre e índio, CIGSCIGS
disseleneto de cobre, índio e gálio e silício amorfo (a
(a-Si).
Si). A terceira geração é um
pouco ambígua na definição de quais tecnologias são englobadas, embora haja uma
tendência de incluir: tecnologias orgânicas, pontos quânticos, células tandem/multi
tandem/multijunção, células de portadores quentes ((hot carriers),
), células solares sensibilizadas
por corantes (Dye
e Sensitized Solar Cells - DSSC) e tecnologias de upconversion.
Uma definição útill para a terceira geração de células solares é a seguinte: são
células que permitem uma utilização mais eficiente da luz solar que àquelas células
baseadas em um único band
band-gap eletrônico. Algumas abordagens que se utiliza em
células de terceira geração sã
são:
● Modificação da distribuição de energia fotônica antes da absorção pela célula
solar.
● Utilização de materiais ou estruturas de células com vários band-gaps.
● Redução das perdas devidas à termalização
Figura 1 - Esquema mostra
mostrando as gerações de fotovoltaicos.

Fonte: Ely, F. Arquivo
Arquivo. Adaptação.
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As células solares de terceira geração incluem como já citado, as baseadas em
materiais orgânicos (Organic Photovoltaics - OPV) e as células solares
sensibilizadas por corantes orgânicos (DSSC).
Essas células de terceira geração, embora ainda apresentem baixa eficiência
de conversão, exibem diversas vantagens sobre as tecnologias estabelecidas.
Dentre as quais estão o potencial de processamento de baixo custo sobre grandes
áreas, possível semitransparência, flexibilidade mecânica e baixo peso. Potenciais
aplicações desses dispositivos incluem equipamentos de baixa potência (eletrônica
de consumo) e integração em edificações conhecida como BIPV (Building Integrated
Photovoltaics - Geração Fotovoltaica Integrada à Edificação).
1.3 Células Solares Híbridas DSSC - Dye Sensitized Solar Cells
As DSSC, ou "Células Solares Sensibilizadas por Corantes" de terceira
geração estão baseadas em semicondutores do tipo n, de “gap” de energia maior
que 2 eV, normalmente conhecido como semicondutor de amplo band-gap.
A necessidade de semicondutores de amplo band-gap é devido à alta
resistência à fotocorrosão destes compostos. Este requisito é fundamental para a
preparação de dispositivos comerciais de alta eficiência. Porém, isso faz com que
grande parte do espectro solar não seja utilizada para a conversão de energia
(GREGG, 2003)
Aproximadamente metade da energia emitida pelo sol está em forma de luz
ultravioleta (UV) de alta energia e luz visível (vis). A outra metade consiste de luz de
radiação de menor energia na região do infravermelho (IV). A camada de ozônio na
atmosfera absorve ou filtra a maior parte da radiação UV. Vapor de água, dióxido de
carbono e outras substâncias contidas na atmosfera absorvem parte da radiação IV.
No caso de DSSC do tipo regenerativa, isto foi resolvido com a introdução de
um corante orgânico ou organometálico, com “gap” da ordem de 1,6 eV, que
absorve a luz solar na região do visível. Este corante, geralmente um complexo
polipiridínico de rutênio (Figura 2) é adsorvido na superfície do óxido, formando uma
interface.
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Figura 2 - Estrutura do corante N719
N719.

Fonte: Elaborado pelo autor
autor.

Todo o processo fotoeletroquímico será gerado nesta interface. Assim, para
obter-se
se alta eficiência, é necessário adsorver este corante em um óxido de elevada
área superficial. Por esse aspecto, as células DSSC são híbridas orgân
orgânicainorgânica.
A Figura 3 mostra esquematicamente o funcionamento de uma DSSC
DSSC.
Figura
Figura
3 - 3Princípio
- Princípio
de de
funcionamento
funcionamento
de de
uma
uma
célula
célula
solar
solar
DSSC
DSSC

Fonte - Ely, F . Arquivo - adaptação
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A absorção de luz é feita pelo corante adsorvido na superfície do TIO2. Depois,
um elétron do corante é excitado do orbital molecular preenchido de mais alta
energia (HOMO; highest occupied molecular orbital) para orbital molecular vazio de
mais baixa energia (LUMO; lowest unoccupied molecular orbital).
Após ter sido excitado por um fóton de luz, o corante pode transferir um elétron
para a banda de condução do TiO2. O transporte de cargas ocorre para banda de
condução do TiO2 por difusão de elétrons para o elétrodo transparente (FTO = óxido
de estanho dopado com flúor). Ao chegar ao eletrodo transparente, os elétrons são
conduzidos para o contraeletrodo via Pt.
Ao mesmo tempo, o eletrólito inserir o eletrólito aceita os elétrons provenientes
do contraeletrodo, no qual está catalisado pela platina presente. Desta maneira, os
sítios para receber elétrons no eletrólito recombinam com elétrons, provenientes do
contraeletrodo, formando cargas negativas. Em seguida, a carga negativa é
transportada por difusão, de volta, e reduz a molécula do corante oxidado, fechando
o circuito (GRATZEL, 2005; MARKVART, 2006; HAGFELDT, 2010)
Um aspecto diferente, e bastante importante, é que nas DSSC os processos de
absorção de luz e separação de cargas ocorrem de uma maneira diferenciada.
Todos os processos envolvendo as cargas elétricas: geração, separação e
recombinação nas DSSC ocorrem primariamente, ou exclusivamente, nas interfaces,
pela criação de um par elétron-buraco. Assim, diferentemente das células
convencionais do tipo p-n, as propriedades nas interfaces são mais importantes, ou
seja, as características morfológicas no semicondutor são menos críticas (GREGG,
2004).
Segundo Liu e colaboradores (2011), integrar as células e módulos para a
geração de energia às construções faz com que os custos sejam mais baixos, e que
a distribuição possa chegar a um maior número de edificações, tanto em áreas de
alta densidade populacional quanto em áreas remotas. Alguns desafios cruciais para
a integração desses dispositivos, tanto em equipamentos eletrônicos diversos como
nas edificações, estão na necessidade de um suporte físico resistente e uma
vedação apropriada para a contenção do eletrólito, no caso das células DSSC, que é
líquido. Nos centros urbanos adensados, as construções possuem muito mais área
de fachada em comparação ao teto, expostos ao Sol. Se for possível a utilização dos
painéis solares semi transparentes em janelas, ao invés de vidro convencional,
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haverá não somente a geração de energia, mas também o bloqueio de parte da luz
solar geradora de calor dentro da construção. Todo esse processo afetaria
positivamente o uso de energia, durante o período diurno, economizando recursos
para manter o interior das edificações climatizado (NG, MITHRARATNE, 2014).

Figura 4 - Exemplos de BIPV: Janela e teto semitransparentes

Fonte: Adaptado de Onyx Solar Energy
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O físico francês Alexandre-Edmond Becquerel (1820-1891) observou em 1839
que alguns materiais geravam corrente elétrica ao serem expostos à luz. Esse
fenômeno, que chamamos de efeito fotovoltaico, é o responsável pela existência das
células solares (GOETZBERGER, 2003)
Uma das primeiras células solares sensibilizadas por corante; uma célula da
qual uma corrente elétrica é originária da força eletromotriz entre os dois eletrodos,
foi desenvolvida em 1976, pelo Professor Tsubomura e colaboradores, na
Universidade de Osaka, usando um aglomerado poroso de óxido de zinco como o
suporte para o corante. A eficiência de conversão de energia para essa célula foi de
2,5%. A revolução maior se deu quando, através de pesquisas envolvendo
semicondutores com dimensões nanométricas e corantes orgânicos a base de
rutênio, Gratzel e colaboradores conseguiram, em 1991, aumentar a eficiência das
DSSC de 2,5 para 7,1% (O'REGAN; GRATZEL, 1991).
Uma vantagem da DSSC no que diz respeito a tecnologias concorrentes é que
seu desempenho é pouco sensível à mudanças de temperatura. Em uso cotidiano,
essas células expostas ao sol, alcançarão temperaturas de 60 oC, no entanto, esse
aumento de temperatura praticamente não tem efeito sobre a eficiência conversão
de energia. Em contraste, as células de silício convencionais apresentam um
declínio de sua eficiência de conversão em praticamente 20% sobre a mesma
temperatura. Essa característica da DSSC é particularmente atraente para geração
de energia em condições naturais (GRATZEL, 2003).
São reportadas atualmente células estáveis, com métodos de produção
eficientes, com rendimentos de 12% (GREEN, 2015). Se consideradas somente as
análises realizadas em dispositivos com pelo menos 1 cm2 de área, o National
Renewable Energy Laboratory (NREL), dos Estados Unidos, considera as medições
feitas pelas empresas japonesas: Sharp, de 10,9% e Sony, de 9,9%, como os
maiores valores obtidos considerando processos produtivos viáveis. Yazuo Chiba e
colaboradores obtiveram, em 2006, resultados de 11,1 % alterando a planicidade da
superfície do TiO2. Aswani Yella, trabalhando com Gratzel e colaboradores
conseguiu, em 2011, uma célula com 12,3% de eficiência, utilizando complexos de
cobalto em conjunto com porfirinas como corantes. Atualmente, para montagens
com áreas maiores, para edificações e eletrônica de consumo; células com
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eficiências de conversão de 8% são consideradas o requisito mínimo para o
mercado (KAWAKITA, 2010).
2.1 Principais desenvolvimentos nas células DSSC entre 2001 e 2015
A organização japonesa NEDO (New Energy and Industrial Technology
Development Organization) considera como vantagens tecnológicas obtidas no
desenvolvimento das células DSSC (KAWAKITA, 2010):
1) Simplificação na produção: Não há necessidade de laminação e construção
à vácuo. Isso significa uma economia de mais de 50 % em relação aos painéis de
silício convencional.
2) Utilização de diferentes tipos de corantes e transparência na célula amplia
possibilidade de usos, com células integradas à arquitetura dos prédios. Tanto sob o
viés estético como funcional. As DSSCs oferecem as possibilidades para a
concepção de células solares com uma grande flexibilidade na forma, cor e
transparência.
3) Há a possibilidade de criação de células flexíveis, com o uso de materiais
fotovoltaicos nanométricos e filmes finos. A Integração em diferentes produtos abre
novas oportunidades comerciais para aplicações de nicho. Em última análise, a
comparação de diferentes fontes de energia baseia-se o custo de produção por
kWh, ou seja, o custo em relação à produção de energia. Para a tecnologia de
DSSC, é vantajoso para comparar o custo de energia ao invés de custo por watt de
pico - DSSCs funcionam relativamente melhor em comparação com outras
tecnologias de célula solar sob condições de luz difusa e em temperaturas mais
altas (HAGFELDT, 2010).
4) Conversão em eletricidade independente do ângulo de incidência solar e
intensidade luminosa. As características da célula podem ser mantidas em luz
incidente fraca e em ambientes cobertos.
5) Células leves. O uso de substratos plásticos permite o uso em dispositivos
compactos e na indústria automotiva.
6) Evolução no estado físico dos eletrólitos. Um eletrólito quase sólido, feito de
uma combinação de um líquido iônico não volátil e um gel com uma eficiência de
conversão acima de 7% foi relatado pelo Professor Hayase e colaboradores, no

19

Instituto de Kyushu de tecnologia, em 2001. Com o objetivo de utilização de um
eletrólito totalmente sólido, há pesquisas sobre o uso de compostos inorgânicos
como CuI e CuSCN, polímeros condutores como o Polipirrol (PPy), materiais de
baixo peso molecular tais como trifenilamina e compostos orgânicos amorfos tais
como o Spiro-MeOTAD (KAWAKITA, 2010). Wu e colaboradores conseguiram, em
2008, um eletrólito baseado em poli (iodeto de N-alquil-4-vinil-piridina) com eficiência
5.64%. A eficiência de conversão fotoelétrica a mais elevada (9,61%) para um
eletrolito quasi sólido foi obtida com base em um precursor “organogelator” de baixa
massa molecular (LMOG : Low Molecular-Mass Organic Gelators) (TAO, 2015)
2.2 Corantes, óxido semicondutor e selagem
O corante absorve a radiação solar na região do espectro visível, injeta os
elétrons no semicondutor e aceita o par redox presente no eletrólito. Esse ciclo é
repetido sucessivamente, nas células DSSC. Gratzel preconiza que, para aplicações
nas células, os corantes ideais devem absorver toda a luz em comprimentos de
onda desde o visível até o infravermelho próximo, abaixo de 920 nm, e devem
também se adsorverem com facilidade à superfície do óxido semicondutor. O
rendimento quântico, ou seja, a capacidade de injetar elétrons no semicondutor,
deve ser alto. A estabilidade do corante deve ser igual ou maior a 108 ciclos de
oxidação e redução, para que sua vida útil seja projetada em 20 anos (GRATZEL,
2001, 2003, 2005). Alguns corantes orgânicos têm despertado interesse dos grupos
de pesquisa; tais como as ftalocianinas, por apresentarem grande atividade
fotoquímica; e as porfirinas, por participarem de processos como a fotossíntese.
Corantes baseados em pontos quânticos (quantum dots), devido à propriedade de
alterações em seus espectros de absorção com a mudança do tamanho de
partículas, também fazem parte de uma tecnologia de interesse científico (DIGUNA,
2007). De modo geral, o semicondutor base para a adsorção do corante, consiste
em um filme poroso metálico de óxido de titânio (TiO2), transparente após a
sinterização. A estrutura do eletrodo permite o suporte físico do corante e a difusão
do par redox, e é um caminho para a corrente elétrica (HAGFELDT, 2010).
O TiO2 é um material barato e não tóxico muito utilizado na indústria - em sua
forma alotrópica rutilo - como pigmento branco, na indústria de papel e tintas. Para
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aplicação nas células solares, em processos de conversão de luz em eletricidade,
utiliza-se na forma alotrópica anatase (NOGUEIRA, 2001).
Houve grandes avanços desde as primeiras células desenvolvidas por Gratzel,
no entanto, mesmo após 15 anos de pesquisa em todo o mundo, a produção de
módulos em larga escala ainda não foi efetivada. O maior problema para a produção
comercial desses dispositivos é devido à necessidade de uma perfeita vedação da
célula, afim de evitar o vazamento e evaporação do eletrólito líquido. O material
utilizado para selar deve ser termicamente estável e quimicamente inerte para o par
redox contido no eletrólito. Para aplicações em áreas maiores, tais como módulos
solares, contendo muitas células vizinhas, o material de selagem deve também
impedir o transporte de massa entre os eletrólitos das células (SASTRAWAN 2006).
Os métodos mais difundidos para a selagem de DSSC usam filmes e resinas
comerciais pertencentes à linha de produtos Surlyn® ou Bynel®, da Dupont. No
entanto, estudos apontam que esses polímeros sofrem degradação a longo prazo,
prejudicando o funcionamento da célula (RIBEIRO, 2012).

Professores da

Universidade de Aveiro, em Portugal, (Número de Publicação: PT 104869)
requereram em 2010 a patente de um painel selado e recoberto totalmente com
Surlyn®.
O método que utiliza a fusão do vidro, utilizando fritas de vidro em
temperaturas em torno de 1250 oC, e alta pressão, é um método interessante pois
cria uma célula formada somente de vidro, inerte quimicamente tanto para o
eletrólito quanto para os metais condutores presentes. No entanto há a dificuldade
de se trabalhar com um processo em alta temperatura que, além de requerer muita
energia, também pode danificar o corante adsorvido na superfície do semicondutor.
Uma evolução desse método é fundir o vidro com o auxílio de um feixe laser. O feixe
percorre o perímetro da junta aquecendo o "cordão" de fritas de vidro de forma
localizada, e solda as duas superfícies planas da célula. A vantagem desse método
é que o aquecimento localizado evita danos aos materiais que são comumente
utilizados na célula. Uma desvantagem nesse método é o necessário e rigoroso
controle de temperatura das placas de vidro plano uma vez que, dadas as
características morfológicas do vidro, o sistema todo fica bastante suscetível à
quebra durante e logo após o processo, devido às tensões internas do vidro.
Apresenta-se também como desvantagem para uma aplicação em larga escala
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desse processo, o custo de operação de uma linha com tais necessidades técnicas
avançadas (CRUZ, 2012)
2.3. Desvantagens da DSSCs
Shauddin (2013) cita o relatório da Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
intitulado "New Efficiency Benchmark For Dye-sensitized Solar Cells", de novembro
de 2008, para enumerar o que considera algumas desvantagens das células DSSC.
A grande desvantagem das células solares DSSC é o uso do eletrólito líquido,
que tem problemas de estabilidade em baixas temperaturas. O eletrólito pode
congelar, cessando a produção de energia e podendo levar a danos físicos em todo
a célula ou painel. Se as temperaturas forem muito mais elevadas, pode haver
expansão do líquido, tornando a vedação das células um problema crítico. A solução
eletrolítica contém compostos orgânicos voláteis (ou VOC), e solventes, que devem
ser cuidadosamente selados dentro do dispositivo, uma vez que podem ser
perigosos à saúde humana e ao ambiente.
Considerando o desenvolvimento da tecnologia DSSC, as células podem,
potencialmente, ser fabricadas em uma linha de produção em alta velocidade, com
impressão "rolo a rolo" para produção de células flexíveis. No entanto, a vedação
durante a laminação dos componentes, nesse tipo de processo, também é um
desafio tecnológico, pois encarece e dificulta a produção. Podemos considerar um
desafio, também, a difusão do eletrólito entre as camadas dos materiais plásticos
utilizados durante esse tipo de laminação (LAW, 2010).
A fabricação em larga escala e aplicações comerciais dessas células ainda não
são difundidas, pois além das dificuldades de vedação, estão sendo verificados
problemas de estabilidade química nos eletrólitos, tanto os que se apresentam em
estado líquidos quanto em outros estados físicos. As DSSCs estão se degradando
quando expostas à radiação ultravioleta ou calor (TRIBUTSCH, 2004).
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3 OBJETIVOS
Os objetivos foram divididos em geral e específicos, como segue:
3.1 Gerais
O trabalho está centrado no desenvolvimento de uma nova geometria,
utilizando-se materiais e processos de fabricação de baixo custo, de uma célula
solar do tipo "sensibilizada por corante" (DSSC - dye sensitized solar cells). A proposta
inclui a fabricação de pequenas células semitransparentes em vidro para futuras
aplicações de energia solar integrada às edificações. Foram estudados parâmetros
de impressão em tela - screen-printing e procedimentos eficientes de selagem
hermética das células fabricadas.
3.2 Específicos
Os tópicos específicos que que foram investigados são:
a) Proposição e desenho de geometria da DSSC com eletrodos no mesmo
plano;
b) Processos de deposição e gravação e eletrodos metálicos por técnicas
litográficas;
c) Ajuste de parâmetros de impressão com tela de filmes de TiO2 sobre vidro;
d) Caracterização morfológica dos filmes depositados;
e) Desenvolvimento de processos de selagem hermética utilizando adesivos;
f) Fabricação de pequenas células DSSC;
g) Avaliação da eficiência de fotoconversão das células solares DSSC
fabricadas.
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4 METODOLOGIA

As células foram projetadas e construídas integralmente no Centro de
Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas - SP,
SP utilizando-se a
infraestrutura e aporte técnico dos profissionais.
A pesquisa foi focada na otimização das etapas de impressão do eletrodo de
TiO2, necessárias à construção do dispositivo
dispositivo, e a verificação do desempenho de
selagem com os principais grupos de adesivos. Foi realizado teste para a verificação
da eficiência de conversão de energia das células funcionais fabricadas.
4.1 Gravação das m
máscaras litográficas
As máscaras litográficas foram projetados e fabricados
s no CTI, através da
técnica de escrita direta a laser ((Direct
Direct Write Lithography)
Lithography com o uso do
equipamento Heidelberg DWL
DWL-66FS em sala limpa. A Figura 5 mostra um desenho
esquemático da estrutura de cada máscara construída.
Figura 5.. Esquema mostrando o desenho das máscaras litográficas confeccionadas para a
gravação de cada uma das camadas das DSSCs.

Fonte: Ely, F. Arquivo.
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4.2 Microfabricação de Eletrodos e Contatos
Para a fabricação dos eletrodos e contatos das células a partir das máscaras
TiW (liga titânio-tungstênio) e Pt (platina), utilizou-se sequencialmente as técnicas de
fotolitografia, deposição por sputtering (pulverização catódica) e lift-off

em sala

limpa. As Figuras 6 e 7 abaixo mostram os processos e equipamentos utilizados
para a gravação dos eletrodos de TiW (anodo) e Pt (catodo).
Figura 6 : Equipamentos utilizados na fotogravação dos eletrodos.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 7 - Esquema genérico mostrando as etapas de fotolitografia e lift off para gravação
de estruturas da DSSC.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Primeiramente, o vidro padrão silico-sodo-cálcico (soda lime glass) de 1,1 mm
de espessura foi cortado em peças de 65 x 65 mm. Os vidros foram então limpos
em sala limpa em um equipamento limpador de máscaras - Balzers MC 701 utilizando-se detergente Extran 5% em água, acetona e álcool isopropílico, com
tempo de ultrassom de 10 minutos a 60 oC (Figuras 6a e 6b).
O fotorresiste Clariant AZ 5214® (Image Reversal Photoresist) foi aplicado por
rotação (spin coating) sobre as placas de vidro com o equipamento Specialty
Coating Systems - G3P (Figura 6d) à 3000 rpm por 30 segundos, e submetido à
cura em uma placa térmica Dataplate Digital Hot Plate 740 Cole Parmer à 110 oC por
1 minuto. Este fotorresiste especial destina-se principalmente à técnicas de lift-off. É
utilizado sob luz UV e para o padrão negativo da máscara - ele se prende nas
regiões que não serão litogravadas. A gravação foi realizada em duas etapas. Todo
o processo foi realizado para a gravação do eletrodo de TiW primeiro e depois a
sequência foi repetida para a gravação do contraeletrodo de Pt.
Após o alinhamento da máscara o conjunto foi exposto à luz ultravioleta (200
nm < λ < 400 nm) com energia de 2,2 mW/cm2 durante 5 minutos (Figura 7b). A
revelação do fotorresiste foi realizada com imersão em uma solução de Clariant AZ
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351B (Developer) em água deionizada, na proporção de 1:4 por um minuto (Figura
7d), e cura total de 30 minutos à 80 oC. Os substratos foram então lavados com
água deionizada. Às placas contendo o negativo da imagem foi depositado um filme
de TiW (anodo) por sputtering (Figura 7g). Após isso foi realizada a técnica de lift-off
para a remoção do metal não desejado (Figura 7h). A técnica chamada de lift off
pode ser compreendida como o ato de retirar um composto que não está preso
diretamente à superfície do substrato e sim a um intermediário, por dissolução desse
intermediário, resultando no desprendimento total do composto do substrato, por
ação física.
Esse tipo de técnica é muito utilizado para a confecção de contatos metálicos,
quando temos a necessidade de litografar filmes finos de metais duros que não são
facilmente removidos por processos de corrosão química ou física (etching).
As estruturas são gravadas no substrato com compostos químicos chamados
fotorresistes, que endurecem ao contato com a luz ou com a temperatura. O metal é
depositado em toda a superfície por deposição catódica (sputtering).
Quando a placa é tratada com um solvente, p. ex. acetona, o fotorresiste é
solubilizado e o metal que não está aderido ao vidro se desprende.
4.3 Impressão do TiO2 por screen printing
De acordo com a literatura, os elementos fundamentais para a impressão com
o uso da técnica conhecida como silk screen, que devem ser ajustados para que o
resultado alcançado seja o esperado e para que haja reprodutibilidade nos trabalhos
são:


A pasta (tinta) para a impressão. O material do qual será formado o
desenho.



A tela. Elemento que contém os padrões as serem transferidos.



O substrato. Superfície na qual o desenho será impresso.



O rodo. Elemento que força a tinta através da tela, imprimindo o
desenho no substrato.

Para a impressão (gravação) da camada de TiO2 foi utilizado uma pasta
comercial especialmente desenvolvida para células DSSC : 18NR-T, do fabricante
australiano DyeSol. O equipamento de screen printing utilizado foi a mesa manual
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EMS Stencil Printer 2020U.

O equipamento utiliza ar comprimido para o

levantamento da tela e mudança de sentido do rodo
rodo, o que auxilia na
reprodutibilidade da velocidade de impressão e pressão do rodo sobre a tela. A
altura e o alinhamento entre a tela e o substrato são realizado através de ajustes
mecânicos, com micrômetros fixados na base do equipamento.
Foram utilizadas diferentes telas serigráficas (Sefar In
Ind. Com. Ltda); os
detalhes sobre as condições de impressão do TiO2 são fornecidos a seguir na
sessão resultados e discussão. Após a impressão, as placas foram levadas a um
forno para a sinterização da camada de TiO2. A sinterização foi realizada seguindo
uma rotina de aquecimento em duas etapas, com uma taxa de aquecimento de 5 oC
por segundo até a temperatura de 45
450 oC conforme o gráfico da Figura
F
8.
Figura 8 - Gráfico de temperatura versus tempo de si
sinterização do TiO2.

Fonte: Elaborado pelo autor
autor.
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4.4 Impregnação do corante N719
O corante utilizado para impregnação (sensibilização) do filme de TiO2 foi o
N719, da fabricante Dye Sol. O corante foi solubilizado em acetonitrila PA em
concentração de 0,5 mmol/l.
A placas com filme de TiO2 aplicado ficaram imersas nessa solução por 12
horas e depois lavadas com acetonitrila PA e secas com nitrogênio.
4.5 Corte e perfuração das peças de vidro
Os vidros foram cortados com uma mesa artesanal, com riscador com ponta
de videa adaptado em uma guia móvel para cortes em linha reta ( Figura 9a).
As tampas para o fechamento das células foram perfuradas com uma
microrretífica marca Dremel modelo 3000 em um kit de trabalho fixo vertical, modelo
220 (Figura 9b). A broca utilizada foi a odontológica de ponta diamantada cônica, de
topo arredondado, KG Sorensen FG 2135, trabalhando a 3000 rpm imersa em água.
Os furos resultantes tem 1,5 mm de diâmetro (Figura 9c)
Figura 9 - (a) Mesa para corte de vidro (b) Estação de trabalho Dremel 220, (c) vidro
cortado e perfurado.

(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

(b)

(c)
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4.6 Fechamento, inserção do eletrólito e selagem dos dispositivos
A aplicação dos adesivos foi realizada utilizando-se uma máquina aplicadora
Cam/Alot 1414 e também uma dispensadora pneumática com acionamento por
pedal Nordson 1500. Os adesivos foram transferidos para uma seringa Nordson
EFD de 30 CC. Nesses tipos de máquinas o adesivo tem o seu fluxo de saída
controlado por ar comprimido, que empurra o êmbolo da seringa. No caso da
Cam/Alot 1414, o movimento da seringa nos eixos x e y é controlado através de
computador. Foi criada a rotina no software para que o equipamento aplicasse a
quantia correta de adesivo, de forma contínua e precisa, em todo o perímetro da
célula. A aplicação com dispensador é realizada com controle manual da seringa e
fluxo regulável.
No caso do adesivo epoxidíco Delo-Katiobond® LP686 foi realizada uma pré
cura após aplicação, em uma mesa expositora UV LPKF 300-247, por 15 segundos
para que o adesivo adquirisse certa resistência à compressão e não se espalhasse
de forma descontrolada quando as duas peças da célula solar fossem pressionadas
juntas. Como um suporte para manter as duas placa à distância de 500 mícrons,
foram utilizados quatro suportes de silício em cada uma das extremidades. A placa
oposta foi presa com presilhas de pressão e o conjunto foi submetido à luz UV por 1
minuto para completa cura. Após o fechamento das laterais, a célula foi preenchida
com o eletrólito EL-HSE Dye-sol. Em alguns casos se fez necessário utilizar uma
pequena bomba de vácuo para evitar ocorrência de bolhas no eletrólito. Os furos
foram fechados com uma lâmina de adesivo Surlyn® 1601-2 (Dupont) transparentee
com o próprio adesivo, formando uma barreira hermética. A utilização do Surlyn® no
furos é necessária para evitar o contato do adesivo de cura UV com o eletrólito antes
da cura do adesivo UV. (Figura 10, a até d)
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Figura 10 - (a) Detalhe da aplicação do cordão de adesivo e suportes de silício, (b) célula
preenchida com eletrólito mas furos ainda abertos. (c) Detalhe camada de Surlin sobre furo
antes da aplicação do adesivo para fechamento completo. (d) Célula totalmente fechada
fechada,
com contatos.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor.
or.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme anteriormente mencionado, o objetivo do projeto foi a fabricação de
pequenas células solares semitransparentes tipo DSSC. A semitransparência é uma
característica muito interessante quando se vislumbra aplicações em edificações,
por exemplo, em janelas e claraboias. A estrutura tradicional de célula DSSC ccom
eletrodos em paralelo numa configuração em "sanduíche" dificulta que algum grau
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elevado de transparência seja atingido. Isto ocorre porque a platina, comumente
utilizada como contra-eletrodo, tem característica metálica, atuando como um refletor
especular.
Neste trabalho, foi proposta uma geometria diferente, na qual os dois eletrodos
encontram-se no mesmo plano, em uma configuração "interdigitada". A Figura 11
mostra esquematicamente ambas geometrias.
Figura 11 - Representação esquemática da vista em corte de uma célula DSSC
convencional (esquerda) e a estrutura proposta (direita)

Fonte: Ely, F. Arquivo. Adaptação.

Na estrutura interdigitada proposta não há necessidade de um eletrodo
transparente (p.ex. FTO = SnO2:F). Assim, o FTO foi trocado por TiW que é um
material mais condutor e muito resistente à corrosão. O ponto negativo desta
configuração de eletrodos é que área ativa que coleta a energia solar é menor
quando comparada com a estrutura tradicional. No entanto, controlando-se a largura
e a distância dos eletrodos, é possível maximizar a relação entre área ativa e
transmitância do dispositivo. A estrutura das células solares (DSSC) proposta é
mostrada na Figura 12.
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Figura 12 - (a) Representação esquemática da estrutura dos painéis DSSC
interdigitados propostos e (b) R
Respectiva
espectiva vista em corte com dimensões
30 mm

30 mm
65 mm

65 mm

(a)

(b)
Fonte: Ely, F . Arquivo.

Na construção civil é utilizado o vidro silico
silico-sodo-cálcico
cálcico (soda lime glass).
Seus elementos básicos são a sílica e os óxidos de sódio e de cálcio. O vidro que
sai do forno é chamado de produto base, podendo sofrer transformações para
alteração de suas propriedades. Atualmente, o vidro base adotado é o do tipo float,
ou seja, vidro
o plano, comum, liso e transparente com espessura uniforme e massa
homogênea (PINTO, 2008)
2008).
Cada substrato de vidro de 65 mm x 65 mm de 1,1 mm de espessura contém
dois dispositivos DSSC com área de 900 mm2. Cada pequena célula DSSC possui
19 linhas de eletrodo de 28 mm de comprimento e 200 m
m de largura. As linhas dos
eletrodos de TiW estão conectadas entre si, da mesma forma que a linhas de Pt.
Ambas as linhas de Pt e TiW estão separadas ((pitch) em 510 m.
m. As linhas de TiO2
estão
tão dispostas numa configuração do tipo "espinha de peixe" sobre o TiW e a área
sobre essas linhas corresponde à área ativa coletora de luz do painel. Essa área
ativa corresponde a 106,4 mm2 (Figura 12).
As células DSSC foram fabricada
fabricadas utilizando-se uma sequência de etapas que
incluem, por exemplo, processos de litografia, deposição por pulverização catódica
(sputtering)) e impressão com tela ((silk screen).
). A ordem e a descrição completa das
etapas do processo
ocesso de fabricação das células
células,, são mostradas na tabela
ta
1 abaixo.
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Tabela 1 - Materiais e processos envolvidos na fabricação das células DSSC
interdigitadas.
Etapa
1 - Corte e limpeza
substrato

Material
vidro silico-sodocálcico 1,1 mm

2 – Deposição

TiW

eletrodo TiW
3 – Gravação TiW

AZ 5214®

4 – Remoção TiW

Acetona

5 – Gravação Pt

AZ 5214®

6 – Deposição

8 – Deposição TiO2

corante
11 – Selagem
12 – Injeção do
eletrólito
13 -Vedação dos
furos

1000 Å (150 nm)
Linhas 200 µm com
pitch 1020 µm

Limpeza padrão em
sala limpa
Pulverização
catódica (Sputtering)
Fotolitografia
máscara DSSC –
TiW

-

Lift-off

Linhas de 200 µm

Fotolitografia

com pitch 1020 µm

máscara DSSC – Pt
Pulverização

1000 A (100 nm)

Acetona

-

Lift-off

Linhas de 220 µm

Impressão com tela

com pitch 1020 µm

(screen printing)

-

-

Forno (T = 450 C)

Corante N719

-

Imersão em solução

Vidro + adesivo UV

Tampa de vidro de

ou térmico

30 x 20 mm2

Eletrólito EL-HPE

-

Surlyn® + adesivo

-

Pasta TiO2

9 – Sinterização TiO2
10 – Impregnação

65 x 65 mm2

Processo

Pt

Eletrodo Pt
7 – Remoção Pt

Dimensão

catódica(Sputtering)

Cura UV, RTV
Preenchimento
capilar a vácuo
Posicionamento e
adesão

Fonte: Autor

5.1 Ajuste de parâmetros de impressão com tela de filmes de TiO2 sobre vidro
e caracterização morfológica
A utilização da impressão com tela como técnica para criar padrões
bidimensionais começou no início do século 20 e desde então é considerada a mais
versátil de todas as técnicas de impressão. Quatro itens são essenciais para
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impressão com tela. Estes são a pasta (tinta) de impress
impressão,
ão, a tela para definir os
padrões, a superfície sobre a qual a impressão será feita (substrato) e o rodo
(squeegee)) para forçar a pasta através da tela. O princípio operacional da técnica e
suas várias partes são representados na Figura 13:
Figura 13 - Ciclo para impressão com tela ((screen-printing
printing)

Fonte: Adaptado de Hobby, A 1997

A tela é mantida acima do substrato, a pasta é aplicada e o rodo passa
pressionando a tela contra o substrato e empurrando a pasta através das áreas
abertas. Desta forma, a pasta é transferida para a superfície do substrato. A tela é
identificada pela trama com a qual é fabricada e é normalmente feita de poliéster,
nylon ou aço inoxidável ((stencil).
). O padrão desejado é previamente gravado
fotoquimicamente sobre a trama usan
usando
do uma emulsão que seja resistente aos
solventes utilizados no processo de impressão. A viscosidad
viscosidade da pasta, sua
"molhabilidade" sobre o substrato e outros parâmetros determinam a funcionalidade
do método. Em particular, a dimensão da trama em si, dada em mesh, que é o
número de aberturas em cada polegada linear medida ao longo de um fio, pode
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limitar a resolução do padrão impresso. As pastas utilizadas para impressão são
geralmente caracterizadas como tintas líquidas pseudoelásticas. A viscosidade da
pasta pode variar entre 0,05 a 5 Pa.s. Um comportamento ideal de uma pasta para
impressão com tela é: a) alta viscosidade em repouso b) baixa viscosidade sob alto
cisalhamento e c) curto tempo de recuperação de viscosidade. Outros fatores que
influenciam, em maior ou menor grau, a resolução e a espessura do padrão
impresso sobre o substrato incluem: forma, dureza e ângulo de ataque do rodo,
pressão e velocidade aplicada ao rodo, espessura da emulsão e tensão da tela,
distância entre a tela e o substrato. Nesta etapa foram otimizados os parâmetros de
impressão com tela para deposição de filmes nanoparticulados de TiO2, que compõe
o eletrodo de trabalho.
Os parâmetros que influenciam a qualidade da estrutura impressa no subtrato
são:


Espessura da tela e emulsão



Viscosidade da Pasta



Pressão aplicada no rodo



Velocidade do rodo



Separação entre tela e substrato

A espessura da tela e emulsão foram definidos em sua fabricação,
considerando-se a resolução de largura 200 microns e pitch de 1020 microns. Foram
utilizadas duas telas de poliéster com fios de 80 m de espessura, trama (mesh) 43T
= 43 fios/cm com emulsão resistente a solvente (Tabela 2). Foi utilizada uma pasta
de TiO2 comercial - 18 NR-T Dyesol - especialmente desenvolvida para fabricação
de células DSSC. Parâmetros experimentais foram cuidadosamente variados para
atingir um recobrimento uniforme e definição precisa das linhas de TiO2. A
espessura desejada para o filme de TiO2 deve variar na faixa de 7 a 12 m.
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Figura 14 - Padrão de TiO2 a ser transferido por impressão com tela

Fonte: Ely, F. Arquivo.

Tabela 2 - Características das duas telas utilizadas para impressão do TiO2
Característica

Tela A

Tela B

Tamanho do quadro (cm)

29 x 29

20 x 20

Trama (fios por centímetro)

43

120

Diâmetro do Fio (µm)

80

34

Material

Poliéster

Poliéster

Tensão dos fios (N/cm)

16 ±1

16 ±1

Espessura da tela (µm)

130

52

Fonte: Elaborado pelo autor.

A espessura da tela, emulsão na tela e viscosidade da pasta são parâmetros
previamente fixados. A pressão do rodo, ou seja, o quanto o rodo pressiona a tela
elástica, contra o substrato, deve ser mínima e suficiente para percorrer a superfície
da tela e gerar o contato uniforme entre a tela e o substrato a ser impresso. A
reprodutibilidade dos circuitos impressos através dessa técnica é fortemente afetada
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pela pressão do rodo, portanto, na mesa semiautomática utilizada, esse parâmetro
foi mantido fixo após ajuste da melhor posição. Encontrar a melhor pressão para o
rodo é um processo empírico, deve-se ajustar para cada composição entre tela e
substrato, de modo a imprimir a melhor linha possível. A velocidade que o rodo
percorre o desenho foi fixada em 10 cm/s.
A distância entre a tela e o substrato é o ponto mais importante do processo de
otimização. Nessa mesa de impressão, específica para esse trabalho, os ajustes
foram realizados através de micrômetros que controlam a posição espacial relativa
entre base e suporte para a tela. Mesmo que o desenho seja totalmente impresso,
qualquer variação na distância entre a tela e o substrato afeta a qualidade da
estrutura microscópica. Para substratos que absorvem tinta - i.e. tecidos, é possível
manter essa distancia em "zero", pois evita-se que a tinta vaze para os lados (termo
conhecido como bleeding); no entanto, para o vidro, mesmo que haja ganho de
definição, foi verificado nesse trabalho que a altura da camada impressa se torna
muito fina, da ordem de 2 a 3 µm para a pasta 18-NRT. Isso não é desejável pois
pode afetar o rendimento da célula solar montada. A Figura 15 ilustra as situações
verificadas acerca da distância entre a tela e o substrato. É importante considerar a
fixação do substrato à mesa de trabalho. Nesse caso foi utilizada fita crepe comum
sobre um gabarito de vidro mais grosso, preso à base da mesa de trabalho. Sobre
esse gabarito foram realizadas marcações para que pudesse ser alcançado o
alinhamento perfeito entre as linhas metálicas litogravadas no substrato e a
impressão de TiO2.
A distância determinada como sendo ideal nesse trabalho, considerando a tela
projetada e a particularidade do substrato, foi de 4 mm.
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Figura 15: Impressões resultantes para diferentes distâncias entre tela e substrato (a) muito
longe (b) muito perto (c) ideal

Distância muito grande
entre tela e substrato:
Linhas finas e sem
definição.

(a)

Distância menor que
desejada entre tela e
substrato:
Linhas maiores que o
desejado e sem definição.

(b)

Distância otimizada entre
tela e substrato:
Linhas de impressão
reproduzem o desenho
contido na tela.

(c)
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os filmes de TiO2 foram caracterizados por microscopia óptica Olympus Bx43.
A espessura foi analisada por perfilometria mecânica com um equipamento Dektak
XT da Bruker.
Como resultados sumarizados para o filme se TiO2 , comparam-se com os
valores projetados, como a seguir, na tabela 3:
Tabela 3 - Comparação entre valores projetados e obtidos para o contra eletrodo de TiO2
Projetado

Obtido (média)

Diferença

Pitch TiO2 (µm)

1020

1010

0,99 %

Largura de linha (µm)

220

500

56 %

Altura de linha (µm)

12

8,40

30 %

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 16: Projeção de área sobre a célula, com linhas de TiO2 impressas

Fonte: Elaborado pelo autor.

O valor médio de 8,40 µm para a altura das linhas de TiO2 está condizente com
a faixa esperada de 7-12 m presente na literatura e como limite de espessura para
linhas de 500 µm. É importante verificar que um ponto crucial se dá no alinhamento
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dessa "grade" impressa de TiO2 e o TiW litogravado. As análises por microscopia
demonstram que o alinhamento é satisfatório, mesmo que as linhas, com média de
500 m, excedam em 56 % a largura teórica projetada de 220 m. Não há pontos de
curto circuito. Em tentativas de priorizar parâmetros para alcançar uma largura fixa
menor que 400 m com a pasta 18-NRT, não foi obtido um filme com espessura
superior a 3 m.
Figura 17 - Microscopia óptica mostrando: (a) espaçamento, largura e pitch da linhas do
circuito Pt e TiW; (b) espaçamento e largura linhas TiO2 impressas; (c) (d) (e) (f)
alinhamento entre os dois lados da célula.

(a)

(b)

Pt

TiW

TiO2

(c)

(d)

(e)
Fonte: Elaborado pelo autor.

(f)
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5. 2 Adesão e selagem hermética utilizando adesivos.
Os adesivos utilizados devem resistir aos solventes e materiais corrosivos do
eletrólito. Dessa forma, foram realizados testes com diversos adesivos comerciais
para determinar os mais adequados e que garantam maior durabilidade ao
dispositivo. O monitoramento da eficácia da selagem foi realizado através de
microscopia óptica e foi avaliada a deterioração dos adesivos e presença de
vazamentos do eletrólito.
Foram testados os principais grupos de adesivos que possuem características
que combinam resistência, facilidade de processo, e custo. A Tabela 4 sumariza os
resultados obtidos.
Tabela 4 - Adesivos testados no processo de selagem da célula.
Adesivo/selante

Tecnologia

Resultados

Loctite190024

Acrílico modificado de cura UV

Resiqualy RQ 2002

Epoxi bi-componente

Delo-Katiobond® LP686

Epoxi monocomponente de
cura UV

Se degrada em contato com o
eletrólito. Não selou a célula.
Não atinge especificação de
viscosidade correta.
Selou a célula a contento,
Inerte ao eletrótito

Loctite 598B

Silicone RTV oxímico

Não selou a célula

Fonte: Autor

O adesivo epoxidico de cura por luz ultra violeta, Delo-Katiobond® LP686,
apresentou o melhor desempenho na adesão das duas placas de vidro, e na
selagem do eletrólito.
A Figura 18 mostra as placas após decorridos 15 dias. A ausência de eletrólito
em alguns pontos foi devida ao transbordo durante os processos iniciais de
preenchimento, e não ao vazamento pela barreira de adesivo.
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Figura 18 - Células contendo eletrólito com selagem por Delo-Katiobond® LP686 nas
bordas e furos . (a) No início e (b) após 15 dias.

(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

(b)

O silicone Loctite 598B foi um dos materiais testados para a selagem,
principalmente devido à sua alta capacidade de aderência ao vidro e excelente
resistência química. Esse material é um silicone de cura oxímica, que vulcaniza à
temperatura ambiente. Uma vantagem dos silicones é o baixo custo, facilidade no
processo de cura e a flexibilidade da junta formada, o que proporciona um conjunto
final mais resistente às vibrações e impactos.
Os resultados iniciais utilizando-se esse produto não foram satisfatórios. O
eletrólito permeou o selante na interface com o vidro. A Figura 19 ilustra o resultado
com o uso do silicone.
Figura 19 - Células contendo eletrólito com selagem por Loctite 580B nas bordas e furos .
(a) No início e (b) após 15 dias.

(a)
Fonte: Elaborado pelo autor.

(b)

Sendo o material Epoxídico de cura UV, Delo-Katiobond® LP686, o de melhor
desempenho, utilizou-se um processo de selagem e consolidação do adesivo em
duas etapas. Numa primeira etapa o adesivo de cura UV foi depositado na borda de
um substrato de vidro previamente cortado e limpo. Este substrato mais "cordão de
adesivo" foi submetido à pré cura por exposição à luz UV por um período curto para
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que o material adquirisse certa resistência à compressão. Após esse procedimento,
e depois da etapa 9 (impregnação do corante, Tabela 1) foi colocada a tampa de
vidro sobre esse substrato, e curado. A célula capilar formada, selada em todas as
bordas com um adesivo UV foi preenchida com o eletrólito. A Figura 20 mostra
esquematicamente abordagem proposta.
Figura 20 - Esquema mostrando a abordagem proposta para selagem do dispositivo.

Moldura de adesivo
UV ou termoplástico

Vidro

Fonte: Ely, F 2015

5.3 Avaliação da eficiência de fotoconversão das células solares (DSSC)
fabricadas.
A caracterização elétrica de células fotovoltaicas é feita com o auxílio de
modelos baseados em circuito elétrico (QUASCHNING, 2007; DUFFIE, BECKMAN
2006).
As características elétricas das células solares foram obtidas através de curvas
de corrente-tensão (I-V), das quais são extraídos os parâmetros: corrente de curto
circuito (ISC), potencial de circuito aberto (VOC), potência máxima (PMax), potência
teórica (PTeo) e eficiência de conversão de energia (), como ilustrado na Figura 21.
As curvas I-V são importantes para a análise do desempenho da célula solar sob
diferentes condições de luminosidade. Elas podem ser obtidas através da variação
da voltagem externa em oposição a fotovoltagem com a medida simultânea da
corrente ou através da aplicação de uma resistência variável externa. A corrente e o
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potencial são medidos enquanto a resistência é variada da condição de curto circuito
(R = 0) até a condição de circuito aberto (R →  ), onde não existe fluxo de elétrons.
Figura 21 - Curvas a) I x V e b) P x V características de uma célula fotovoltaica sob
iluminação.

10

30
25

Vmax = 3,5 V
Imax = 7,0 A

6

20
15

4

10

FF = 63,5%
2
0

VOC = 4,96 V

0

1

2

3
4
5
Voltagem (V)
Tensão

6

Potência (W)

8

Corrente (A)

Pmax. = 24.5 W

ISC = 7,8 A

5

7

0

Fonte: Ely, F. Arquivo.

A potência máxima (PMax) produzida pelo dispositivo é alcançada quando a
resistência externa se iguala a resistência interna da célula solar, ou seja, o produto
I-V é máximo. Esse ponto corresponde a corrente de ponto máximo (Imax) e ao
potencial de ponto máximo (Vmax). A posição do ponto de potência máxima
representa a área do maior retângulo que pode ser ajustado à curva I-V. Quanto
mais a curva I-V se aproxima da forma retangular, maior é a potência máxima e a
eficiência. Um parâmetro importante para uma célula solar é fator de preenchimento
(FF). O fator de preenchimento FF é essencialmente uma medida da qualidade da
célula solar. Ele é calculado comparando a PMax com a potência teórica resultado da
VOC e da ISC.

FF também pode ser interpretado graficamente como a área

hachurada mostrada na figura 21. Um maior FF possível é desejável e corresponde
a uma curva I-V de forma mais quadrada possível. A eficiência de conversão de
energia solar em eletricidade () para uma célula solar é definida como a potência
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gerada no ponto máximo (PMAX) em condições padrão bem definidas, dividida pela
potência da radiação incidente. As condições mais frequentes são de irradiância
(PIN) 100 mW.cm-2, espectro AM 1.5G e temperatura de 25 °C.
As células montadas foram medidas com o auxílio de um equipamento
simulador solar (Figura 22).
Figura 22 - Equipamento simulador solar

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3.1 Determinação da curva I-V e Potência da célula fotovoltaica.
Foi determinado a curva de corrente por tensão (Curva I-V) da célula solar
.Para obter-se a potência que a carga gera, simplesmente foi utilizado a relação do
produto de tensão pela corrente para ser determinado a potência (Figura 23).
Tabela 5: Dados obtidos da medição do desempenho da célula solar
Isc: Corrente de curto-circuito
Jsc:
Voc:

21,27 µA

Densidade de corrente

204,51 µA/cm2

Tensão de circuito aberto

545,924 mV

Impp: Corrente do ponto de potência máxima

10,56 µA
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Vmpp: Tensão do ponto de potência máxima

324,255 mV

Pmax: Potência Máxima

3,425 µW/cm2

Fillfactor: Fator de preenchimento

29,5 %

Ƞ: rendimento

0,003 %

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 23: Curva I x V

Fonte: Elaborado pelo autor.

A potência máxima (PMax) produzida pelo dispositivo construído foi baixa
considerando a área total exposta à incidência solar. Durante os processos para
medição foi verificado que há dificuldade em realizar o contado dos eletrodos
litogravados no vidro com o conector ao equipamento de medição. É um ponto a ser
estudado, pois mesmo com a utilização de uma tinta condutora a base de prata para
melhorar a condutividade das trilhas, e utilizando-se conectores comerciais para
telas LCD, houve dificuldade em extrair os dados do dispositivo construído.
Durante as medições realizadas, foi verificado que a resistência interna da
célula está muito alta. Um ponto que pode ser explorado na melhoria do
desempenho é a largura dos eletrodos. A condutividade superficial dos eletrodos de
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TiW gravados sobre o vidro no plano pode estar afetando a taxa com a qual os
elétrons são captados na interface com o TIO2 e uma otimização do processo de
deposição do TiW ou substituição por outro metal pode auxiliar na coleta de cargas.
No entanto, consegui-se verificar a possibilidade construtiva através das técnicas
propostas.
6 CONCLUSÃO
Os macroprocessos para fabricação em escala piloto foram desenvolvidos com
sucesso e incluíram técnicas de microfabricação, combinada com tecnologias mais
simples como o screen printing e a utilização de adesivos UV para o fechamento
hermético do dispositivo. A células sensibilizadas por corante produzidas com o uso
de uma liga de titânio-tungstênio (TiW) litogravada como anodo e com disposição
geométrica coplanar, ou seja, no mesmo plano do eletrodo de platina, funcionam
como dispositivos semitransparentes geradores energia elétrica quando expostas à
luz solar. A geometria desenvolvida permite, ainda, a interconexão das células
DSSC em série para a formação de painéis maiores para uso, p. ex. em claraboias
ou janelas.
O estudo de selagem hermética em dispositivos que simulam as células
DSSC revelou que os adesivos de base epoxídica, principalmente adesivos de
barreira formulados para aplicações na manufatura de displays, apresentaram
desempenho promissor para barrar eletrólitos altamente corrosivos compostos por
solventes orgânicos e íons mono e trivalentes de iodo.
Os macroprocessos desenvolvidos nesse trabalho representam um grande
avanço na fabricação de painéis semitransparentes DSSC. No entanto, todas as
etapas estudas precisam de ajustes e novas investigações para maximizar o
rendimento e solucionar problemas identificados. Por exemplo, é importante
investigar futuramente questões relativas à condutividade da liga TiW com a
finalidade de verificar se há processos ocorrendo nas interfaces dos eletrodos que
podem estar aumentando a resistência interna ao fluxo da corrente. Uma das
possibilidades aventadas aqui é a geração reversível de óxidos de tungstênio na
interface do anodo com o TiO2 que pode papel decisivo no desempenho do
dispositivo como célula solar. Eventual substituição do TiW por Ti seria uma
alternativa viável, pois ambos possuem resistência química a corrosão similares.
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Outro ponto importante a ser estudado seriam as conexões elétricas do dispositivo,
tais como aumento da espessura dos contatos para melhorar a resistência mecânica
e passivação para evitar oxidação em contato com o ar.
Acreditamos que essas investigações complementares certamente levariam a
um aumento significativo da eficiência de fotoconversão observada levando a
valores satisfatórios para aplicações comerciais.
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