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RESUMO 

Valerio, T. L., Influência do Nb2O5 em células solares fotovoltaicas a base de ZnO. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – Universidade Estadual do Centro Oeste, 

UNICENTRO. Guarapuava – PR. 2018 

 

O investimento em fontes renováveis de energia tem aumentado nas últimas décadas, devido 

ao alto impacto ambiental gerado por utilização de fontes não renováveis. Neste contexto, a 

conversão de energia solar em energia elétrica é bastante promissora. As células solares 

sensibilizadas por corantes (DSSCs) surgem como uma alternativa promissora, pois estas são 

simples, não tóxicas e apresentam eficiência relativamente alta, porém ainda apresenta perdas 

no processo de conversão energética, devido aos efeitos de recombinação eletrônica nas 

interfaces da célula. O óxido de zinco (ZnO), tem sido empregado como aceitador de elétrons 

neste tipo de célula, pois oferece boas propriedades de transporte de elétrons. Com intuito de 

diminuir os efeitos de recombinação de carga, utilizou-se o óxido de nióbio (Nb2O5) que pode 

fornecer uma barreira energética devido ao seu gap de energia ser maior quando comparado a 

outros semicondutores. O óxido de zinco utilizado foi de fonte comercial e o óxido de nióbio 

foi preparado a partir da metodologia de Pechini. Os óxidos foram caracterizados pelas 

técnicas de difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foi 

preparada uma mistura dos óxidos nas proporções de 1%, 5%, 10% e 15% m/m de óxido de 

nióbio em óxido de zinco. As misturas foram analisadas pelas técnicas de DRX, onde 

observou-se que o óxido de zinco manteve sua estrutura após adição do Nb2O5 e comprovou-

se a adição de óxido de nióbio através da técnica de e Espectroscopia de Fluorescência de 

raios X. Os filmes obtidos foram avaliados por potencial de circuito aberto (open circuit 

voltage, Voc) e fotocronoamperometria onde observou-se que as células são sensíveis a luz, a 

eficiência foi calculada, e a célula contendo 1% e 5% de nióbio apresentaram as melhores 

eficiências ɳ = 1,35% e 1,42%, respectivamente. Na técnica de espectroscopia de impedância 

eletroquímica (EIE) as constantes de tempos para as células contendo Nb2O5 foram 

deslocadas para frequências mais baixas indicando que as reações de recombinação são mais 

lentas. Os resultados de curvas de Espectroscopia de Fotocorrente com Intensidade Modulada 

e Espectroscopia de Fotovoltagem com Intensidade Modulada mostraram que a eficiência de 

coleta eletrônica foi maior para a célula com 5% de nióbio.  

Palavras-Chave: Recombinação de carga, energias renováveis, bioenergia, sustentabilidade. 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/open-circuit-voltage
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/open-circuit-voltage
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ABSTRACT 

Valerio, T. L., Influence of Nb2O5 in photovoltaic solar cells based on ZnO. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – Universidade Estadual do Centro Oeste, 

UNICENTRO. Guarapuava – PR. 2018 

 

Investment in renewable energy sources has increased in recent decades due to the high 

environmental impact generated by the use of non-renewable sources. In this context, the 

conversion of solar energy into electric energy is quite promising. Dye sensitized solar cells 

(DSSCs) show as a promising alternative, since they are simple, non-toxic and have relatively 

high efficiency, but still present losses in the energy conversion process due to the effects of 

electronic recombination at the cell interfaces. Zinc oxide (ZnO) has been used as an electron 

acceptor in this type of cell because it offers good electron transport properties. In order to 

reduce the effects of charge recombination, niobium oxide (Nb2O5) was used, which can 

provide an energy barrier due to its higher energy gap when compared to other 

semiconductors. The zinc oxide used was commercially available and the niobium oxide was 

prepared by the Pechini methodology. The oxides were characterized by X-ray diffraction 

(XRD) technique and scanning electron microscopy (SEM). A mixture of the oxides in the 

proportions of 1, 5, 10 and 15% m/m of niobium oxide in zinc oxide was prepared. The 

mixtures were analyzed by XRD techniques, where it was observed that zinc oxide retained 

its structure after addition of Nb2O5 and the addition of niobium oxide was confirmed by the 

technique of X-ray Fluorescence Spectroscopy. The films obtained were evaluated by open 

circuit voltage (Voc) and photocronoamperometry where the cells were light sensitive, the 

efficiency was calculated, and the cell containing 1% and 5% of niobium presented the best 

Efficiencies ɳ = 1.35% and 1.42%, respectively. In the electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) technique the time constants for Nb2O5 containing cells were shifted to 

lower frequencies indicating that the recombination reactions are slower. The results of curves 

of Photocurrent Spectroscopy with Modulated Intensity and Photovoltage Spectroscopy with 

Modulated Intensity showed that the efficiency of electronic collection was higher for the cell 

with 5% of niobium. 

 

Keywords: Charge recombination, renewable energies, bioenergy, sustainability.
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I - INTRODUÇÃO 

Com a finalidade de diminuir os impactos ambientais causados pela crescente 

demanda de energia elétrica e a utilização de fontes não renováveis para produção da mesma, 

tem-se explorado novas fontes de energias renováveis. As fontes renováveis de energia têm 

ganhado cada vez mais espaço no cenário energético, devido à crescente preocupação com a 

substituição do antigo modo de vida dos grandes centros por formas sustentáveis de viver. 

Neste contexto, destaca-se a energia produzida a partir de biomassa, do hidrogênio, energia 

eólica, energia solar e geotérmica (TRINO, 2014; MARCHEZI, 2015).  

Diante deste cenário, a produção de uma energia segura, renovável e limpa, como a 

energia solar, mostra-se promissora. O Sol é uma fonte praticamente inesgotável que fornece 

ao planeta em média 1,2 x 1017 W por dia de energia.  Este é responsável pela manutenção da 

vida na Terra e a radiação solar apresenta um potencial anual de 10 mil vezes o consumo 

energético mundial. Diversos dispositivos de conversão da energia solar em elétrica têm sido 

desenvolvidos nos últimos anos a fim de se aproveitar o máximo possível desta fonte 

renovável e limpa. (DE PAULA, 2014; MARCHEZI, 2015; MAIA, 2016; SONAI et. al, 

2009). 

A conversão de energia solar em energia elétrica se baseia no efeito fotovoltaico o qual 

foi descrito pela primeira vez por Edmond Becquerel, em 1839, quando foi definido como o 

aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de material 

semicondutor, produzida pela absorção da luz (fótons) (MAIA, 2016; MARCHEZI, 2015). 

A tecnologia solar fotovoltaica tem sido motivada pela procura de baixos custos de 

produção, aquisição e durabilidade dos painéis solares. Neste panorama coexistem as células 

solares frequentemente designadas de primeira, segunda e terceira geração. As células solares 

de primeira geração são baseadas em silício cristalino e são as mais utilizadas atualmente, 

entretanto essa tecnologia apresenta limitações devido ao alto custo de fabricação, que 

envolve elevadas temperaturas (400-1400 °C), vácuo e numerosos processos litográficos (DE 

FREITAS, 2009). As células de segunda geração envolvem a produção de filmes finos de 

semicondutores, obtidos por meio da deposição de camadas muito finas de semicondutores 

como o silício amorfo, cádmio telúrio (CdTe) ou cobre-índio-gálio-selênio (CIGS) em 

substratos de baixo custo. Apesar de apresentarem uma significativa redução no custo em 

comparação com a geração anterior, a tecnologia de filmes finos apresentou baixos resultados 

de eficiência em grande escala, além de que os materiais utilizados nesses dispositivos não 

são abundantes. Assim, a necessidade de produzir células solares com baixo custo é 
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impulsionada na direção de materiais abundantes na natureza e coeficientes de absorção na 

região do espectro visível e infravermelho próximo cada vez maiores (MAIA, 2016; 

GUIMARÃES, 2016). E por último surgiram as células solares de terceira geração. Essa 

classe de células solares engloba diferentes tecnologias aplicadas a dispositivos fotovoltaicos, 

como: tecnologias orgânicas, pontos quânticos, célula solar de perovskita (YOU et al, 2019), 

células de portadores quentes, up barriers e células solares sensibilizadas por corantes 

(SEQUEIRA, 2012).  

As células solares sensibilizadas por corantes ou também chamadas de células de 

Grätzel surgiram nas últimas décadas como fortes candidatas, principalmente devido aos 

procedimentos de fabricação e os materiais que compõem o dispositivo, que são simples, de 

baixo custo e não tóxicos. A eficiência relativamente alta indica um alto potencial de 

aplicação. Essas células solares apresentarem eficiência inferior em relação aos demais tipos 

de tecnologia, pela própria natureza dos materiais e processos envolvidos nesses dispositivos 

(DE FREITAS, 2009; MAIA,2016). 

As células solares sensibilizadas por corantes (dye sensitized solar cells, DSSC) são 

baseadas em semicondutores do tipo n, de “gap de energia” (faixa proibida de energia entre as 

bandas de energia de valência e de condução) maior que 2 eV. A necessidade de 

semicondutores que possuem amplo band-gap é devido à alta resistência a fotocorrosão destes 

compostos. Esse requisito é fundamental para a preparação de dispositivos comerciais de alta 

eficiência. Isso faz com que grande parte do espectro solar não seja utilizado para a conversão 

de energia. Para resolver este problema é introduzido um corante normalmente orgânico ou 

organometálico, com “gap” da ordem de 1,6 eV, que absorve a luz solar na região do visível 

(ALVES, 2016). 

Diferentes óxidos têm sido empregados nas células solares sensibilizadas por corante 

(CSSC) como: óxido de titânio (TiO2), óxido de zinco (ZnO), óxido de estanho (SnO2), 

pentóxido de nióbio (Nb2O5), entre outros, sendo que o TiO2 é o mais utilizado como eletrodo 

de trabalho. Recentemente o ZnO com bandgap similar ao do TiO2 tem se destacado como 

um material alternativo para a fabricação de DSSCs de alta eficiência (ANTA et.al, 2016; 

FUJIHARA, et.al., 2011; APOSTOLOPOULOU, et.al., 2016). 

A montagem e o funcionamento de DSSCs são relativamente simples. O dispositivo 

consiste em um ânodo, em que se tem o óxido semicondutor sensibilizado por corante 

depositado sobre uma placa vítrea condutora, o contra eletrodo, o qual se utiliza, 

frequentemente, uma placa de vidro recoberta por platina e um eletrólito permeando os dois 

eletrodos. O eletrólito utilizado em DSSCs é composto por um par redox, sendo que o mais 
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utilizado é o iodeto/triodeto (I-/I3) (MAYRINCK, et.al., 2017; PARIDA. et.al.,2011; LICHT. 

et.al.,2001; FABREGAT. et.al.,2005).  

O princípio de funcionamento das DSSCs está representado na Figura 1, onde este é 

baseado na excitação de um corante, que promove um elétron do orbital molecular de maior 

energia, (Highest Occupied Molecular Orbital, HOMO) para o orbital molecular de menor 

energia (Lowest Unoccupied Molecular Orbital, LUMO). Os elétrons fotogenerados são 

injetados na banda de condução do óxido semicondutor, a molécula de corante oxidada é 

subsequente regenerada e volta ao seu estado fundamental, aceitando um elétron do par redox 

presente no eletrólito. O fluxo de elétrons injetados no semicondutor segue até o vidro 

condutor onde é transportado através de um circuito externo até ao contra eletrodo. O I3
− é 

convertido na espécie triiodeto, 3I−, completando assim o ciclo de oxido redução do eletrólito 

e o ciclo do elétron na célula. Tal sistema é teoricamente regenerativo, e ao final nenhuma 

espécie é formada ou consumida (ANTA et.al., 2012; SACCO et.al., 2015; HAGFELDT et.al., 

2010; MAIA, 2016; GHANN et.al., 2017).  

Figura 1. Esquema célula solar sensibilizada por corante com os processos de recombinação que ocorrem  

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Existem vias de recombinação para os elétrons da banda de condução que ocasionam 

perda de energia, estes são influenciados pela qualidade dos materiais empregados, os 

métodos de processamento e as condições de operação. Os processos de recombinação 

(Figura 1) acontecem nas interfaces do corante (S*/S) (1), óxido/S (2), óxido/eletrólito (3) e 

FTO/eletrólito (4) (SACCO et.al., 2015; DE PAULA, 2014). 

O primeiro processo de recombinação está representado na etapa 1 da Figura 1, este 
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trata-se de um processo lento quando comparado a regeneração do corante pelo par redox 

presente no eletrólito. É favorável que a molécula de corante no seu estado excitado (S*) 

transfira um elétron para a banda de condução do óxido, e já em seguida o eletrólito se oxide e 

transfira um elétron para a molécula oxidada do corante (S+). A recombinação do elétron que 

está na banda de condução do óxido com a espécie oxidada do corante é pouco representativa 

na perda de eficiência da célula (VIOMAR, 2018; SACCO et.al, 2015). 

O segundo processo de recombinação ocorre entre o elétron que já passou pela camada 

de óxido e está no FTO com a espécie oxidada do eletrólito. Como a camada de óxido é 

mesoporosa, ou seja, os poros apresentam diâmetro de aproximadamente 2 a 50 nm, 

facilitando que o eletrólito permeie até chegar na superfície do substrato vítreo condutor e se 

recombine com os elétrons que já foram injetados. Entretanto, a adição de uma camada de 

barreira sobre o filme de óxido pode inibir este tipo de reação (VIOMAR, 2018).  

O terceiro processo é o que mais causa perdas por recombinação em DSSCs. Quando a 

luz incide nas células inicia a separação de cargas por injeção eletrônica da molécula de 

corante na banda de condução do óxido semicondutor. O eletrólito regenera então o corante, e 

começam a se formar espécies oxidadas no eletrólito que podem recombinar-se entre os 

elétrons injetados (VIOMAR, 2018). 

Estudos na tentativa de melhorar a condução eletrônica e minimizar os processos de 

recombinação trazem a modificação do óxido semicondutor. Diferentes óxidos têm sido 

empregados na dopagem e mistura, como Al2O3, Nb2O5, ZrO2, SnO2, In2O3 e CeO2. O 

pentóxido de nióbio se destaca por o Brasil possuir uma das maiores reservas de nióbio do 

mundo, possibilitando assim a redução de custos de produção, além de não apresentar 

toxidade (KATOH, R. et al, 2004; ZHANG, et al, 2012; JUNIOR, 2014). As diferenças nos 

parâmetros fotovoltaicos gerados pela aplicação de diferentes óxidos estão associadas a dois 

fatores principais: o gap de energia diferente para cada óxido e o tamanho das partículas 

(ANTA, et.al., 2012; HAGFELDT, et.al., 2010; FUJIHARA, et.al., 2011). 

I.I -  Óxido de zinco 

O ZnO é um semicondutor de óxido metálico de tipo n, apresenta um bandgap de 

3,37 eV, possui transparência óptica na faixa da visível e boa condutividade elétrica 

(GONÇALVES et.al, 2015). O caráter de semicondutor tipo n do ZnO surge de sua não-

estequiometria relacionada à presença de vacâncias de oxigênio e zinco intersticial (KUO, et 

al., 2006).  

O ZnO é encontrado naturalmente no mineral chamado zincita e está na classe dos 
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óxidos condutores transparentes (TCO). É um pó fino, amorfo, de coloração branca e com 

densidade igual a 5,6 g cm-3, sua molécula possui hibridização sp3 e apresenta caráter 

anfótero. Em condições ambientes a fase termodinamicamente estável do ZnO é a wurtzita, 

que apresenta uma estrutura hexagonal de empacotamento denso dos ânions, na qual metade 

dos sítios tetraédricos é ocupada por íons zinco. (MAIA, 2016; DIAS, 2006). O ZnO utilizado 

na absorção da radiação UV, tem atuação como fotocatalisador e apresenta uma gama de 

aplicações, entre elas, células solares (MAIA, 2016; GONÇALVES, 2008). 

A mobilidade eletrônica em massa e a condutividade elétrica do ZnO é maior do que 

no TiO2, esse transporte eletrônico mais rápido, à princípio, pode favorecer a coleta eficiente 

de elétrons injetados no eletrodo semicondutor das DSSCs, desta forma, minimiza perdas 

relacionadas à recombinação de carga interfacial, seja com o cátion do corante ou com a 

espécie redox oxidada presente no eletrólito (GREEN, et al., 2005). O ZnO nanoestruturado 

se apresenta como um bom candidato a material de transporte em células solares 

sensibilizadas com corantes (QUINTANA, et.al., 2007). 

I.II - Óxido de Nióbio 

 O nióbio tem ganhado destaque nas últimas décadas devido às suas aplicações na 

indústria de alta tecnologia, especialmente nos setores aeroespaciais, com as superligas 

metálicas, em sensores de gases, capacitores e dispositivos eletrocrômicos. O Brasil destaca-

se como detentor de mais de 90% das reservas mundiais exploráveis de nióbio, maior 

produtor e exportador. Com intuito de agregar valor, o Ministério de Minas e Energia do 

Brasil (de LIMA, 2010) recomenda ampliar e disseminar a utilização do nióbio no país pelas 

indústrias siderúrgica e metalúrgica, além de fomentar, por meio da pesquisa, o 

desenvolvimento de novos produtos (LOPES, 2014; WEIBIN, 2012). 

 O óxido de nióbio é um sólido insolúvel, branco, estável ao ar, um semicondutor do 

tipo “n” e apresenta amplo polimorfismo, onde as formas mais comuns são H-Nb2O5 

(pseudohexagonal), O-Nb2O5 (ortorrômbico), T-Nb2O5 (tetragonal) e M-Nb2O5 (monoclínico). 

Entre essas fases, a fase M é termodinamicamente mais estável, enquanto a fase H é a menos 

estável e pode ser prontamente transformada na fase M pelo tratamento térmico apropriado. 

Contém em sua estrutura octaedros distorcidos (NbO6), pentaedros (NbO7) e hexaedros 

(NbO8). (VIET, et.al., 2010; SILVA, 2010; LOPES, 2015). 

 O número de oxidação do nióbio mais estável é +5, sendo que pode variar de e 0, +3 

e +5. O pentóxido de nióbio (Nb2O5) é o seu óxido mais comum, que possui gap de energia de 

aproximadamente 4 eV, a temperatura ambiente é um sólido branco pouco reativo. O Nb2O5 



6 

 

 

apresenta diversas aplicações na área dos materiais (LOPES, 2015; AEGERTER, 2001), o 

interesse pelo estudo de compostos de nióbio está relacionado, especialmente, a aplicação em 

dispositivos de alta tecnologia, como, microcapacitores, janelas eletrocrômicas, espelhos 

inteligentes e células fotovoltaicas (AEGERTER, 2001; ROSARIO, 2002; OK, et al,. 2013).  

Em dispositivos fotovoltaicos o Nb2O5 forma uma barreira energética devido ao seu gap 

de energia ser maior quando comparado a outros semicondutores, ocasionando a elevação do 

potencial de circuito aberto, sugerindo assim a redução na velocidade das reações de 

recombinação de carga (OK. et.al., 2013; BANDARA. et.al., 2005; VIET. et.al., 2010). Por 

essa razão, camadas de Nb2O5 podem ser depositadas em células solares de outros óxidos 

funcionando como camadas de bloqueio das reações de recombinação. (KIM, et al., 2013).  

Trabalhos na literatura reportam que a diferença de potencial da banda de condução 

Nb2O5 e do TiO2 podem formar uma barreira de energia na interface de eletrólito, reduzindo 

assim a taxa de recombinação dos elétrons fotoinjetados melhorando a eficiência da célula 

(CHEN, et.al., 2001; AKGUL, 2013). Este comportamento é esperado utilizando a mistura de 

ZnO com Nb2O5. 

I.III – Corantes 

Os corantes têm como a principal função absorver a energia solar e induzir a reação de 

transferência de carga. Bons sensibilizadores devem apresentar alta estabilidade química, 

suportando 108 ciclos redox que equivalem a aproximadamente 20 anos de funcionamento, 

apresentar grupos ligantes que sejam bons adsorventes na superfície do óxido semicondutor, 

apresentar a banda LUMO localizada acima da banda de condução do óxido para favorecer a 

injeção eletrônica e a banda HOMO deve apresentar energia inferior ao potencial do eletrólito 

para garantir a rápida regeneração. Diversas classes de compostos incluindo porfirinas, 

clusters e complexos de rutênio vêm sendo pesquisados como corantes fotossensibilizadores 

em células solares (FRIEDRICH, 2011).  

Os complexos de rutênio, em particular, têm sido investigados intensivamente para 

aplicação em DSSCs devido ao seu amplo espectro de absorção na região do visível, a 

elevada estabilidade e propriedades fotovoltaicas. A absorção de luz solar na região do visível 

por complexos de rutênio é atribuída às bandas de transferência de carga metal-ligante com 

elevados valores de absortividade molar. Os melhores desempenhos fotovoltaicos de DSSCs 

utilizando complexos de rutênio, tanto em termos de rendimento de conversão como 

estabilidade de longo prazo, têm sido alcançado com o corante N3 (cis-[Ru(2,2’-bipiridina-
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4,4’ – dicarboxilato)2(NCS)2] e seu derivado N719 ((Bu4N)2[Ru(2,2’–bipiridina-4,4’ – 

dicarboxilato)2(NCS)2]), suas estruturas são apresentadas a seguir na Figura 2 

(GUIMARÃES, 2016). 

Figura 2. Estruturas dos corantes (a) N3 e (b) N719 a base de rutênio utilizados em DSSCs 
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Fonte: Adaptado de GIRIBABU (2012). 

 

I.IV – Caracterização das células solares  

A célula solar se assemelha a um caso particular de um díodo, ou seja, um dispositivo 

em que a corrente flui em uma direção, mas não pode fluir em direção oposta. O perfil 

característico de uma curva de corrente-potencial, apresentado na Figura 3, é dado pela 

relação existente entre dois mecanismos: a separação de cargas, e consequente geração de 

corrente elétrica, e a recombinação de cargas. A curva é registrada pela variação de tensão 

externa frente à fotovoltagem, ao mesmo tempo em que se mede a corrente. Desta curva são 

extraídos os dados dos principais parâmetros elétricos que caracterizam uma DSSC: corrente 

de curto circuito, tensão de circuito aberto, ponto de máxima potência, fator de forma e 

eficiência, conforme descritos a seguir. (MAIA, 2016; ANDRADE, 2016). 

(a) (b) 
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Figura 3. Representação gráfica de uma curva I-V típica (MAIA,2016). 

 

Fonte: Retirado de MAIA (2016). 

 

A Densidade de Corrente de Curto-Circuito (JSC) é o maior valor de corrente gerada 

pela célula. Essa está associada ao mecanismo de injeção de elétrons e ao transporte de carga 

dos portadores. A JSC corresponde à corrente nas condições de curto-circuito, ou seja, quando 

a impedância conectada à célula corresponde a zero ohms. Neste caso a tensão de saída da 

célula é igual a zero (V = 0).  

A Potência máxima da célula (Pmáx) é obtida quando a resistência externa se iguala a 

resistência interna da célula. Seu valor é calculado através do máximo da curva do produto 

entre os pares de corrente e potencial, ou seja, o produto da corrente de ponto máximo (J𝑚𝑎𝑥) 

pelo potencial de ponto máximo (V𝑚𝑎𝑥), expresso pela Equação 1. A potência máxima gerada 

será sempre inferior ao produto Jsc x Voc, justamente porque essas condições de corrente e 

potencial máximos não podem ser satisfeitas simultaneamente (MAIA, 2016; MARCHEZI, 

2015). 

 

 [1]                                                                [1] 

A Tensão de Circuito Aberto (Voc) é a diferença de energia entre o nível de Fermi do 

semicondutor e o potencial do eletrólito influenciado por propriedades cinéticas. Voc ocorre 

quando não há corrente alguma sendo fornecida pela célula (I=0) (ANDRADE, 2016). 

Outro parâmetro que caracteriza o dispositivo é o fator de preenchimento (fill factor, 

FF), este é essencialmente uma medida da qualidade da célula solar. O FF corresponde à 

relação entre a potência máxima gerada e a potência teórica, sendo esta última obtida pelo 
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produto entre Jsc e Voc, o FF define-se como a razão entre a potência máxima ideal e a 

potência máxima real da célula (Equação 2). Em um dispositivo ideal, FF = 1, como existem 

perdas causadas por inúmeros fatores, como recombinação e resistência nos contatos, em um 

dispositivo real o valor de FF<1. 

 

E 2                                                                             [2] 

 

O parâmetro mais importante na caracterização de uma célula solar é a sua eficiência 

(ɳ), que é a relação entre a potência elétrica máxima disponível na saída da célula e a potência 

que incide sobre esta (Io =100 mW cm-2), expressado pela Equação 3. A potência produzida 

pela célula é o produto do fator de preenchimento, com potencial de circuito aberto e com 

corrente de curto-circuito (MAIA, 2016; MARCHEZI, 2015). 

 

Equação 3                                                     [3] 

 

No campo de pesquisa relacionada ao desenvolvimento de células solares 

sensibilizadas por corantes busca-se o aumento da eficiência, que está inteiramente 

relacionado com o aumento do fator de preenchimento, da tensão de circuito aberto e da 

corrente de curto-circuito. Estudos dos mecanismos dos processos de recombinação de carga e 

de transferência eletrônica são essenciais para compreensão do sistema e melhoramento do 

desempenho das células fotovoltaicas, justificando os objetivos deste trabalho. 
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II - OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Estudar o efeito do sistema contendo ZnO e Nb2O5 em células solares. 

 

Objetivos específicos 

 

• Caracterizar os óxidos de zinco ZnO (comercial), e de nióbio Nb2O5 (produzidas por 

Pechini); 

 

• Produzir filmes de ZnO e Nb2O5; 

 

• Caracterizar as células solares com a mistura dos óxidos: ZnO/Nb2O5. 
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III - METODOLOGIA 

 

III.I - Obtenção dos óxidos 

O ZnO (Sigma-Aldrich, 99%, A.C.S) utilizado neste trabalho foi de fonte comercial. O 

procedimento para obtenção das partículas de Nb2O5 foi baseada na metodologia apresentada 

por Pechini. Os reagentes empregados foram ácido cítrico (P.A. Sigma Aldrich), etileno glicol 

(P.A. Sigma Aldrich) e complexo amoniacal de nióbio, fornecido pela CBMM. O 

procedimento para obtenção do óxido iniciou-se com o etileno glicol mantido sob agitação 

constante e temperatura de aproximadamente 70°C, em seguida adicionou-se o ácido cítrico 

até completa dissolução. O complexo amoniacal de nióbio foi adicionado lentamente e a 

solução permaneceu sob agitação constante por 30 minutos, Após o resfriamento a mesma foi 

calcinada por 2 horas a 350°C, neste período ocorre a formação de um “puff”, este é 

macerado por aproximadamente 5 min e levado a calcinação novamente por um período de 

350°C a 4horas e mais 2 horas a 700°C. O processo de síntese utilizado está descrito no 

fluxograma a seguir (Figura 4) (PECHINI, M. 1967; VIOMAR, A. 2018). 

 

Figura 4. Fluxograma de síntese do Óxido de Nióbio através do método Pechini 

 

 

III.II - Difração de raios X (DRX)  

Para identificação estrutural dos óxidos, foram realizada a difratometria de raio X das 

amostras. Esses foram obtidos no aparelho de DRX D2 Phaser da Bruker, com radiação CuKα 

http://www.sigmaaldrich.com/brazil.html
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de 1,54 Å em 30 kV, 10 mA, velocidade de varredura de 0,07°s-1 e detector LynxEye. Os 

difratogramas foram comparados com o banco de dados. 

III.III - Determinação do tamanho de partícula 

O tamanho médio das partículas de ZnO e a polidispersão foram obtidas com medidas 

de espalhamento de luz, por meio do equipamento 90PLUS Particle Size Analizer, 

Bookhaven, com temperatura de 25 ºC, a amostra foi previamente preparada utilizando água 

como meio da suspensão, com viscosidade de 0,8872 cp, ângulo da luz de 90 º e comprimento 

de onda no valor de 660 nm. 

III.IV - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

O estudo da morfologia das amostras em forma de pó foi realizado em um microscópio 

eletrônico de varredura VEGA3 da TESCAN com detector SE e filamento de tungstênio a 20 

kV e WD de 10 e 15. As amostras foram previamente preparadas a partir da técnica de 

sputtering, que consiste na deposição de uma camada de ouro sobre a amostra, com intuito de 

melhorar o nível de emissão de elétrons, facilitando a construção da imagem 

III.V - Limpeza do substrato  

O substrato condutor FTO (fluor tin oxide) foi imerso em uma solução de acetona 

(P.A.), álcool etílico (P.A.) e água destilada em banho ultrassônico por 10 min.  

III.VI - Preparo dos filmes de ZnO com Nb2O5 

Os filmes foram preparados adicionando-se o pentóxido de nióbio obtido pelo método 

Pechini ao ZnO comercial na proporção de 1%, 3%, 5% e 15% m/m, esta escolha foi baseada 

em estudos preliminares. Para o preparo dos filmes contendo nióbio utilizou-se 3 g da mistura 

dos óxidos, em seguida adicionou-se 0,1 mL de polietilenoglicol e macerou-se a mistura por 

30 min, após a maceração foi acrescentado 0,1 mL de Triton X-100, 0,1 mL acetilacetona 

99,5% e 4 mL H2O deionizada e misturou-se por mais 40 min. Ao final a pasta formada foi 

armazenada em seringas para facilitar a deposição.  

III.VII - Eletrodo de Trabalho – Deposição dos filmes  

A deposição foi realizada pelo método doctor blade adaptado sobre vidro condutor 

FTO. Após a deposição o filme foi levado à temperatura de 450 ºC para que todo o material 
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orgânico fosse removido e restasse apenas a mistura do óxido (ZnO/Nb2O5) depositado no 

FTO (MAIA, 2016). 

III.VIII - Contra eletrodo de Platina  

Para produção do contra eletrodo de Pt, foi preparada uma solução de K2PtCl6 8 mmol 

L-1 em HCl 0,1 mol L-1. A platina foi eletrodepositada sobre o FTO (previamente limpo, 

conforme citado anteriormente) por voltametria cíclica em cinco ciclos com intervalo de 

potencial de -0,5 a 0,5 V e velocidade de varredura de 20 mV s-1 (MAIA, 2016). 

III.IX - Sensibilização dos filmes de óxido de zinco 

A sensibilização das amostras foi realizada com imersão dos filmes de óxidos no 

corante Di-tetrabutylammonium cis-bis (isothiocyanato) bis (2,2’-bipyridyl-4,4’-

dicarboxylato) ruthenium(II) (N-719, Sigma Aldrich) (Figura 5) por um período de 24 h.  

 

Figura 5. Representação do corante Di-tetrabutylammonium cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2’-bipyridyl-4,4’-

dicarboxylato)ruthenium(II) (YUM, 2008). 
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FONTE: Adaptado de YUM (2008). 

 

III.X - Eletrólito iodeto/triiodeto  

O eletrólito foi preparado com par redox iodeto/triiodeto (I-/I3-), que consiste em uma 

solução de etileno glicol com a mistura de iodeto de lítio (LiI) 0,5 mol L-1 com iodo 

N719 
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resublimado (I2) 0,05 mol L-1 (MAIA, 2016). 

 

III.XI - Montagem da DSSCs 

A célula foi montada em forma de “sanduíche” com área de 0,2 cm2, sendo o ânodo o 

FTO recoberto com filme de óxido e o cátodo uma placa de FTO depositada com platina. O 

procedimento de montagem da célula está representado na Figura 6. 

Figura 6. Processo de montagem da DSSC 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

III.XII - Medidas de Fotocronoamperometria 

As medidas de fotocronoamperometria foram realizadas em um potenciostato Zahner 

modelo Zennium Eletrochemical Workstation, acoplado ao XPot e LOT Oriel – Quantum 

Design GmbH- simulador solar, com lâmpada de Xenon (Figura 7 (a)) e diâmetro do feixe de 

25 mm. A luz foi ligada e desligada no intervalo de tempo de 60 s, em uma área da célula de 

0,2 cm2. Na Figura 7 (b) está representa a célula montada para realização das análises. 
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Figura 7. Lâmpada de Xenon (a) célula montada (b) 

 

Fonte: O autor (2018). 

III.XIII - Determinação da curva J vs E e cálculo da eficiência (η) 

A eficiência da célula foi determinada pela razão entre potência produzida pela célula e a 

potência que incide sobre esta (Io). A potência produzida pela célula foi determinada pela 

multiplicação do fator de preenchimento, com potencial de circuito aberto e corrente de curto-

circuito. 

III.XIV - Medida do potencial de circuito aberto (Voc) 

O potencial de circuito aberto foi alcançado quando o Voc se manteve em um valor com 

variação de ± 5 mV. 

III.XV - Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 

As medidas de EIE foram realizadas em um potenciostato Zahner modelo Zennium 

Eletrochemical Workstation, acoplado ao XPot e LOT Oriel – Quantum Design 

GmbHsimulador solar, com lâmpada de Xenon e diâmetro do feixe de 25 mm. As medidas 

foram realizadas sob iluminação de 100 mW cm-2, com frequência de 10 kHz a 0,01 Hz, em 

uma área da célula de 0,2 cm2. O potencial de perturbação aplicado foi de ±10 mW em 

relação ao Voc. Com os dados obtidos de resistência, foi possível calcular a eficiência de 

transferência de carga a partir da Equação 4. 

(a) (b) 
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Equação 4                                            [4] 

 

Onde RZnO e R   são os valores de transferência de carga da mistura dos 

óxidos e oxido de zinco puro 

III.XVI - Espectroscopia de Fluorescência de raios X 

As medidas de Espectroscopia fluorescência de raio X para determinação da 

quantidade de nióbio em todas as amostras foram realizadas em um equipamento da marca 

Oxford Instruments, modelo XMET-7500. 

III.XVII - Ensaios de espectroscopia de intensidade modulada (IMPS/IMVS) 

Os ensaios de IMVS e IMPS foram realizadas em um potenciostato Zahner modelo 

Zennium Eletrochemical Workstation, acoplado ao XPot e LOT Oriel – Quantum Design 

GmbHsimulador solar, com lâmpada de Xenon e diâmetro do feixe de 25 mm. As medidas 

foram obtidas com frequência de 1000-0,1 Hz e os ensaios de IMPS com frequência de 10kHz 

a 1 Hz, as células foram expostas a incidência luminosa de 100 Wm-2 e perturbação de 10 

mW. 

III.XVIII – Decaimento de potencial - Extração de carga 

Os ensaios de IMVS e IMPS foram obtidas em um potenciostato Zahner modelo 

Zennium Eletrochemical Workstation, acoplado ao XPot e LOT Oriel – Quantum Design 

GmbHsimulador solar, com lâmpada de Xenon e diâmetro do feixe de 25 mm. As medidas de 

decaimento de fotovoltagem transiente foi realizado com intensidade de 100 Wm-2, a célula 

foi iluminada por 5 segundos e, em seguida, a luz foi apagada e o decaimento do potencial foi 

monitorado de 0 a 10 e 15 segundos até o curto circuito. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IV.I Caracterização dos óxidos por difração de Raios X 

Foram realizadas as análises de difração de Raios X (DRX) com intuito de investigar a 

fase dos óxidos. As figuras 8 e 9 apresentam os difratogramas para o ZnO comercial e Nb2O5 

obtido pelo método de Pechini. 

Figura 8. Difratograma de Raios X para ZnO comercial 

 

 Fonte: O autor (2018). 

Foi possível observar na Figura 8 que o ZnO apresentou picos cristalinos, intensos e 

estreitos indicando estar na fase do tipo wurtzita, com picos de difração mais intensos em 2θ: 

31,83º; 34,55º; 36,36º, correspondendo respectivamente aos planos (100), (002) e (101), e 

picos em 2θ: 47,50º; 56,56º; 63,04º; 67,95º e 69,12º, correspondendo respectivamente aos 

planos (102), (110), (103), (200), (112) e (201), de acordo com o PDF 96-230-0113 do ICDD, 

que representa célula unitária no sistema hexagonal compacto característica do ZnO (MAIA, 

2016; AKGUL et al, 2013).  
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Figura 9. Difratograma de Raios X para o Nb2O5 preparado pela metodologia de Pechini 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Na Figura 9, a partir do difratograma característico do Nb2O5, pode-se notar que os 

picos da amostra de Nb2O5 obtidos pelo método Pechini, mostram que o óxido apresenta 

estrutura cristalina ortorrômbica, com picos de difração intensos em 2θ: 22,7º; 28,34º; 36,72º, 

correspondendo respectivamente aos planos (001), (180) e (181), e picos em 2θ: 46,11º; 

50,92º; 55,52º, correspondendo respectivamente aos planos (002), (380) e (212) de acordo 

com o PDF 96-210-6535 da ICDD como observado anteriormente por Raba et al (2016) e 

Joya et al (2017). Também observou-se picos não correspondentes as fases do nióbio, 

possivelmente causados por resíduos que restaram na amostra durante o preparo (RABA, 

2016; JOYA, 2017). 

 

IV.II - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As morfologias dos óxidos utilizados foram caracterizadas por microscopia eletrônica 

de varredura e as micrografias são apresentadas na Figura 10. As amostras apresentam 

aglomerados, possivelmente devido a analise ter sido realizada na forma de pó e não em meio 

de dispersão. O ZnO (Figura 10a) apresenta uma morfologia, homogênea, esférica e mais 

porosa, já o Nb2O5 (Figura 10b) possui uma morfologia heterogênea, onde nota-se uma 
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variedade de tamanho das partículas do óxido de nióbio, no qual, as menores ficam dispostas 

acima das maiores. É possível observar também uma diferença no tamanho das partículas do 

ZnO (Figura 10a) para o Nb2O5 (Figura 10b), onde ambas as amostras apresentam um 

tamanho de partícula elevado. 

Figura 10. Imagens do MEV aumentadas na ordem de 2000 vezes para as amostras de ZnO (a) e Nb2O5 (b). 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

IV.III - Espalhamento dinâmico de Luz  

O tamanho médio das partículas foi observado por espalhamento dinâmico de luz, DLS, 

essa técnica fornece como resposta o diâmetro hidrodinâmico formado pelas partículas ou 

aglomerados presentes em solução. Notou-se que o óxido de nióbio obtido pelo método de 

Pechini apresentou um tamanho médio de partícula de 4,197 µm, excedendo a escala 

nanométrica, um comportamento já esperado (Tabela 1), como observado anteriormente em 

trabalho realizado por Viomar et al (2016). O óxido de zinco de fonte comercial apresentou 

tamanho médio de partícula de 2,133 µm. Os resultados observados de tamanho de partícula 

corroboram com as imagens de microscopia eletrônica de varredura (Figura 10). Ambas as 

amostras apresentaram um índice de polidispersão superior a 0,6 indicando que as amostras 

são heterogêneas. O índice de polidispersão indica o quanto a dispersão está homogênea, 

quanto maior o índice, mais variabilidade existe no tamanho das partículas presentes na 

10(a) 10(b) 
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dispersão (PRATA, 2011; VIOMAR et al, 2016). 

Tabela 1. Tamanho de partículas para as amostras de Zno E Nb2O5  

Amostra Tamanho de partícula (m) 

ZnO 2,133 ± 0,65 

Nb2O5 4,197 ± 0,60 

  

IV.IV - Caracterização da mistura de ZnO e Nb2O5 

IV.IV.i - Difração de Raios X 

A Figura 11 mostra os difratogramas Raios X para a mistura dos óxidos em diferentes 

concentrações. 

Figura 11. Difratogramas de Raios X para os filmes de ZnO e Nb2O5 após aquecimento a 450 °C 
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Fonte: O autor (2018). 

  

Na Figura 11 nota-se que os picos de maior intensidade observados são atribuídos a 

fase do óxido de zinco do tipo wurtzita, indicando que a estrutura do óxido de zinco é mantida 

após a adição do Nb2O5. Em relação a cristalinidade ocorre a diminuição com o aumento da 

concentração do óxido de nióbio, isso é observado com o alargamento dos picos e com a 
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redução da intensidade dos picos. Os picos de difração em aproximadamente 2θ: 22,8° e 28,3° 

com plano em 001 e 180, respectivamente, são referentes a presença de óxido de nióbio (PDF 

96-210-6535 da ICDD). Observa-se um descolamento do pico com o aumento da 

concentração de Nb2O5 em relação ao difratograma do óxido puro (Figura 9), indicando que o 

Nb está presente na superfície de ZnO, Sun et al (2018) observou efeito semelhante ao utilizar 

uma mistura de óxido de zinco com prata (SUN et al, 2018). 

 

IV.IV.ii - Espectroscopia de Fluorescência por raios X  

Para verificar a presença de Nb2O5 as amostras foram analisadas pela técnica de FRX. 

Esse é um método analítico frequentemente usado para a determinação da composição 

química de vários tipos de materiais (sólidos, líquidos, em pó, filtrados e outras formas). O 

método FRX é rápido, preciso e, em alguns casos, não destrutivo. A absorção geralmente 

ocorre devido de um efeito fotoelétrico, no qual a energia dos fótons é transferida para um 

elétron que é emitido do átomo excitado (LARSSON; 2015). 

Na Figura 12 são comparados os espectros para as diferentes quantidades da mistura 

de ZnO/Nb2O5.  

Figura 12. Espectros de FRX para diferentes quantidades de ZnO/Nb2O5 
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Fonte: O autor (2018). 
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A partir da Figura 12, observa-se com clareza a presença de sinais elementares do 

zinco e do nióbio, indicando a adição do óxido de nióbio sobre a superfície do óxido de zinco, 

corroborando com os dados obtidos na técnica de DRX (Figura 11). O espectro de FRX 

(Figura 12) mostra os picos característicos para o Zn Kα (8,6 KeV), Zn Kβ (9,6 KeV), Nb Kα 

(16,5 KeV) e Nb Kβ (18,6 KeV), onde não foi detectado nenhum outro sinal significativo, 

Primo et al (2019) observaram o mesmo comportamento para o óxido de zinco. A Tabela 2 

fornece as concentrações atômicas correspondentes calculadas a partir das áreas dos picos de 

fotoelétrons de todos os elementos detectados na superfície das amostras. Como esperados os 

valores percentuais relativos de ZnO e Nb2O5 estão próximos dos valores utilizados no 

preparo da amostra. A amostra com 1% de nióbio apresentou valores acima do que o 

adicionado, possivelmente causados por erros durante a pesagem, devido a massa ser 

consideravelmente pequena.  

Tabela 2. Espectro de XRF para diferentes quantidades de ZnO/Nb2O5 

 

 %Nb (m/m) %Zn (m/m) 

ZnO/Nb2O5 – 1% 1,26± 0,016  98,71±0,125 

ZnO/Nb2O5 – 5% 4,70±0,029 95,25±0,124 

ZnO/Nb2O5 – 10% 9,39±0,043 90,57± 0,128 

ZnO/Nb2O5 – 15% 13,81±0,052 86,15±0,126 

 

IV.V - Aplicação das partículas de ZnO e Nb2O5 em célula solar 

IV.V.i - Fotocronoamperometria  

A técnica de fotocronoamperometria foi utilizada para avaliar a densidade de corrente 

nas amostras com diferentes quantidades de óxido. A Figura 13 apresenta as curvas de 

fotocronoamperometria para as células contendo apenas oxido de zinco e a mistura de 

ZnO/Nb2O5 nas proporções 1, 5, 10 e 15% m/m. 
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Figura 13. Medidas de fotocronoamperometria para as amostras sob iluminação e sem iluminação no intervalo 

de tempo de 60 s. 
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Fonte: O autor (2018). 

 

Foi possível observar que na presença de luz (Figura 13) houve um aumento no valor 

de densidade de corrente, pois o corante N-719 atua como fotossensibilizador nas DSSCs 

proporcionando a passagem de corrente elétrica auxiliando o material a desenvolver suas 

propriedades fotovoltaicas (MAIA, 2016). As células estudadas apresentaram 

comportamentos semelhantes, onde o filme com apenas ZnO apresentou a menor densidade 

de corrente, seguida dos filmes com 15, 10 e 1% de Nb2O5. A amostra com 5% Nb2O5 

apresentou densidade de corrente maior em relação aos outros filmes, sendo a densidade de 

corrente no início (60 s) de 4,56 mA.cm-2. 

Em cada ciclo quando se incide luz na célula inicialmente a corrente se eleva e começa 

a decair até a estabilização, esse decaimento da fotocorrente observado nos filmes pode ser 

explicado pelos processos de difusão que ocorrem nas células, ou seja, a velocidade de 

redução dos íons triodeto no cátodo não é equivalente à velocidade de redução dos íons iodeto 

no ânodo, assim as moléculas de corante permanecem no estado oxidado até que uma 

molécula de triodeto possa chegar ao óxido para reduzi-la. Quando a espécie reduzida do 

eletrólito chega à superfície do ânodo é imediatamente oxidada sem poder penetrar no óxido 

poroso, assim as moléculas de corante que estão nas camadas mais profundas do óxido 
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permanecem oxidadas e a queda na corrente pode ser observada (ESSNER, 2011). Este 

comportamento foi observado para todas as células sendo mais intensificado para as que 

contém Nb2O5. 

Através das curvas de fotocronoamperiometria é possível calcular a eficiência 

fotocronoamperiométrica das misturas utilizadas (ηFCA), comparando com uma célula solar 

produzida com apenas o ZnO (Equação 5) (TRACTZ, et al, 2018).  

Equação 5 

                                                   [5] 

 De acordo com os dados obtidos das curvas de FCA (Tabela 3), o sistema que 

apresentou maior eficiência em produção de corrente foi a célula com 5% de nióbio, com ηFCA 

= 0,95%. 

Tabela 3. Eficiência fotocronoamperiométrica das misturas de Nb2O5 

Mistura ηFCA (%) 

ZnO/Nb2O5 - 1% 43 

ZnO/Nb2O5 - 5% 95 

ZnO/Nb2O5 - 10% 14 

ZnO/Nb2O5 - 15% 29 

 

IV.V.ii - Potencial de circuito aberto (Voc) 

 

Através curvas de potencial de circuito aberto, Voc, apresentadas na Figura 14, é 

possível notar que na ausência de luz todas as células solares apresentaram valores de 

potenciais de equilíbrio próximos de zero. 
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Figura 14. Potencial de circuito aberto obtido na ausência de luz para as células solares de ZnO/Nb2O5 
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Fonte: O autor (2018). 

 

As curvas de potencial de circuito aberto, Voc, para as células solares na presença de 

luz, são apresentadas na Figura 15, a partir da qual é possível notar que todas as células 

solares analisadas apresentam um potencial de equilíbrio catódico. O potencial de circuito 

aberto está diretamente associado aos processos de transferência eletrônica que ocorrem nas 

interfaces das DSSCs (MAIA, 2016). Os processos de recombinação que acontecem na 

interface FTO/eletrólito das células fazem com que o valor do Voc diminua, como pode ser 

observado para a célula com apenas ZnO, com potencial de – 0,669 V. A célula que com 

maior valor de Voc = -0,727 V, foi a com a mistura contendo 5% da Nb2O5 em ZnO, indicando 

assim que os processos de recombinação minimizaram nesta interface.  
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Figura 15. Potencial de circuito aberto obtido na presença de luz para as células solares de ZnO/Nb2O5 
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IV.V.iii - Caracterização Jsc-Voc das células de ZnO/Nb2O5 

 

 Pode se verificar na Figura 16 que as células com 1 e 5% de Nb2O5 apresentaram os 

maiores valores de Jsc, sendo esses 4,013 e 3,995 mA.cm-2 respectivamente. A corrente 

produzida pela célula está associada ao mecanismo de injeção de elétrons e ao transporte de 

carga dos portadores (MAIA, 2016).  
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Figura 16. Curvas J-V obtidas a partir das células solares com diferentes quantidades de Nb2O5 em ZnO e 

apenas ZnO 
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Fonte: O autor (2018). 

 

Na Tabela 4 são apresentados os parâmetros Jsc e Vmáx, obtidos através da Figura 16 

que correspondem respectivamente, a densidade de corrente e a voltagem máxima de potência 

de saída da célula. Os valores de Jsc e Voc são obtidos considerando-se os pontos onde a 

voltagem e a corrente são respectivamente iguais a zero nessa curva. A densidade de corrente 

(Jsc) está relacionada à absorção do corante em um óxido semicondutor, já o potencial de 

circuito aberto está relacionado aos processos de recombinação de carga. Com esses fatores 

obtidos é possível calcular o rendimento global da célula, η (MAIA, 2016). 

Pode se notar na Tabela 4 que as células com adição de Nb2O5 apresentaram um 

aumento no valor de Voc em relação à célula utilizando apenas ZnO, indicando que ao 

adicionar Nb2O5 há um aumento do tempo de vida útil do elétron em consequência da 

diminuição dos processos de recombinação (SACCO et al, 2015).  



28 

 

 

 

Tabela 4. Parâmetros fotovoltaicos para as células solares sensibilizadas com o corante N719 

em diferentes porcentagens de ZnO em Nb2O5. 

AMOSTRA JSC /mA.cm-2 VOC /V FF ɳ /% 

ZnO 2,701 0,569 0,369 0,57 

ZnO/Nb2O5 – 1% 4,013 0,702 0,479 1,35 

ZnO/Nb2O5 – 5% 3,995 0,704 0,504 1,42 

ZnO/Nb2O5 – 10% 2,935 0,686 0,403 0,81 

ZnO/Nb2O5 – 15% 2,7815 0,660 0,409 0,75 

 

 A célula contendo 5% de Nb2O5 apresentou um desempenho superior em comparação 

com as outras amostras: um Voc de 0,704 V e um Jsc de 3,995 mA.cm-2 produzindo uma 

eficiência de conversão de 1,42%. Esse valor superior de Voc indica que nesta porcentagem os 

processos de recombinação são minimizados. A diminuição do potencial de circuito aberto na 

célula com apenas ZnO é atribuído as vacâncias de oxigênio, onde os elétrons excitados que 

foram liberados do corante para o ZnO serão desativados para preencher esses níveis de 

energia que estão localizados entre a banda de condução e a banda de valência do oxido de 

zinco, reduzindo a fotocorrente e a eficiência da célula solar. Quando adicionado o Nb2O5 

essas vacâncias são diminuídas aumentando o tempo de vida útil do elétron (EBADI et al, 

2017; SACCO et al, 2015). 

Outro fato observado foi o FF, o qual corresponde à potência máxima gerada e 

potência teórica, sendo essa última obtida pelo produto de Jsc e Voc. O FF indica o quanto a 

performance de uma célula solar se aproxima do seu máximo. Assim quanto mais próximo de 

1 for o valor de FF mais próximo do ideal será o comportamento da DSSC. O FF tende a 

aumentar em função da diminuição da resistência em serie da DSSC e/ou diminuição dos 

processos de recombinação de elétrons no óxido (GUIMARÃES, 2016; NAZ et al, 2018). Os 

valores de FF observados foram baixos em todas as células (Tabela 4) devido a possíveis 

perdas causadas por inúmeros fatores, como recombinação e resistência de contato. A adição 
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de Nb2O5 elevou os valores de eficiência, tanto a eficiência fotocronoamperometria (Tabela 3) 

como a eficiência de conversão energética. Sendo que a maior eficiência de conversão de 

energia solar foi observada para célula contendo 5% de Nb2O5, apresentando eficiência de η = 

1,42%, enquanto a célula constituída apenas por ZnO apresentou eficiência de 0,57%. O 

aumento nos valores de eficiência indica que a adição de nióbio altera as propriedades 

elétricas do óxido de zinco. Notou-se que a partir da adição de 10 e 15% de Nb2O5 a 

eficiência de conversão das DSSC começou a diminuir, estudos atribuem os baixos valores de 

eficiência para células compostas por Nb2O5 ao tamanho da célula unitária ser relativamente 

maior minimizando a adsorção do corante. Na Figura 17 é possível ver a eficiência de coleta 

em relação a adição de pentóxido de nióbio na célula (SAYAMA  et al, 1998). 

Figura 17. Comparação dos valores de eficiência das células 
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Fonte: O autor (2018). 

IV.V.iv. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 

Os resultados obtidos a partir dos diagramas de Nyquist para as células utilizando 

apenas ZnO e para as células contendo 1, 5, 10 e 15% de Nb2O5 são apresentados na Figura 

18. 
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Figura 18. Diagrama de Nyquist obtidos sob iluminação de 100 mW cm-2 para as células solares com diferentes 

quantidades de Nb2O5 em ZnO e apenas ZnO. 

0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9
6
.2

4
4
.0

3
6
.0

3
4
.3

 

 

 

 ZnO

 ZnO/Nb
2
O

5
 - 1%

 ZnO/Nb
2
O

5
 - 5%

 ZnO/Nb
2
O

5
 - 10%

 ZnO/Nb
2
O

5
 - 15%

- 
Z

'' 


c
m

2
) 

Z' cm
2
) 

3
0
,0

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Através do diagrama de Nyquist (Figura 18) é possível notar a formação de três 

semicírculos para todas as células, o primeiro é atribuído à transferência de carga no contra 

eletrodo (altas frequências). O comportamento mais capacitivo representado pelo semicírculo 

maior, correspondeu aos processos envolvendo o transporte de elétrons no eletrodo de 

trabalho, como processos de recombinação eletrônica e difusão de elétrons na banda de 

condução do óxido (médias frequências). Quando a frequência chegou a valores muito baixos 

o processo que ocorreu indicou a difusão nerstiana no eletrólito I- /I3
-, esse processo de 

transferência de carga de elétrons com os íons I3
- ocorreu na interface semicondutor/eletrólito 

e não foi possível observar nos diagramas (MAIA, 2016; GUIMARÃES et al, 2017; 

RICHHARIYA, G., KUMAR, A., 2018). Foi observado uma diminuição do diâmetro dos 

semicírculos na região de frequência intermediarias com o acréscimo de Nb2O5. Isto indica 

que os parâmetros de resistência à transferência de carga na interface óxido/eletrólito e a 

resistência à difusão de carga na banda de condução, foram diminuídos (GUIMARÃES et al, 

2016).  

Na Tabela 5 verifica-se que a células com adição de nióbio foram mais eficientes em 

diminuir resistência de transferência de carga, onde a célula com 5% de nióbio apresentou um 
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desempenho superior, apontando que os processos de recombinação de carga e difusão do 

eletrólito foram minimizados (KAMAL, et al 2012). 

 

Tabela 5.  Efeito do nióbio na eficiência de resistência de transferência de carga 

Amostra Resistividade (ꭥ) ER (%) 

ZnO 96,2 - 

ZnO/Nb2O5 – 1% 44,0 45,74 

ZnO/Nb2O5 – 5% 30,0 31,19 

ZnO/Nb2O5 – 10% 34,3 35,66 

ZnO/Nb2O5 – 15% 36,0 37,42 

 

Na Figura 19 são apresentados os diagramas de ângulo de fase de Bode. 

Figura 19. Diagrama de ângulo de fase Bode obtidos sob iluminação de 100 mW cm-2 para as células solares 

com diferentes quantidades de Nb2O5 em ZnO e apenas ZnO. 
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Fonte: O autor (2018). 

  

 Os diagramas de ângulo de fase Bode (Figura 19) apresentam duas constantes de 

tempo referentes aos picos característicos na relação entre o logaritmo da frequência e a fase 

da impedância. Para altas frequências o tempo de vida foi elevado devido a recombinação na 
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interface do contra eletrodo de Pt e o eletrólito, onde esse pico ficou mais evidente para as 

células contendo Nióbio. Foi observado um deslocamento significativo da banda em 30 – 70 

Hz na região das freqüências mais baixas para os células contendo 5 e 15% de Nióbio 

sugerindo assim um processo de recombinação mais lento e uma tempo de vida útil do elétron 

maior na banda de condução semicondutora, estando de acordo com o diagrama de Nyquist 

(Figura 17) que indicou que a célula com 5% de niobio apresentou melhor capacidade de 

tranpostar eletrons (GUIMARÃES, et al 2016, MAIA, 2016, LIM et al 2016). 

IV.V.v. Ensaios de espectroscopia de intensidade modulada (IMPS/IMVS) 

As técnicas de IMPS e IMVS são técnicas de linearização da fotocorrente e da 

fotovoltagem obtidas pela perturbação periódica do sistema no estado estacionário sob 

iluminação. Nas Figuras 20 e 21 são apresentados os diagramas obtidos para DSSCs de ZnO 

sem e com Nb2O5. 

Figura 20. Diagrama tipo Nyquist obtidos por medidas de espectroscopia de de fotocorrente com intensidade 

modulada (IMPS) para as células solares com diferentes quantidades de Nb2O5 em ZnO e apenas ZnO. 
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Fonte: O autor (2018). 
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Figura 21. Diagrama tipo Nyquist obtidos por medidas de espectroscopia de fotovoltagem com intensidade 

modulada (IMVS) para as células solares com diferentes quantidades de Nb2O5 em ZnO e apenas ZnO. 
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Fonte: O autor (2018). 

O deslocamento de semicírculo apresentado na curva de IMPS (Figura 20) é o 

resultado do decaimento do tempo entre a geração e a coleta de portadores de carga. Em 

baixas frequências as curvas de IMPS convergem para um ponto no eixo real que corresponde 

à fotocorrente no estado estacionário. Em altas frequências a fotocorrente modulada tende a 

zero indicando que a modulação da frequência é mais rápida do que a relaxação da densidade 

de portadores de carga por transporte para os contatos e reação de recombinação. Nas curvas 

de IMVS a mudança de fase deve-se a relaxação dos elétrons por reação de recombinação 

com a espécie oxidada do eletrólito (TRACTZ et al 2018; JONGH, 1997; KIM, 2012)  

A partir dos resultados de IMPS e IMVS foram calculados o tempo de coleta (  c) 

(Equação 6), a vida útil do elétron (  r) (Equação 7) e a eficiência de coleta eletrônica(ᶯcc) 

(Equação 8). Os valores dos parâmetros cinéticos calculados são apresentados na Tabela 6. 
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Equação 

6

𝜏𝑐 𝐼𝑀𝑃𝑆 =  
1

2𝜋𝑓𝑐
 

[6] 

Equação 7 

𝜏𝑟 𝐼𝑀𝑉𝑆 =  
1

2𝜋𝑓𝑟
 

[7] 

                 

Equação 8 

                                                                  [8] 

 

Tabela 6. Eficiência de coleta eletrônica para DSSCs calculada a partir do tempo de vida 

eletrônico e do tempo de transição eletrônico. 

 

AMOSTRA TC/S TR/S ɳCC/% 

ZnO 0,29 0,50 0,42 

ZnO/Nb2O5 – 1% 0,008 0,11 0,92 

ZnO/Nb2O5 – 5% 0,01 0,18 0,94 

ZnO/Nb2O5 – 10% 0,016 0,11 0,85 

ZnO/Nb2O5 – 15% 0,003 0,04 0,93 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 5, nota-se que as células contendo 

nióbio apresentaram uma eficiência de coleta de carga superior em relação à célula composta 

apenas por ZnO. Onde a célula ZnO/Nb2O5 – 5% apresentou o melhor resultado, sugerindo 

que a maior parte da luz incidente é convertida em eletricidade. Observando os valores de 

vida útil do elétron e a eficiência de coleta eletrônica, a célula com apenas ZnO apresentou o 

maior tempo de vida útil do elétron, 0,50 s, e o maior valor de tempo de coleta, 0,29 s, 

diminuindo assim sua eficiência, já quando adicionado o Nb2O5 a célula houve uma 

diminuição nesses parâmetros, onde a célula contendo 15% de Nb2O5 apresentou o menor 

tempo de coleta, 0,003 s, e a célula contendo 5% de Nb2O5 apresentou o maior valor de tempo 

de vida útil do elétron, 0,18 s. Esse aumento expressivo nos valores tempo de vida útil do 

elétron para as células contendo nióbio sugerem que a maior eficiência de coleta de carga nos 

dispositivos está relacionada, principalmente, ao retardo das reações de recombinação. 
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IV.V.vi. Decaimento de potencial - Extração de carga 

 

A extração de carga permite a quantificação da carga estocada no dispositivo sob 

condições operacionais. Com a célula iluminada o potencial alcança um valor de estado 

estacionário que depende da intensidade luminosa. Quando a luz é apagada o potencial decai, 

e os elétrons presentes no óxido se recombinam com as espécies I3
- presentes no eletrólito. 

Após um período pré-determinado a célula é curto circuitada e os elétrons que não se 

recombinaram dão origem a corrente transiente (PETER et al, 2002). 

O tempo de decaimento é o tempo medido do instante que a luz é apagada até o 

momento em que a célula é curto-circuitada. Para encontrar a relação entre a carga extraída e 

o potencial da célula o ensaio de extração de carga por decaimento de potencial é repetido 

várias vezes com diferentes tempos de decaimento (PETER et al, 2002). 

Os ensaios de extração de carga foram feitos para a célula de ZnO e para as misturas 

de ZnO/Nb2O5. Os resultados são apresentados nas figuras 22, 23e 24. 

 

Figura 22. Decaimento de potencial em função do tempo 
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Fonte: O autor (2018). 
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Figura 23. Variação da carga em função do tempo para as células de ZnO com e sem adição de Nb2O5 
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Fonte: O autor (2018). 

 

Figura 24. Variação da carga em função do potencial para as células de ZnO com e sem adição de Nb2O5 
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Na Figura 22 é possível observar a variação do potencial em função do tempo. Quando 

a lâmpada foi ligada, a tensão atingiu valores próximos de 0,65 V para as células contendo 

nióbio, já para a célula contendo apenas ZnO a tensão observada foi menor, de 

aproximadamente 0,45V. Quando a lâmpada foi desligada a tensão decaiu por um período de 

segundos. Esse decaimento de tensão é atribuído a recombinação dos elétrons transferidos 

para o eletrólito ou moléculas de corante oxidados (TRACTZ et al 2018; PETER et al, 2002) 

O aumento de potencial observado para as células contendo nióbio em relação a célula com 

apenas ZnO no tempo inicial, indica que os processos de recombinação foram diminuídos 

com adição do Nb2O5. É possível notar também um decaimento de potencial mais lento para a 

célula com apenas óxido de zinco, de acordo com o maior tempo de vida do elétron observado 

na técnica de IMVS (Figura 21), já a célula contento a mistura de ZnO/Nb2O5 – 5% 

apresentou decaimento de potencial mais rápido, devido ao seu menor tempo de vida do 

elétron (QUINTANA et al, 2007).   

 Na Figura 23 observa-se uma maior densidade de elétron para todas as células 

contendo Nb2O5, indicando que as reações de recombinação foram minimizadas. Onde a 

célula contendo a mistura de ZnO/Nb2O5 – 5% apresentou a maior densidade de elétron, de 

31,84 μC cm-2.   

 Na Figura 24 a carga é apresenta em função do potencial, onde é possível notar que a 

carga decresce com o decaimento do potencial para todas as amostras testadas. Como a carga 

está diretamente relacionada com a concentração de elétrons no dispositivo, pode-se afirmar 

que em potenciais mais baixos a concentração de elétrons é menor (QUINTANA et al,2007).  
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V - CONCLUSÃO 

 

Através da análise de difração de raios X pode-se observar que as partículas de óxido 

de nióbio formadas e o óxido de zinco comercial apresentam cristalinidade.  

As imagens de MEV mostraram que o óxido de zinco apresenta uma morfologia, 

monomodal já o Nb2O5 possui uma morfologia bimodal, onde ambas apresentaram um 

tamanho de partícula elevado corroborando com a análise de DLS.  

A mistura de óxidos foi analisada pela técnica de difração de raio X e XRF, onde 

observou-se que a estrutura do óxido de zinco é mantida após a adição do Nb2O5 e com o 

aumento da concentração do óxido de nióbio é observado com o alargamento dos picos e a 

redução da intensidade dos picos, indicando uma diminuição da cristalinidade do óxido. 

Como esperados os valores percentuais relativos de ZnO e Nb2O5 estão próximos dos 

valores utilizados no preparo da amostra como observado no espectro de XRF.   

A célula solar sensibilizada por corante N719 com 5% de Nb2O5 nos filmes de ZnO 

apresentou valores de densidade de corrente e eficiência global da célula maior que os outros 

filmes.  

Os ensaios de EIE indicaram que a adição do Nb2O5 reduz a resistência total do 

sistema e desloca as constantes de tempo para regiões de mais baixa frequência sugerindo que 

as reações de recombinação são dificultadas.  

As constantes de tempo extraídas dos ensaios de IMPS e IMVS indicaram que a maior 

eficiência de coleta eletrônica ocorreu para a célula contendo 5% de Nb2O5.  
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