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RESUMO 

 

 

O crescente avanço tecnológico requer que sejam desenvolvidas fontes de energia limpas e 

renováveis para que a fonte atual de energia, o combustível fóssil, seja substituído. As células 

solares híbridas inorgânica/orgânica surgem como alternativa para obtenção de energia 

fotovoltaica. As células solares híbridas de óxidos semicondutores e polímeros condutores têm 

sido amplamente estudadas. Os poli(3-alquiltiofenos), P3AT, são polímeros orgânicos 

formados por estruturas conjugadas, com propriedades condutoras, fotoluminescência, 

mobilidade de carga e estabilidade elevada. O óxido de zinco (ZnO) tem sido empregado como 

aceptor de elétrons neste tipo de célula, pois oferece adequadas propriedades de transporte de 

elétrons, não é tóxico, pode ser sintetizado por métodos simples de obtenção, em que a variação 

dos parâmetros de síntese permite o controle morfológico. Diferentes morfologias do ZnO 

permitem propriedades distintas em termos de transporte eletrônico na interface das células 

solares. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da morfologia do ZnO na ancoragem 

do poli(3-hexiltiofeno) P3HT e de poli(3-octiltiofeno) P3OT e averiguar as propriedades 

condutoras das células solares híbridas de ZnO/P3HT e ZnO/P3OT. As partículas de ZnO foram 

sintetizadas pelo método de precipitação utilizando como precursor o Zn(NO3)2.6H2O. Os 

materiais obtidos foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios X, microscopia 

eletrônica de varredura, termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia 

Raman, infravermelho e ultravioleta visível. As células compostas por eletrodo de trabalho 

(ZnO/P3AT) foram avaliadas por potencial de circuito aberto (Voc), espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE) e fotocronoamperometria. O MEV registrou três diferentes 

morfologias: ZnO esférica (E), ZnO hexagonal (H) e ZnO  mosaico (M) devido à variação da 

concentração do sal precursor. As células com as diferentes morfologias apresentaram valores 

médios de Voc = -0,438 ± 0,027 V, a EIE indicou que a célula M/P3OT possui menor resistência 

à transferência de carga e capacitâncias elevadas para as frequências intermediárias. As células 

solares M/P3OT e M/P3HT apresentaram os melhores resultados em relação ao processo de 

transferência de elétrons, chegando à eficiência de 1,1 ± 0,12%. 
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ABSTRACT 

 

 

Technological advances require researches in clean and renewable energy sources to replace 

the fossil fuel. Inorganic/organic hybrid solar cells appear as an alternative to obtain 

photovoltaic solar energy. Hybrid solar cells of semiconductor oxides and conductive polymers 

have been broadly studied. Poly(3-alkylthiophene), P3AT, is an organic polymer formed by 

conjugated structures with conductive properties, photoluminescence, a relatively high charge 

mobility and stability. Zinc oxide (ZnO) has been used as an electron acceptor in this cell type 

because it offers great electron transport properties, simple manufacturing techniques, non-

toxicity, variation and morphologic control. Different ZnO morphologies allow distinct 

properties in terms of electronic transport in solar cell interfaces. The objective of this work 

was to evaluate whether ZnO with its different morphologies can improve the anchorage of 

poly (3-hexylthiophene) P3HT and poly (3-octylthiophene) P3OT and investigates the 

conductive properties of ZnO/P3HT and ZnO/P3OT hybrid solar cells. ZnO particles were 

synthesized by the coprecipitation method with Zn(NO3)2.6H2O. The characterization 

techniques used were X-ray diffraction (XRD), Raman, FTIR, scanning electron microscopy 

(SEM), UV-vis, thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry (TG/DSC). 

Cells composed the working electrode (ZnO/P3AT) were evaluated by open circuit potential 

(Voc), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and photochronoamperometry. The SEM 

images showed 3 morphologies: spherical ZnO (E), hexagonal ZnO (H) and ZnO without 

defined morphology (M) due to the variation of the precursor salt concentration. Cells with 

different morphologies presented medium values of Voc = -0.438 ± 0.027 V. EIS indicated that 

the M/P3OT cell has lower resistance to the transfer of charge and high capacitances to the 

intermediate frequencies. The M/P3OT and M/P3HT solar cells presented the best results in 

relation to the electron transfer process, reaching the efficiency of 1.1 ± 0.12%. 

 

 

Keywords: semiconductor; poly(3-octiltiophene); poly(3-hexyiltiophene); solar energy.  
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x1, x2 e x3 – Variáveis independentes codificadas; 

X1, X2 e X3 – Variáveis independentes originais; 

Y – Variável resposta dependente; 

y = constante relativa à transição do semicondutor; 

Zn(NO3)2.6H2O – Nitrato de zinco hexahidratado; 

Zn(OH)2 – Hidróxido de zinco; 

ZnO – Óxido de zinco; 

α - coeficiente de absorção;  

β - largura na altura da metade do pico de difração; 

δ - deformação angular; 

ΔE – Diferença de energia; 

η - Eficiência de conversão de energia; 

θ - ângulo de difração; 

λ = comprimento de onda; 

λmáx = comprimento de onda máximo; 

ν - frequência de radiação incidente; 

π – Pi; 

σ – sigma; 

(CH2)6N4 – Hexametilenotetramina; 

µm – micrometro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A exploração intensiva das reservas de combustíveis fósseis, a limitação das reservas 

petrolíferas e os prejuízos ambientais trazidos pelo uso desses recursos energéticos, pressupõem 

um cenário preocupante. Nesse contexto, é crucial a importância de busca de fontes de energia 

alternativas, que contribuam ecologicamente para um mundo sustentável e menos poluído, em 

especial as energias renováveis (SAMPAIO, 2008; TOMEN, 2015). Podemos citar como 

energias renováveis a eólica, a hidráulica (hidroelétrica), a geotérmica, a biomassa, o hidrogênio 

e a energia solar. A energia solar pode ser convertida em eletricidade ou em calor, como por 

exemplo, os painéis térmicos para aquecimento do ambiente ou de água, e ou painéis solares 

fotovoltaicos (BRASIL, 2015). 

As formas de energias alternativas estão em constante fase de evolução tecnológica e a 

energia solar aparece como fonte de energia com elevado potencial. Diversos países investem 

na opção solar, investigando desde as características do fluxo de radiação solar que chega à 

Terra, até a tecnologia necessária para viabilizar, em termos técnicos e econômicos, o 

aproveitamento dessa energia. Trata-se de uma fonte, praticamente, inesgotável que fornece ao 

planeta em média 1,2 x 1017 W por dia de energia, sendo que as células solares são as principais 

fontes responsáveis de absorção e geração de energia solar. A tecnologia fotovoltaica apresenta 

um potencial de minimizar a demanda por eletricidade nos grandes centros urbanos. Os 

principais fatores que influenciam na dinâmica do mercado fotovoltaico mundial são seu caráter 

renovável e a geração de energia limpa e que, em algumas ocasiões, faz com que seja uma 

opção interessante, principalmente devido aos benefícios sociais, ambientais e políticos 

(OLIVEIRA, 2008).  

As células solares têm atraído cada vez mais a atenção no mundo inteiro devido ao baixo 

custo, alto potencial de aplicação, além da capacidade de funcionar adequadamente, mesmo em 

intensidades luminosas baixas. Células solares são dispositivos de conversão de energia solar 

em energia elétrica, que envolvem várias interfaces e preferencialmente a presença de um óxido 

semicondutor. O TiO2 é o mais utilizado para construção de células solares de Gratzel, sendo 

que nos últimos anos outros semicondutores aparecem como alternativa, entre estes: SnO2 e 

ZnO (DJURISIC, 2010; TIAN, 2012; HASSAN, 2014; KLUBNUAN, 2016; MAIA, 2016; 

ROKHSAT, 2016). 

O ZnO é um material promissor para diversas aplicações devido a sua alta transparência 

óptica na faixa da visível e boa condutividade elétrica. É um óxido semicondutor utilizado na 

absorção da radiação UV e que possui uma gama de aplicações, entre estas estão fotocatálise, 
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fotônica, dispositivos eletrônicos e fotovoltaicos, diodos emissores de luz azul (LED), lasers, 

detectores de UV, transistores e células solares (SUCHANEK, 2009; GIANNOULI, 2012).  

O desempenho de células solares de ZnO ainda é menor que o observado para células 

solares de TiO2. Sua interface é composta por vidro condutor (FTO), par redox I-/I3
- 

(iodeto/triiodeto), dissolvido em solventes orgânicos, eletrólitos poliméricos, líquidos iônicos 

e eletrólitos sólidos, contraeletrodo composto por platina (Pt) e substâncias 

fotosensibilizadoras, usualmente corantes (DE PAULA, 2014). 

Um alto desempenho destes dispositivos depende da otimização de propriedades de cada 

uma das seguintes interfaces: FTO/ZnO; FTO/eletrólito, ZnO/eletrólito e eletrólito/Pt. Assim, 

interfaces com melhores propriedades de forma a evitar ou pelo menos dificultar perdas 

eletrônicas por recombinação que comprometam o desempenho do dispositivo podem ser 

obtidas melhorando-se as propriedades dos materiais que compõem cada interface. Uma das 

propriedades a ser considerada é o tamanho das partículas de ZnO (SEQUEIRA, 2012). 

A busca por ZnO com tamanho de partícula em escala nanométrica tem incentivado o 

desenvolvimento de vários métodos químicos em escala de laboratório. Alguns métodos de 

síntese química estão sendo utilizados para a preparação de nanopós de ZnO: método sol gel, 

reação por combustão via líquida, síntese hidrotérmica, spray-drying, método de hidrólise 

forçada e o método de precipitação ou precipitação. A precipitação de óxidos de metais em 

solução aquosa é um processo realizado por inúmeras reações em laboratórios e indústrias, 

sendo que esta ocorre de maneira simples pela adição de uma base na solução aquosa do sal do 

metal (OZGUR, 2005). No entanto, a uniformidade esperada das dimensões das partículas é 

muito mais exigente, tendo como fatores de mudanças: a natureza do ânion do sal precursor, a 

razão de hidrólise, a temperatura de reação e a quantidade de água podem interferir na 

composição e tamanho destas partículas (MAYRINCK, 2014). O uso de ZnO em células 

solares, tanto em células solares sensibilizadas por corantes, quanto em células híbridas de 

heterojunção, se deve em grande parte às várias nanoestruturas que o mesmo apresenta (FAN, 

2005). Estas nanoestruturas podem ser preparadas a partir de procedimentos de síntese 

relativamente simples e de forma controlada (SCHMIDT-MENDE, 2007). 

Uma vantagem do ZnO é a sua maior condutividade elétrica (MEULENKAMP, 1999; 

WILLIS, 2002) e maior mobilidade eletrônica (CHOU, 2007) em relação ao TiO2. Esse 

transporte eletrônico mais rápido poderia, em princípio, favorecer a coleta eficiente de elétrons 

injetados no eletrodo semicondutor e, desta forma, minimizar perdas relacionadas à 

recombinação de carga interfacial, seja com o cátion do corante (ou polímero) ou com a espécie 

redox oxidada presente no eletrólito (GREEN, 2005).  
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Para que ocorra o processo de transferência de elétrons dentro do circuito da célula solar 

os complexos de rutênio como N-719, continuam sendo largamente utilizados na sensibilização 

dos fotoeletrodos, embora recentemente corantes orgânicos e polímeros têm demonstrado 

resultados promissores. Os poli (3-alquiltiofenos) são polímeros orgânicos formados por 

estruturas conjugadas, que confere propriedades condutoras e de fotoluminescência. Estes são 

considerados como materiais alternativos em eletrônica orgânica e podem ser utilizados em 

células solares, devido à sua mobilidade de carga e comprimento da conjugação longo em 

comparação com outras classes de polímeros, além da capacidade de processamento e 

estabilidade elevada (BENTO, 2013).  

Sendo assim, a principal finalidade deste trabalho foi estudar a influência das variáveis 

do processo de síntese do ZnO: concentração do sal precursor, temperatura do meio reacional 

e tempo de reação na estrutura e morfologia do ZnO e, consequentemente, nos parâmetros do 

processo de adsorção dos polímeros P3HT e P3OT na camada do ZnO e nas células solares 

fotovoltaicas compostas pela interface ZnO/P3HT e ZnO/P3OT. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ENERGIA 

 

Várias formas de energia têm provido as necessidades humanas, em que o aumento no 

seu consumo ocorre à medida que a humanidade se utiliza de novas tecnologias (MARÇON, 

2010). O conceito de energia é de difícil definição, mas está relacionado com a capacidade de 

realizar trabalho, de colocar as coisas em movimento ou transformar algo, apesar de não se 

restringir a isso. No âmbito econômico e tecnológico, a energia refere-se a um recurso natural 

e aos elementos associados que permitem fazer um uso industrial do mesmo (ATKINS, 1983; 

DIAS, 2014).  

A energia se tornou fundamental para o desenvolvimento de todos os países, sendo o 

mundo muito dependente da mesma para seu funcionamento. Entre as várias formas de energia 

algumas se destacam no cenário mundial como as mais utilizadas e mais importantes, sendo 

que as formas de energia se separam em dois grandes grupos, as não renováveis que se 

concentram em combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão mineral) e nuclear e as 

renováveis que são os casos das energias hidráulica, eólica, geotérmica, biomassa e energia 

solar (BRUMMETT, 2004; DIAS 2014). 

O padrão atual de produção e consumo de energia é baseado nas fontes fósseis, o que 

gera emissões de poluentes locais, gases de efeito estufa e põem em risco o suprimento de longo 

prazo no planeta. É preciso mudar esses padrões estimulando as energias renováveis e, nesse 

sentido, o Brasil apresenta uma condição bastante favorável em relação ao resto do mundo. A 

matriz energética mundial se concentra basicamente em energia não renovável em que 

aproximadamente 87%, no caso de países industrializados, de toda a essa energia produzida são 

destas fontes não renováveis, caindo para 6% entre as nações em desenvolvimento. No Brasil 

esses números são bem diferentes, as usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais 

de 75% da eletricidade do país e a matriz energética é a mais renovável do mundo 

industrializado com 45% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, 

biomassa e etanol, além das energias eólica e solar (Figura 1) (BRASIL, 2016). 

As fontes de energia renováveis demonstram poder sustentar a economia mundial de 

várias maneiras. No entanto, é fato que os combustíveis fósseis e a eletricidade constituem a 

base para operar o atual modelo tecnológico. 



25 

 

 

Figura 1. Matriz energética mundial e brasileira referente ao ano de 2015 (IEA, 2015). 

 

A exploração intensiva das reservas de combustíveis fósseis, a limitação das reservas 

petrolíferas e os prejuízos ambientais trazidos pelo uso desses recursos energéticos pressupõem 

um cenário preocupante. Nesse contexto, assume crucial importância à busca de fontes de 

energia que contribuam ecologicamente para um mundo sustentável e menos poluído, em 

especial as que são renováveis (AGNALDO, 2006; SAMPAIO, 2008). 

 

2.1.1 Energias renováveis 

 

São fontes de energia inesgotáveis ou que podem ser repostas a curto/médio prazo 

espontaneamente ou por intervenção humana. São também chamadas de fontes de energia 

ecológica e ao fazerem parte de uma política energética, desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento sustentável. Estas fontes de energia não contribuem para o efeito de estufa, 

têm menor impacto negativo que o causado por outras origens de energia elétrica, como fóssil 

e nuclear (ANEEL, 2010; COELHO, 2005; BLEY, 2009). 

 

2.1.2 Energia Solar 

 

A energia solar é uma fonte, praticamente, inesgotável que fornece ao planeta em média 

1,2x10-17 Watts por dia de energia. As células solares são as principais responsáveis pela 

geração de energia. A intensidade da radiação solar fora da atmosfera terrestre depende da 

distância entre o sol e a terra e ao longo do ano a distância entre ambos os corpos celestiais 

varia entre 1,47 x 108 e 1,52 x 108 km. Ao meio dia a irradiação pode atingir os 1000 W m2 na 

superfície da terra (OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 1997; SHAYANI, 2006).  
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Como resultado da reflexão da radiação por meio das nuvens, podem ocorrer picos de 

insolação com valores de 1400 W m2 em curtos períodos. Algumas regiões no equador atingem 

valores superiores a 2300 kWh m-2 por ano, enquanto o Sul da Europa recebe anualmente uma 

irradiação solar máxima de 1700 kWh m-2 e a Alemanha recebe uma média de 1040 kWh m-2. 

Na Europa existem significativas variações sazonais que são vistos principalmente na diferença 

entre insolação do verão e do inverno (OLIVEIRA, 2008; PEREIRA, 1997; SHAYANI, 2006). 

Somente parte da radiação solar atinge a superfície terrestre, devido à reflexão e 

absorção dos raios solares pela atmosfera. Mesmo assim, é importante ressaltar que mesmo as 

regiões com menores índices de radiação apresentam grande potencial de aproveitamento 

energético, estima-se que a energia solar incidente sobre a superfície terrestre seja da ordem de 

10 mil vezes o consumo energético mundial (CRESESB, 2000). 

Quase todas as fontes de energia hidráulica, biomassa, eólica, combustíveis fósseis e 

energia dos oceanos são formas indiretas de energia solar. A radiação solar pode ser utilizada 

diretamente como fonte de energia térmica, aquecimento de fluidos e ambientes e para geração 

de potência mecânica ou elétrica. Para a energia elétrica se destacam os efeitos termoelétrico e 

o fotovoltaico. 

 

2.1.2.1 Células fotovoltaicas 

 

A célula é o elemento básico de um sistema fotovoltaico. A conversão da energia 

radiante em eletricidade acontece na célula, por meio do efeito fotovoltaico. Cada célula pode 

gerar em média uma tensão elétrica da ordem de 0,4 a 0,5 V, podendo ser associadas em série 

gerando um aumento de tensão. Sendo assim, na saída de cada módulo se tem a soma da energia 

produzida por cada célula resultando num gerador com energia significativa (ALVARENGA, 

2001). Existem diversos tipos de células fotovoltaicas no mercado. Algumas estão em estágio 

experimental. As atuais pesquisas buscam construir células mais eficientes e com baixos custos 

de fabricação, problema esse que limita a sua disseminação no mercado brasileiro (ACIOLI, 

1994). 

Há um grande campo de pesquisas voltado para desenvolvimento de células de menor 

custo, como o caso das células a base de filmes finos. As células mais importantes e 

consolidadas no mercado são as fabricadas a base de silício. A estratégia é usar pouco material, 

diminuir o consumo de energia na fabricação permitindo a produção em larga escala. Um 

conjunto de células associadas em série ou paralelo formam um painel fotovoltaico, e com 



27 

 

outros dispositivos como acumuladores, conversores e inversores constituem um sistema 

fotovoltaico de geração de energia elétrica e a confiabilidade desse sistema é uma das 

características mais importantes. Porque não possui partes móveis, baixo nível de 

complexidade, não se degrada com os efeitos naturais, como: ventos fortes, descargas 

atmosféricas e além de tudo apresenta alto índice de disponibilidade. Para um sistema 

fotovoltaico utilizado como complemento de energia elétrica em relação a convencional, uma 

das vantagens é que caso ocorra um defeito, este se limita à instalação específica não se 

estendendo às demais (NASCIMENTO, 2004). 

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida por meio da conversão direta da luz em 

eletricidade (Efeito Fotovoltaico). O efeito fotovoltaico, relatado por Edmond Becquerel, em 

1839, é o aparecimento de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura de 

material semicondutor, produzida pela absorção da luz (fótons) (GOMES, 2012). 

A comercialização de energia fotovoltaica em aplicações terrestres iniciou-se nos finais 

dos anos 70, começando a estender-se nos anos 80. Desde esse período a energia solar 

fotovoltaica está a recorrer a materiais e processos de fabricação mais em conta, diminuindo o 

preço das células. No entanto, apesar de ter havido um decréscimo no custo das células, ainda 

se torna um pouco dispendioso a aquisição das mesmas, sobretudo as células de maior 

rendimento, apesar de as células disponíveis no mercado ainda não atinjam níveis de eficiência 

superiores a 20% e, para obter esse valor, o preço econômico das células sobe 

consideravelmente, apesar de já se obter valores perto de 40% em laboratório com novos tipos 

de materiais (NREL, 2014).  

As células solares (Figura 2) são formadas na sua maioria por material com 

características intermediarias entre um condutor e um isolante, e para que ocorra a geração de 

energia é necessário alterar as propriedades deste semicondutor, acrescentando outros 

elementos (dopantes) que possam permitir a condução elétrica, com elétrons em excesso (tipo 

n) ou com a falta deles, ocasionando uma vacância (tipo p). Caracteriza-se então uma célula 

solar basicamente por possuir uma junção p/n, em que separadamente, ambas são eletricamente 

neutras, mas ao serem unidas, forma-se um campo elétrico devido aos elétrons livres do 

semicondutor tipo n ocuparem os vazios da estrutura do semicondutor tipo p. Ao incidir luz 

sobre a célula fotovoltaica, os fótons se chocam com outros elétrons da estrutura do metal 

fornecendo-lhes energia e transformando-os em condutores. Devido ao campo elétrico gerado 

pela junção p/n, os elétrons são orientados e fluem da camada “p” para a camada “n” gerando 

a energia elétrica (ALVARENGA, 2001). 
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Figura 2. Princípio de funcionamento de uma célula solar fotovoltaica (ZHOU, 2008). 

 

2.2 CÉLULA SOLAR HÍBRIDA 

 

Essas células solares incluem dois tipos diferentes de tecnologias: as chamadas células 

de Grätzel e as células fotovoltaicas orgânicas. Apresentam eficiência inferior em relação aos 

demais tipos de tecnologia, pela natureza dos materiais e processos utilizados nesses 

dispositivos, porém, surgiram avanços em relação aos procedimentos de fabricação. Essa 

configuração de célula solar tem apresentado boa eficiência de conversão solar. As células 

solares híbridas, que conceitualmente são semelhantes às células solares de Grätzel são 

dispositivos empregados em larga escala e a arquitetura consiste em elétrons transportadores de 

fase e absorvedores da luz solar (FREITAS, 2009, EMIM, 2011). 

 

2.2.1 Células de Grätzel (Células solares sensibilizadas por corantes) 

 

As células de Grätzel, também conhecidas como células solares fotoquímicas ou ainda 

células solares nanocristalinas sensibilizada por corante, originalmente desenvolvida pelo 

grupo de Grätzel em Lausanne, Suíça. São geralmente constituídas por duas placas de vidro, 

recobertas por óxido de estanho (SnO2) ou material similar (KING, 2007). A primeira vantagem 

deste tipo de célula é que seu principal componente é o TiO2, o qual é barato e fácil de ser 

obtido, tornando os custos de fabricação mais baixos quando comparados com o silício, que é 

usado em células convencionais (HECKTHEUR, 2002; AGNALDO, 2006). 
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A célula opera usando um corante (Cads) orgânico que absorve a luz em diferentes 

regiões do espectro eletromagnético e injeta elétrons na banda de condução do semicondutor, 

que realça a fotovoltagem e fotocorrente características da célula solar. Um filme com partículas 

de TiO2 são depositadas sobre o lado condutor de um desses vidros, adquirindo características 

de um semicondutor nanoporoso de elevada área específica. Esse filme é sensibilizado por um 

corante orgânico, na outra placa de vidro, formando o eletrodo positivo da célula (contra 

eletrodo), é depositada sobre a face condutora uma fina camada catalisadora de platina ou 

grafite e para completar o sistema da célula é usado um eletrólito que contém o par redox I-/I3 

(PARUSSOLO, 2012). 

Uma vez que a luz incide sobre a célula, esta é absorvida por uma monocamada do corante 

adsorvido fisico-quimicamente na superfície do material semicondutor em contato com o 

eletrólito (VIOMAR, 2016). A fotoexcitação do corante adsorvido (Reação 1) leva a injeção de 

elétrons do corante no estado excitado (Cads
*) para a banda de condução (BC) do semicondutor 

(Reação 2) (PARUSSOLO, 2012). 

 

Cads + hv → Cads
* Reação 1 

  

Cads → Cads
+ + e¯ (injetado) Reação 2 

  

 

Quando a luz solar atinge a superfície porosa de uma célula solar sensibilizada por 

corante (DSSC), esta encontra uma grande área de absorção. A área das nanopartículas do 

semicondutor é da ordem de 15 a 68 m2 cm-3, o que faz com que se obtenha uma alta eficiência 

na injeção de elétrons do corante, que estão na superfície, para a BC do TiO2. O elétron é então 

separado da carga positiva no corante orgânico. A quantidade de energia necessária para injetar 

um elétron diretamente da banda de valência (BV) do TiO2 para a BC é de 3 eV 

aproximadamente, que é o limite que diferencia o semicondutor de um isolante (AGNALDO, 

2006; PARUSSOLO, 2012; VIOMAR, 2016).  
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A energia (E) em função do comprimento de onda é calculada pela Equação 1:  

 

𝐸 = ℎ𝑣 = ℎ
𝑐

𝜆
 

Equação 1 

 

em que,  

h = constante de Planck;  

c = velocidade da luz;  

λ = comprimento de onda utilizado; 

ν = frequência.  

 

Para que o elétron ultrapasse os 3,0 eV da banda proibida, é necessário um comprimento 

de onda máximo λmáx = 415 nm. Essa quantidade de energia está muito próxima da região de 

luz ultravioleta, o que significa que se torna difícil fazer com que o elétron seja ejetado e 

ultrapasse uma banda proibida tão extensa. Por isso, é introduzido o corante no semicondutor, 

o qual absorve fótons visíveis, pois contém níveis de energia na banda proibida, entre a BC e a 

BV do semicondutor. Desta forma, um elétron do corante pode ser injetado na BC com uma 

quantidade de energia menor que a banda proibida do TiO2. A injeção ocorre na escala de tempo 

de pico segundo (ESMERALDO, 2013; FREITAS, 2009).  

Em uma segunda etapa do processo ocorre a “injeção” de buracos e o corante age como 

um receptor de elétrons. Ao saltar para a BC, cada elétron deixa um buraco no corante que é 

preenchido muito rapidamente pelos elétrons que estão no eletrólito (NOGUEIRA, 2001). O 

corante oxidado é subsequentemente reduzido pelo iodeto I−, que doa elétrons para o corante, 

oxidando-se para I3
−, que regenera o complexo (Reação 3). O fluxo de elétrons injetados no 

semicondutor segue até o vidro condutor e então chega 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. No contra eletrodo a redução fecha o circuito (Reação 4) (PARUSSOLO, 

2012; VIOMAR, 2016) (Figura 3). 

 

Cads
+ 

(aq) + 3/2 I
-
(aq) → Cads + ½ I3

-
(aq) Reação 3 

 

I3
-
(aq) + 2 e¯ (cátodo)→ 3 I-

(aq) Reação 4 
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Figura 3. Esquema de uma célula solar sensibilizada por corante (AGNALDO, 2006).  

 

As DSSCs têm se destacado como material alternativo para geração de energia elétrica 

e diversas pesquisas mostram os avanços nesse tipo de célula solar. Lee et al. (2008) 

desenvolveram um dispositivo em um sistema de integração entre os nanotubos de carbono e o 

TiO2 e que atuavam no sentido de direcionar as cargas até o eletrodo. Em 2010, Chen et al. com 

base no estudo de Lee, desenvolveram uma célula solar, que atingiu 1,46% de eficiência, em 

que os NTCs eram posicionados verticalmente, seguidos de uma camada de nanofios de ZnO e 

a última camada de CdSe (EMIM, 2011). 

Zhang et al. (2012) propuseram a combinação de dois tipos diferentes de TiO2, 

depositados em camada com o intuito de melhorar o desenvolvimento do substrato, que atua 

como receptor de elétrons aumentando a eficiência da célula. Ainda utilizando o TiO2, Yang et 

al (2015) realizaram a dopagem do semicondutor com flúor utilizando o TiF4 e o aumento da 

eficiência foi em 13% em relação as DSSCs com TiO2 comercial e Zhang et al (2016) estudaram 

a influência de íons de Li+ no eletrólito e desenvolveram um filme do semicondutor dopado 

com Mg2+, apresentando assim resultados de aumento de corrente na célula solar e maior 

estabilização do sistema. 

Fan et al (2014) utilizaram duas camadas de TiO2 como fotoanodo na célula solar com 

as morfologias de nanoesferas e nanofitas e demonstraram que com maior espessura do filme 

do óxido semicondutor depositado a eficiência da célula foi aumentada em 0,36% em relação a 

célula com uma camada e uma morfologia. Hu e Liu (2015) estudaram novos meios de obtenção 

do óxido de titânio, em que as partículas foram preparadas pelo método de eletropulverização 

e um pós-tratamento térmico e o óxido apresentou tamanho de partículas de 600 nm em média 

resultando em aumento de 7,2% de eficiência em comparação com as células existentes. Wang 

et al. (2014) estudaram a produção do TiO2 nos métodos sputtering e hidrotermal, em que 
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obtiveram morfologias do tipo fita para o óxido semicondutor e as eficiências foram com 

valores de eficiência média de 1,4% para todas as células trabalhadas. 

O material semicondutor de elevada zona proibida comumente utilizado no dispositivo 

é o TiO2. Entretanto, outros substratos têm sido estudados com a finalidade de se obter maior 

diversidade e desempenho ainda melhor, como por exemplo, o Nb2O5, o SnO2, o Al2O3 e o ZnO 

(NOGUEIRA, 2001). O ZnO tem sido visto como uma alternativa para aplicações em células 

solares, devido as vantagens que este material apresenta, quando comparada com o filme de 

TiO2. Assim como o TiO2, é um semicondutor do tipo n, com energia de zona proibida de 3,3 

eV, mas que apresenta uma maior mobilidade de elétrons. Absorve em larga fração do espectro, 

pode ser cristalizado com maior facilidade em diversas morfologias de arquitetura 

unidimensional (BARCELÓ, 2011) e apresenta eficiência similar ao TiO2. Os materiais 

semicondutores de óxidos metálicos de ampla energia de zona proibida têm sido utilizados com 

frequência nas células solares sensibilizadas por corantes. As diversas morfologias desses 

materiais podem influenciar em um maior poder de eficiência de conversão energética (MAIA, 

2016). 

 

2.2.2 Células solares orgânicas  

 

A primeira célula solar baseada em filme fino de moléculas orgânicas foi desenvolvida 

por Tang (1986) e são também conhecidas como células solares excitônicas (éxcitonic solar 

cells), em que a absorção de luz maior que o gap do semicondutor resulta na formação de 

éxcitons e ocorre a formação de pares elétron/buraco ligados entre si (GREGG, 2003). Desde 

então, diferentes tipos de materiais foram propostos como tais como: antraceno, perileno, 

porfirinas, ftalocianinas, fulerenos, oligômeros e polímeros conjugados (KIM, 2007).  

Os éxcitons formados se dissociam somente na região próxima de uma interface e o 

processo ocorre de forma quase simultânea a sua formação (GREGG, 2007). Os éxcitons devem 

se dissociar em cargas livres para que estas possam ser transportadas até os eletrodos. A 

dissociação ocorre eficientemente em interfaces metal/semicondutor (junção Schottky), 

interfaces entre materiais semicondutores com diferentes afinidades eletrônicas, em sítios de 

dissociação ou ainda em interfaces em que é estabelecido um campo elétrico externo. 

Entretanto, o comprimento de difusão para éxcitons é da ordem de 10-20 nm. Apenas os 

éxcitons gerados nesses poucos nanômetros são dissociados. Porém, um filme semicondutor de 

centenas de nanômetros é necessário para absorver uma fração significativa da luz incidente 

(FREITAS, 2009).  
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A descoberta da transferência de elétrons fotoinduzida em sistemas envolvendo 

polímeros condutores como doadores e fulereno como receptores de elétrons proporcionou a 

busca do desenvolvimento de dispositivos de alta eficiência de conversão de energia 

(SARICIFTCI, 1992). Em 2001, Shaheen et al. obtiveram eficiência de 2,5% em um dispositivo 

contendo PCBM e MDMO-PPV. Modificando as condições de deposição do filme e a 

concentração de PCBM, a eficiência pode chegar até 2,9% (ALEM, 2004). Usando P3HT, um 

polímero com maior absorção de luz e maior mobilidade de cargas, eficiências superiores a 3 

% foram obtidas (SCHILINSKY, 2002; PADINGER, 2003).  

As células solares mais eficientes são baseadas na combinação de P3HT com derivados 

de fulereno (KIM, 2007). A morfologia tem um papel crucial nas células de heterojunção 

(YANG, 2005; PEUMANS, 2003). Porém, geração de cargas nesses sistemas é bem limitada, 

dada a pequena interface para a dissociação de éxcitons. Como grande parte da luz é absorvida 

longe da interface, o rendimento quântico desse tipo de dispositivo é bem baixo (NELSON, 

2002). 

De acordo com os materiais envolvidos para este tipo de célula solar pode-se assumir 

que as células fotovoltaicas orgânicas consistem em uma junção do tipo “p-n”, formada entre 

um material que é doador de elétrons e capaz de transportar buracos (geralmente polímeros 

condutores ou pequenas moléculas orgânicas conjugadas) e um material receptor de elétrons, 

capaz de transportar essas cargas (geralmente C60, PCBM e derivados). Quando um desses 

materiais é substituído por nanopartículas inorgânicas, como TiO2, ZnO, CuInS2, PbSe, CdSe, 

por exemplo, essas células podem ser chamadas de células fotovoltaicas híbridas.  

 

2.3 POLÍMEROS CONDUTORES 

 

A repetição múltipla de uma ou mais espécies de átomos ou grupos de átomos 

caracterizam um polímero, sendo que essa repetição pode ser chamada de unidade 

constitucional ou de monômero. Os polímeros podem ser formados por macromoléculas que 

ganham características próprias muito mais dominantes do que as características que decorrem 

da natureza química dos átomos que as constituem ou dos grupamentos funcionais presentes. 

Essas propriedades decorrem de interações envolvendo segmentos da mesma macromolécula 

ou de outras sendo que a forma e o comprimento das ramificações presentes na cadeia 

macromolecular influenciam drasticamente em suas características (MANO, 1990; ELIAS, 

1993). 
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Os materiais baseados em carbono eram considerados isolantes e em 1977, Shirakawa 

et al. mostraram que o poliacetileno dopado apresentou características de condução metálica 

rendendo um prêmio Nobel de Química em 2000. Desde então, compostos baseados em 

moléculas orgânicas conjugadas tornaram-se excelentes candidatos para uma série de 

aplicações optoeletrônica, por apresentarem fácil processamento e boa flexibilidade mecânica. 

A utilização dos materiais poliméricos está ligada às suas propriedades mecânicas que, por sua 

vez, dependem da constituição química, massa molar, do tipo de ligações entre suas unidades 

constituintes e cristalinidade (HARIDOSS, 1984). 

Em um polímero com estrutura molecular linear, que não existe conjugação, a estrutura 

eletrônica dos átomos ou grupos químicos de carbono que estão na cadeia principal possui 

somente ligações σ, já em polímeros conjugados existem orbitais híbridos do tipo sp2 formando 

três ligações covalentes em que um elétron remanescente ocupa o orbital pz. Na cadeia 

polimérica os orbitais pz se sobrepõem, causando uma deslocalização das ligações π ao longo 

da cadeia. As ligações π são mais fracas que as ligações covalentes formadas pelos elétrons sp2, 

portanto, os elétrons deslocalizados do sistema π têm uma energia de ligação menor que os 

elétrons da ligação σ. Já os elétrons do sistema π determinam as características ópticas e 

eletrônicas, as ligações σ mantêm a estrutura física da cadeia polimérica. A Figura 4 representa 

um esquema dos orbitais da molécula de carbono com hibridização sp2 (FREITAS, 2009). 

 

 

Figura 4. Esquema de (a) formação dos orbitais moleculares a partir de dois carbonos sp2 e (b) 

de formação de níveis contínuos (bandas de valência BV, e de condução BC) a partir da 

sobreposição dos orbitais do sistema π (FREITAS, 2009). 

 

A diferença de energia entre os orbitais moleculares σ e σ* é grande, mas essa diferença 

de energia é menor no caso dos orbitais decorrentes da ligação π e, em geral, são essas transições 

entre o orbital molecular ocupado de maior energia, π, e o orbital molecular desocupado de 
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menor energia, π*, que governam as transições eletrônicas (FREITAS, 2009; CERVANTES, 

2016).  

Em uma cadeia polimérica, existem vários elétrons deslocalizados no sistema π, 

tornando os orbitais ligantes e antiligantes degenerados. Essa degeneração pode formar um 

nível quase contínuo de energia, ou bandas, conforme ilustrado na Figura 5.  

 

Figura 5. Representação esquemática das bandas de valência (BV) e de condução (BC) em 

materiais condutores, semicondutores e isolantes (FREITAS, 2009). 

 

Essas bandas são denominadas banda de valência (BV) e banda de condução (BC), em 

analogia à nomenclatura utilizada para os sólidos inorgânicos. Nesses sistemas, forma-se uma 

região de energia proibida, chamada bandgap, entre a BV (ou HOMO) e a BC (ou LUMO). 

Como o bandgap corresponde ao menor valor energético necessário para que ocorra uma 

transição eletrônica, controla também as propriedades de absorção e emissão de luz nesses 

materiais. Conforme a sobreposição dos orbitais pz e o número de elétrons no sistema π 

aumenta, as bandas são alargadas, e a energia de gap diminui (FREITAS, 2009). Entretanto, 

não basta que o polímero tenha ligações duplas conjugadas. Para que se torne um condutor 

eletrônico, essa dupla ligação dever ser perturbada, tanto por meio da remoção de seus elétrons 

(oxidação) como por meio da inserção de elétrons (redução), ou seja, passam de isolantes a 

condutores por meio de um processo de óxido-redução (GIROTTO, 2000; GAZOTTI-JÚNIOR, 

1998). 

Nos últimos anos, uma nova área de polímeros orgânicos tem sido desenvolvida, cuja 

relevância está relacionada à possibilidade de conduzir corrente elétrica e gerar materiais 

flexíveis de baixo custo de fabricação: polímeros intrinsecamente condutores eletrônicos 

(KUMAR, 2014). 
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2.3.1 Transporte de cargas (condução) 

 

Os polímeros condutores podem ser separados em dois tipos, aqueles com estado 

fundamental degenerado, com “solitons” como importante excitação e aqueles em que a 

degenerescência do estado fundamental é desdobrada em “polaron” e “bipolaron”, como as 

importantes excitações (HANDBOOK, 2001).  

O politiofeno apresenta duas formas não degeneradas denominadas de: aromática e 

quinônica. Na Figura 6 é mostrada uma representação do diagrama de energia dessas duas 

formas em que pode ser observada a diferença de energia (ΔE) entre estas (BENTO, 2013). 

 

Figura 6. Representação dos níveis de energia e das estruturas das formas aromática e 

quinônica (ANTONI, 2014).  

 

Em polímeros com estado fundamental não degenerado, a relaxação estrutural da cadeia 

leva à formação de dois novos estados dentro do gap. As pseudopartículas formadas podem ser 

éxcitons (neutras), polarons (uma carga) e bipolarons (duas cargas), conforme esquematizado 

na Figura 7 (ANTONI, 2014). 

 

 

Figura 7. Modelo dos níveis de energia possíveis em um polímero conjugado não degenerado 

(ANTONI, 2014). 
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Para os polímeros conjugados, as espécies inicialmente formadas pela ionização são 

íons radicais que possuem spin e carga e são chamados de polaron. Os polarons são 

pseudopartículas de spin ½ que provocam deformação na cadeia (POPE, 1999), apresentam 

duas transições permitidas por simetria e são radicais, enquanto os bipolaron apresentam apenas 

uma transição permitida e não possuem elétrons desemparelhados. Os modelos teóricos 

demonstram que dois íons radicais polaron na mesma cadeia reagem exotermicamente para 

produzir um dicátion ou um diânion bipolaron (POWER, 1981). As cargas positivas ou 

negativas do polaron e/ou bipolaron criados na cadeia polimérica são responsáveis pela 

condução elétrica. Um polaron é qualquer buraco carregado positivamente (radical cátion) 

relacionado à relaxação do arranjo (distorção) em torno da produção de cargas em níveis 

eletrônicos no meio do gap. Tomando a dopagem do tipo-p como, por exemplo, a remoção 

inicial de um elétron da cadeia polimérica leva a formação do polaron associado com a distorção 

da cadeia da forma aromática para a forma quinônica (ANTONI, 2014).  

O transporte ocorre via mobilidade de cargas ao longo dos segmentos da cadeia 

conjugada polimérica (condução) e por saltos de cadeia/cadeia (hopping). E três elementos 

contribuem para a mobilidade dos portadores: cadeia simples ou transporte intramolecular, 

transporte intercadeia e contato interpartícula. Estes elementos compreendem uma complicada 

e resistiva rede, a qual determina uma mobilidade efetiva dos portadores (desordem). Assim, a 

mobilidade e, portanto, a condutividade, é determinada em ambos os níveis: microscópico (intra 

e intercadeia) e macroscópico (interpartícula) (BARANSKI, 1983). 

 

2.3.2 Poli(3-alquiltiofenos) 

 

Os poli(3-alquiltiofenos), P3AT´s, são polímeros orgânicos formados por estrutura 

conjugada a qual confere características de condução, luminescência e cromismo. Esses 

polímeros podem ser obtidos a partir dos monômeros de 3-octiltiofeno (3OT) e 3-hexiltiofeno 

(3-HT). Os monômeros citados são caracterizados pela presença de um tiofeno contendo um 

radical hexila ou octila no carbono de posição 3 do anel (DE SANTANA, 2013). 

O tiofeno é um composto heterocíclico aromático planar de quatro carbonos de 

hibridação sp2 e um átomo de enxofre, formando um anel de cinco membros (Figura 8) 

(FERREIRA, 2015). 
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Figura 8. Estrutura química do tiofeno (FERRERIRA, 2015). 

 

A relativa facilidade de modificação das estruturas dos tiofenos por meio de 

funcionalizações torna este polímero mais atrativo visto a possibilidade de ajuste das 

propriedades de interesse por meio de modificações (PANG, 2007). Os derivados de politiofeno 

são exemplos de polímeros condutores intrínsecos de grande aplicação tecnológica devido à 

reunião de características como estabilidade térmica, possibilidade de processamento e 

condutividade elétrica. Associado a estas soma-se o custo relativamente baixo do monômero, 

baixa densidade e estabilidade ambiental (BHADRA, 2009). 

Os polímeros politiofenos são considerados como materiais alternativos em eletrônica 

orgânica e aplicação em células solares, devido à sua mobilidade de carga, comprimento da 

conjugação longa em comparação com outras classes de polímero, capacidade de 

processamento e estabilidade (MAIA, 2016). Devido ao fato de esses materiais possuírem boa 

estabilidade térmica e química, estes podem ser aplicados como condutores elétricos, 

dispositivos orgânicos emissores de luz (OLED´s), células fotovoltaicas poliméricas, baterias 

recarregáveis e transistores orgânicos (DE SANTANA, 2013).  

Os politiofenos como o poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) e o poli(3-octiltiofeno) (P3OT) 

(Figura 9) têm sido utilizados como material doador de elétrons nas células solares, sendo o 

P3HT o mais encontrado na literatura (MAIA, 2016). Estes polímeros são considerados 

eficientes transportadores de buracos e as suas propriedades de transporte de cargas possuem 

uma boa absorção de luz solar (INGANÃS, 2004). 

 

 

Figura 9. Estrutura química do poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) e o poli(3-octiltiofeno) (P3OT). 
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2.4 ÓXIDO DE ZINCO  

 

O óxido de zinco (ZnO) possui diversas aplicações no ramo tecnológico, como: 

absorção da radiação UV; fotocatalisador; dispositivos eletrônicos; sensores; lasers de UV; 

armazenamento de hidrogênio; emissores de campo; diodos emissores de luz; camada 

antirrefletora em células solares de silício; transistores e células solares (MAYRINCK, 2014; 

MAIA, 2016). 

O ZnO é semicondutor intrínseco do tipo n, encontrado naturalmente no mineral 

chamado zincita e está na classe dos óxidos condutores transparentes (TCO), sendo altamente 

transparente à luz visível e eletricamente condutor. (JANOTTI, 2009). É um pó de coloração 

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

caráter anfótero (DIAS, 2006). 

É um importante semicondutor da família II – VI, de bandgap de 3,37 eV, alta energia 

de ligação de excitação (60 meV) e boa mobilidade eletrônica. Decompõe-se a pressão 

atmosférica em temperaturas superiores a 2070 K, apresenta atividade óptica, elétrica, físicas e 

mecânicas (WANG, 1987; MAIA, 2016) 

Em condições ambiente a fase termodinamicamente estável do ZnO é a wurtzita (Figura 

10). 

 

Figura 10. Estrutura cristalina da forma wurtzita do ZnO (MAYRINK, 2014). 

 

 

Na estrutura de wurtzita, os átomos do mesmo tipo se encontram o suficientemente 

longe para compensar as repulsões. Assim, cada átomo de zinco se encontra rodeado por um 

tetraedro de quatro átomos de oxigênio e vice-versa. O óxido ainda pode cristalizar nas fases: 
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blenda de zinco, que só é estável quando se cresce formando estrutura cúbica e a sal de rocha, 

que se forma em altas pressões (JAGADISH, 2006).  

O ZnO apresenta uma estrutura hexagonal de empacotamento denso dos ânions, que 

apresenta parâmetros de rede: a=b= 0,3253 nm e c = 0,5213 nm, referente ao ZnO que tem uma 

célula unitária com dois parâmetros de retículo cristalino a e c na proporção de c/a = 1,633 (em 

uma estrutura ideal de wurtzita), pertence ao grupo de espaço na notação Schoenflis 𝐶6𝑉
4 , e 

P63mc na notação de Hermann-Mauguin (MORKOÇ, 2009, MAIA 2016).  

A diferença de eletronegatividades entre o zinco (1,6) e o oxigênio (3,5) produz um alto 

grau de ionicidade na sua ligação (MUÑOZ, 2013). A estrutura é constituída por átomos de 

zinco (Zn2+) e oxigênio (O2-) coordenados tetraedricamente e dispostos alternadamente camada 

por camada ao longo do eixo c, com superfícies polares com cargas iguais e opostas de +0001 

para Zn2+ e -0001 para O2- (GAO, 2004), conforme apresentado na Figura 10, na qual metade 

dos sítios tetraédricos é ocupada por íons zinco. Todos os sítios intersticiais octaédricos estão 

vazios e, portanto, ZnO pode acomodar defeitos intrínsecos (particularmente Zn intersticial) e 

dopantes extrínsecos (SCHMIDT-MENDE, 2007).  

É um material de fácil cristalização e quando está na forma de nanopartículas apresenta 

algumas mudanças em suas propriedades, tais como, área específica e estrutural (CHIANG, 

2011). As propriedades físicas e químicas de nanoestruturas do ZnO podem ser alteradas ao se 

alterarem as características morfológicas e microestruturais tais como forma, tamanho, 

orientação e cristalinidade dos materiais sintetizados. Portanto, do ponto de vista dos estudos 

fundamentais e aplicações práticas, o desenvolvimento de um método de síntese de partículas 

de ZnO com formato controlado ainda é um verdadeiro desafio. Vários métodos, incluindo a 

evaporação térmica, deposição de vapor químico, eletrodeposição, métodos hidrotermais, sol-

gel, condensação, vaporização, microemulsão, decomposição térmica e precipitação têm sido 

relatados para a preparação de nanoestruturas de ZnO com diferentes características 

morfológicas (JAGANNATHA, 2011, LI, 2010; RAUTIO, 2009; YUXIN, 2008). 

 

2.4.1 Síntese de ZnO via coprecipitação 

 

Na coprecipitação, o método mais comum para a síntese de nanopartículas é por meio 

de reações químicas (redução química, fotorredução, oxidação e hidrólise). A precipitação 

também pode ser induzida pela modificação de parâmetros relacionados com a solubilidade, 

condições de tempo de reação, agitação e velocidade de adição dos reagentes, concentração e 

temperatura da síntese (MANZOOR, 2009). 
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O termo coprecipitação se refere às reações de precipitação que ocorrem em sistemas 

complexos e envolvem uma série de etapas em que múltiplas espécies devem ser precipitadas 

simultaneamente, o intervalo de tempo em que os processos de precipitação ocorrem, pode 

variar de alguns segundos a dias, meses ou anos. Quando o produto contém apenas um ou dois 

elementos, estas reações são relativamente mais simples (CUSHING, 2004; MUÑOZ, 2013).  

Os processos de precipitação iniciam-se com a formação de espaços químicos insolúveis 

que se associam para dar origem aos embriões (associação pouco estável) e numerosos 

cristalitos pequenos que atingem um tamanho crítico se formam produzindo os núcleos 

(nucleação). Este processo de formação de núcleos denomina-se nucleação homogênea. Outro 

processo de nucleação pode ocorrer sobre impurezas (ou sementes) e é chamado de nucleação 

heterogênea (Figura 11) (WALTON, 1979).  

 

 

Figura 11. Representação das etapas envolvidas no processo de precipitação (MUÑOZ, 2013). 

 

A nucleação é um processo relacionado com o “nascimento” de cristais no seio da 

solução, de modo que conhecendo os processos físico-químicos que ocorrem no sistema seria 

possível controlar o número, tamanho e morfologia dos cristais precipitados. A nucleação pode 

ser dividida em nucleação primária e secundária. Na nucleação primária, a formação da nova 

fase não é influenciada pela presença de fase sólida. Por outro lado, se a formação das partículas 

em soluções sobressaturadas é induzida pela presença de uma fase sólida, o processo denomina-

se nucleação secundária (MUÑOZ, 2013; RODRÍGUEZ-PAES, 1999).  
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Na nucleação primária deve predominar a nucleação homogênea, em que a formação de 

partículas não envolve a presença de fase sólida e na nucleação secundária é mais importante a 

nucleação heterogênea no qual a formação de novas partículas é catalisada pela presença de 

fase sólida (sementes). As estruturas secundárias, geradas ao finalizar o processo de 

precipitação, podem-se formar por meio da aglomeração das partículas primárias. O fenômeno 

de agregação é muito frequente e por isto em ocasiões é muito difícil distinguir entre partículas 

crescidas a partir de um núcleo cristalino (monocristal) e as obtidas por coagulação ou 

floculação de cristalitos. Se a agregação ocorre, então se obtém morfologias secundárias tipo 

esponja. Se os agregados estão constituídos por cristalitos as morfologias formadas podem ser 

do tipo mosaico e se é por recristalização, o agregado adquire a aparência de cristal homogêneo 

(MUÑOZ, 2013; RODRÍGUEZ-PAES, 1999). 

Estes núcleos tendem a se agregar rapidamente (crescimento) para formar partículas 

maiores e mais estáveis termodinamicamente. Esta etapa de crescimento pode estar 

acompanhada pela formação de novos núcleos e por processos secundários o que ocasiona a 

conformação de cristais diferentes tamanhos, morfologias e as propriedades dos cristais 

(CUSHING, 2004). Então, as propriedades do precipitado final estarão determinadas pela 

velocidade das diferentes etapas individuais que dependem das condições experimentais tais 

como a concentração inicial dos reagentes, pH, intensidade ou força iônica, aditivos 

empregados, temperatura, solvente etc. (MAYRINCK, 2014; MUÑOZ, 2013). 

Nanoesferas de ZnO com elevada porosidade têm sido obtidas pelo método de 

precipitação utilizando solução aquosa de hexametilenotetramina, (CH2)6N4, nitrato de zinco, 

Zn (NO3)2 e citrato de sódio, Na3C6H5O7, como surfactante (FAN, 2011). O aquecimento da 

solução a 95 °C promove hidrólise do (CH2)6N4, liberando OH- na solução, de modo que esferas 

de Zn(OH)2 possam ser formadas pela precipitação homogênea, de acordo com a Reação 5. 

 

Zn2+ (aq) + 2OH-
(aq) → Zn(OH)2 (s) Reação 5 

 

Conforme a reação prossegue, a precipitação sofre competição e ocorre de dois modos, 

resultando em Zn2+ e OH-, como representado na Reação 6 ou formando esferas de ZnO, 

conforme Reação 7. 

 

Zn(OH)2 (s) → Zn2+ (aq) + 2OH-
(aq) Reação 6 

Zn(OH)2 (s) → H2O(l) + ZnO(s) Reação 7 
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2.5 CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS SOLARES 

 

Com a progressiva disseminação de sistemas fotovoltaicos, nos últimos anos, tornou-se 

cada vez mais importante a correta caracterização da célula fotovoltaica. Algumas técnicas de 

caracterização permitem avaliar a qualidade de alguns dos constituintes da célula, sendo que o 

objetivo final de uma célula solar é produção de eletricidade. Uma célula solar se assemelha a 

um caso particular de um díodo, um dispositivo elétrico que favorece a corrente a fluir numa 

direção, mas não no sentido oposto. Um díodo tem uma determinada característica que mostra 

a relação entre tensão aplicada e corrente produzida (RODRÍGUEZ, 2011). 

Assim é essencial caracterizar o desempenho de uma célula solar e para tal tarefa utiliza-

se a curva tensão-corrente (I x V ou J x V), esta relação é conhecida como curva J-V do diodo 

e é pela expressa função J = J (V) (NELSON, 2003) em que, J = densidade da corrente elétrica 

que atravessa o dispositivo; V = potencial aplicado externamente. 

A partir da análise da curva J-V são obtidas as principais características elétricas de uma 

célula, especialmente a potência máxima que a célula é capaz de produzir a uma determinada 

carga. A curva representa os valores da corrente de saída de um conversor fotovoltaico, em 

função da tensão, para condições preestabelecidas de temperatura e radiação. A análise desta 

curva é de fundamental importância na caracterização de uma célula fotovoltaica, pois a partir 

dela é possível obter os principais parâmetros que determinam sua qualidade e desempenho 

(RODRÍGUEZ, 2011). 

Os parâmetros que caracterizam a célula são: 

 Potencial de circuito aberto (Voc); 

 Corrente de curto circuito (Jsc); 

 Fator de preenchimento (fill factor, FF); 

 Eficiência de conversão de energia (η). 

 

A Figura 12 apresenta a curva tensão-corrente típica de uma célula solar com indicação 

da corrente de curto-circuito (Jsc), da tensão de circuito aberto (Voc) e do ponto de potência 

máxima (Pmáx). A convenção de que a corrente produzida pela célula tem valor positivo é 

comum em células fotovoltaicas (CARNEIRO, 2010). 
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Figura 12. Representação esquemática da curva J-V para células solares (Adaptado de 

MUÑOZ, 2013). 

 

Quando a corrente que flui aos terminais da célula é nula o valor registrado de tensão é 

designado por potencial de circuito aberto e a tensão neste caso é o valor máximo de potencial 

gerado pelo sistema, como se pode observar na curva tensão-corrente representada na Figura 

12. Quando a tensão aplicada aos terminais da célula é nula a corrente produzida pela célula 

atinge o seu máximo (NELSON, 2003).  

A corrente de curto-circuito está associada ao mecanismo de injeção de elétrons e ao 

transporte de carga dos portadores. Essa corrente é dependente da morfologia da interface 

doador/receptor, já que a morfologia pode maximizar a área de contato/interface entre os 

materiais, maximizando a separação das cargas, além de ser necessária a formação de uma rede 

de percolação que permita um transporte eficiente dos elétrons e buracos até os eletrodos. Os 

materiais utilizados como transportadores de elétrons e buracos devem apresentar elevados 

valores de mobilidade de cargas e elevada pureza, para minimizar as perdas por recombinação 

das cargas em armadilhas (traps) (GREG, 2001).  

Numa célula ideal não existiria perda de corrente pelo aumento da tensão aplicada até 

se atingir a tensão de circuito aberto, a corrente produzida seria sempre a de curto-circuito. 

Assim, a potência máxima produzida numa célula ideal (Pmáx) seria independente da tensão 

aplicada, sendo sempre a multiplicação da corrente de curto-circuito pela tensão de circuito 

aberto. No entanto, numa célula real isto não acontece, existe uma quebra na corrente produzida 

quando se aumenta a tensão aplicada. Isto conduz a que exista um ponto em que a potência 

produzida pela célula é máxima (Pmáx). A potência máxima, produzida pelo dispositivo é 
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alcançada quando a resistência externa se iguala a resistência interna da célula solar, ou seja, o 

produto J x V é máximo. A este ponto corresponde um valor de tensão (Vmáx) e um valor de 

corrente (Jmáx) que multiplicados permitem obter a potência máxima real da célula. 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 (TAVASHI, 2009). 

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

FF), que corresponde à relação entre a potência máxima gerada e a potência teórica, sendo esta 

última obtida pelo 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, Pmáx 

seria igual ao produto Voc x Jsc, dado pela área do maior retângulo na Figura 12, e a curva J-V 

apresentaria uma forma mais retangular. No dispositivo real, FF <1, pois existem perdas 

causadas por inúmeros fatores, como a recombinação e resistência nos contatos (FREITAS, 

2009).  

 

FF =  
Jmáxx Vmáx 

Voc x Jsc

  Equação 2 

 

Quando se une aos eixos o ponto de potência máxima ideal obtém-se um retângulo (linha 

tracejada), fazendo o mesmo para o ponto de potência máxima real obtém-se um segundo 

retângulo com uma área menor que o primeiro. Na Figura 12 encontram-se representados estes 

dois retângulos. A razão entre a área destes dois retângulos é o fator de preenchimento (FF) 

(TAVASHI, 2009). 

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

(η) (Equação 3).  

. 

η (%) =  (
Jsc x Voc x FF

Io
) x 100 

Equação 3 

 

 

Em que Io é o fluxo de fótons irradiados, Io = 100 mW cm-2. 

 

De acordo com a Equação 3, a eficiência é determinada pela razão entre potência 

produzida pela célula e a potência que incide sobre esta (Io). A potência produzida pela célula 

é a multiplicação do fator de preenchimento, com potencial de circuito aberto e com corrente 

de curto-circuito (JENNINGS, 2008).  
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Em uma investigação em células solares busca-se o aumento da eficiência, fato este que 

passa pelo aumento do fator de preenchimento, da tensão de circuito aberto e da corrente de 

curto-circuito. Assim, a principal finalidade deste trabalho foi estudar células solares 

fotovoltaicas híbridas compostas pela interface ZnO/P3HT e ZnO/P3OT e o objetivo geral e 

específicos são apresentados no próximo item desta tese. 

É importante destacar que: 

 

“Se todo o potencial de geração de energia solar nas 

residências e comércios brasileiros fosse aproveitado com 

sistemas fotovoltaicos, o país produziria 283,5 milhões de 

MWh por ano, quantidade suficiente para abastecer mais de 

duas vezes o atual consumo doméstico de eletricidade no país, 

que hoje é de 124,8 milhões de MWh por ano” (relatório do 

Greenpeace em 2015 sobre o uso da energia solar). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar sistemas fotovoltaicos híbridos de óxido de zinco e poli(3-alquiltiofenos). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Verificar a influência dos parâmetros de síntese na estrutura e morfologia do ZnO;  

2. Verificar a influência da morfologia nos parâmetros do processo de adsorção dos 

polímeros P3HT e P3OT na camada do ZnO 

3. Caracterizar as células solares híbridas de P3AT/ZnO; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 SÍNTESE DAS PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO 

 

As partículas de ZnO foram sintetizadas pelo método de precipitação (KASHYOUT, 

2005), por meio da mistura de uma solução aquosa de Zn(NO3)2.6H2O e uma solução de 

trietanolamina (TEA) 0,1 mol L-1, A mistura foi realizada em Erlenmeyer de 125 mL fechado 

para evitar o processo de evaporação.  

A solução foi deixada em repouso em temperatura e tempo da reação de acordo com o 

delineamento experimental aplicado. O pó obtido foi centrifugado na velocidade de 4500 rpm 

e seco em estufa a 100 °C. As etapas que descrevem a síntese de ZnO foram apresentadas nas 

Reações 5, 6 e 7. 

  

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Para aperfeiçoar as condições de controle de tamanho de partícula do ZnO foi utilizado 

o delineamento fatorial incompleto Box-Behnken (33). Cada variável independente (X1, X2 e 

X3) foi transformada respectivamente em variável codificada (x1, x2 e x3). Foram realizados 13 

experimentos entre estes o ponto central que foi repetido cinco vezes resultando um total de 18 

experimentos. As variáveis independentes, concentração de Zn(NO3)2 (X1), temperatura da 

reação (X2) e tempo de reação (X3) foram analisadas em três níveis equidistantes de variação e 

codificadas com -1, 0 e +1 (Tabela 1), sendo que o tamanho médio das partículas de ZnO foi 

escolhido como variável de resposta (Y). 

 

Tabela 1. Variáveis e níveis de variação do delineamento experimental. 

Variáveis Independentes 
Níveis Codificados 

-1 0 1 

X1 = [Zn(NO3)2] (mol L-1) 0,05 0,10 0,15 

X2 = Temperatura (°C) 60 80 100 

X3 = tempo de reação (h) 8 16 24 

 

O modelo utilizado está descrito na Equação 4. 

 

Y = Q0 + 
𝑘
∑

𝑖 = 1
 Qixi + 

𝑘
∑

𝑖 = 1

𝑘
∑

𝑗 > 𝑖
 Qijxixj + 

𝑘
∑

𝑖 = 1
Qiixi

2 + ɛ Equação 4 
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4.3 MEDIDAS DE ESPALHAMENTO DE LUZ  

 

Foram realizadas medidas de espalhamento de luz para o tamanho médio das partículas 

de ZnO e a o índice de polidispersão, por meio do equipamento 90PLUS Particle Size Analizer, 

Bookhaven, com temperatura de 25 ºC, sendo a água o meio da suspensão, com viscosidade de 

0,890 cP, ângulo da luz de 90 º e comprimento de onda no valor de 659 nm. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E ESTRUTURAL DO ÓXIDO DE ZINCO 

 

4.4.1 Difração de raios X (DRX) 

 

A Difração de raios X foi obtida pelo equipamento DRX D2 Phaser da Bruker, com 

radiação CuKα de 1,54 Å em 30 kV, 10 mA e velocidade de varredura de 0,5° s-1 e detector 

LynxEye. Foi utilizada a Equação de Scherrer para calcular o tamanho médio do cristalito 

(Equação 5). 

 

𝑑 =  
𝐾𝛾

𝛽 cos 𝜃
 Equação 5 

d = tamanho do cristalito (nm);  

K = constante relacionada ao formato da partícula (0,94);  

 = comprimento de onda da radiação (1,54 Å); 

β = largura na altura da metade do pico de difração; 

θ = ângulo de difração. 

 

4.4.2 Espectroscopia Raman 

 

O espectro Raman foi obtido por meio de um Espectrômetro Raman portátil Advantage 

532® da DeltaNu, excitado em 532 nm com resolução de 8 cm-1 e utilizado o software NuSpec 

da DeltaNu. 

 

4.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas pelo MEV VEGA3 

da TESCAN com detector SE e filamento de tungstênio a 20 kV e WD de 10 e 15 mm. 
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4.4.4 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FTIR) 

 

Foram realizadas medidas de espectroscopia vibracional na região do infravermelho 

para as amostras de óxido de zinco em um espectrofotômetro infravermelho por transformada 

de Fourier, marca Shimadzu modelo IR PRESTIGE-21, faixa espectral de 7800 cm-1 até 350 

cm-1. 

 

4.4.5 Espectroscopia na região do ultravioleta-visível (UV-Vis)  

 

As medidas de espectroscopia na região do ultravioleta-visível por refletância para as 

amostras dos filmes de ZnO foram realizadas em um espectrofotômetro ultravioleta-visível da 

Shimadzu, modelo UV-2600 com faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nm. 

O coeficiente de absorção α foi determinado pela Equação 6, a partir do resultado de 

medidas de absorbância (A) e espessura L dos filmes e o bandgap do material foi estimado pela 

Equação 7 do método Tauc (TRINDADE, 2015). 

 

α =  
2,303 A

L
 Equação 6 

 

(αhv) = B (hv − Eg)y Equação 7 

α = o coeficiente de absorção;  

B = constante; 

h = constante de Planck = 4,4 x 10-15 eV s; 

ν = frequência de radiação incidente; 

Eg = bandgap (Energia de gap) eV; 

y = constante relativa à transição do semicondutor. 
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4.5 ESTUDO DA ADSORÇÃO DOS P3ATs  

 

As soluções poliméricas foram preparadas nas concentrações de 25 a 100 mg L-1, 

utilizando tolueno como solvente. As medidas das concentrações foram realizadas em um 

espectrofotômetro UV-Vis, VIS -320G, Gehaka, em 420 nm, em temperatura de 25 °C, com a 

finalidade de encontrar o mecanismo cinético e a capacidade máxima de adsorção dos P3ATs 

nas morfologias diferentes de ZnO. O tempo de equilíbrio do processo de adsorção foi 

determinado pela relação da quantidade de polímero adsorvido versus o tempo em estudos 

preliminares. 

Para cada polímero foi construída uma curva de calibração (Figura 13). Os valores das 

absorvâncias das soluções foram usados para os cálculos das concentrações das soluções e das 

quantidades de polímeros adsorvidas no ZnO.  

 

 

Figura 13. Curvas de calibração para os polímeros P3HT (A) e P3OT (B). 

  

A capacidade de adsorção no equilíbrio do P3HT e do P3OT, qe (mg g-1), em ZnO foi 

calculada usando a Equação 8 (FIL, 2014). 

 

qe =
(Co − Ce) V

m
 Equação 8 

 

 

Co = concentração inicial em solução (mg L-1); 

Ce = concentração medida após o tempo de equilíbrio em solução (mg L-1); 

m = massa de ZnO (g); 

V = volume da solução (L).  
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4.5.1 Cinética da adsorção 

 

Os modelos cinéticos lineares são utilizados para examinar o mecanismo controlador 

dos processos de adsorção. Os empregados com maior frequência são os de pseudoprimeira e 

pseudossegunda ordem. Quando o mecanismo do processo de adsorção definitivo não pode ser 

obtido por esses dois modelos, o modelo da difusão intrapartícula de Weber e Morris pode ser 

empregado (FIL, 2014; SAMADI, 2015; TING, 2016). Na Tabela 2 são apresentados os 

modelos cinéticos de pseudoprimeira, pseudossegunda ordem e da difusão intrapartícula de 

Weber e Morris (W-M). 

 

Tabela 2. Modelos cinéticos aplicados. 

Modelos cinéticos Equação 

Pseudo primeira ordem (XIAO, 2013; SALEH, 2015) ln(qe −  qt) =  lnqe – k1t (9) 

Pseudo segunda ordem (XIAO, 2013; SALEH, 2015) 
t

qt
=  (

1

k2qe
2

) +  
1

qe 
t (10) 

Dif. intrapartícula W-M (MAO, 2011; SAMADI, 2015) qt= kdt1/2 +  C (11) 

k1 = constante de velocidade de pseudoprimeira ordem (min-1); 

k2 = constante de velocidade pseudossegunda ordem (g mg-1min-1); 

kd = constante de velocidade de difusão intrapartícula (mg g-1 min-0,5); 

qe = capacidade de adsorção no equilíbrio (mg g-1); 

qt = capacidade de adsorção no tempo t (mg g-1); 

C = constante relacionada à espessura do filme; 

t = tempo (min). 

 

 

4.5.2 Isotermas de adsorção 

 

O processo de adsorção do polímero nos filmes de óxido de zinco em diferentes 

morfologias pode ser estudado usando os modelos de isotermas de adsorção, estes descrevem 

o equilíbrio requerido para que a molécula se adsorva em determinada superfície, relacionando 

a quantidade adsorvida e a concentração da solução em contato com o adsorvente (FIL, 2014).  

Na Tabela 3 são apresentadas as Equações 12 – 16, dos modelos de isotermas aplicados.  
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Tabela 3. Equações dos modelos de isotermas aplicados. 

Modelo de Isoterma Equação Equação linear 

Langmuir (1918) qe =  
qmKlCe

1 + KlCe
 

Ce

qe
=

1

qmKl
+  

Ce

qm
 (12) 

Freundlich (1906) qe =  KfCe
1/n

 lnqe =  lnKf +
1

n
lnCe (13) 

Temkin (1941) qe =  
RT

b
ln Kt Ce qe =  

RT

b
ln Kt +  

RT

b
ln Ce (14) 

Elovich (1962) 
qe

qm
=  KeCeexp (−

qe

qm
) ln

qe

Ce
=  ln (Keqm) −

qe

qm
 (15) 

D-R (1947) qe =  qmexpe

−(Kdrɛ2)
 lnqe =  lnqm −  Kdr [RTln (1 +  

1

Ce
)]

2

 (16) 

Kl = constante de Langmuir (L mg-1); 

Kf = constante de Freundlich (mg1-1/n L1/n g-1); 

Kt = constante de Temkin (L mg-1); 

Ke = constante de Elovich (L mg-1); 

Kdr = constante de D-R, associada à energia média de adsorção U (kJ mol-1); 

qm = quantidade máxima de adsorção (mg g-1);  

n = constante indicativa da intensidade da adsorção; 

R = 8,314 kJ mol-1 K-1; 

T = temperatura (K); 

b = constante em relação ao calor de sorção (kJ mol-1); 

ɛ = RTln (1 +  
1

Ce
) = potencial de Polianyi; 

 

 A capacidade máxima de adsorção (qm) para o modelo de Freundlich foi calculada 

utilizando a Equação 17 (FIL, 2014). 

 

qm = Co
1/n

Kf  Equação 17 

 

Para o modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich (Equação 16), a constante energia 

média de sorção (U) foi calculada por meio da Equação 18 (FÁVERE, 2010).  

 

U =  
1

√2Kdr

 
Equação 18 
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4.6 CÉLULA SOLAR 

 

4.6.1 Preparação do filme de ZnO 

 

Para a deposição dos filmes das partículas de ZnO (eletrodo de trabalho), foram 

preparadas pastas com 3 g de ZnO, 0,1 mL de Triton X-100 (VETEC), 0,1 mL acetilacetona 

(VECTEC) 99,5% e 4 mL H2O ultrapura Milli-Q. Para primeira etapa da preparação realizou-

se a mistura de 3 g de ZnO, acetilacetona e 1 mL de H2O ultrapura Milli-Q sob maceração 

constante por 40 min. Em uma segunda etapa foram acrescentados o Triton X-100 e os 3 mL 

de H2O restantes e a pasta foi mantida sob suave maceração por 10 min até completa 

homogeneização (PARUSSOLO, 2012; MAIA, 2016). 

 

4.6.2 Limpeza do substrato 

 

O substrato condutor FTO (fluor tin oxide; 12,5 mm x 25mm), foi colocado em solução 

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

presença de sujidade nos substratos tem potencial para diminuir a reprodutibilidade dos 

resultados e por esse motivo todos os substratos passam por um processo de limpeza, a fim de 

remover eventuais contaminantes.  

 

4.6.3 Eletrodo de Trabalho – Deposição dos filmes 

 

Com auxílio de uma seringa, a deposição foi realizada sobre vidro condutor FTO pelo 

método de spincoating adaptado (Figura 14), utilizando um eletrodo de disco rotatório 

invertido, com velocidade de 3000 rpm.  

 

 

Figura 14. Eletrodo de disco rotatório invertido usado para deposição dos filmes pelo método 

de spincoating adaptado. 
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A técnica de spincoating consistiu em aplicar uniformemente camadas finas de ZnO em 

FTO. Durante o processo, foi depositado 0,2 mL da pasta contendo o ZnO sobre o substrato e 

este foi levado a rotação de 3000 rpm por 30 s de forma a distribuir uniformemente a camada 

depositada por força centrífuga (Figura 15). No processo de rotação o fluido atingiu as bordas 

do substrato e conseguiu-se a espessura de camada desejada. Após a deposição o filme foi 

levado a temperatura de 450 ºC por 30 minutos para que todo o material orgânico fosse 

removido e restasse apenas o ZnO depositado no FTO. 

 

 

Figura 15. Método de spincoating para deposição da pasta de ZnO sobre o FTO (Adaptado de 

REICH, 2015). 

 

4.6.4 Termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial (TG/DSC) 

 

As curvas TG/DSC para os filmes de ZnO, foram obtidas em um módulo 

termogravimétrico Perkin Elmer STA 6000, utilizando-se razão de aquecimento de 10 °C min-

1, sob atmosfera dinâmica de ar e de nitrogênio, com vazão de gás da ordem de 20 mL min-1. 

As massas de amostra foram da ordem de 30 ± 0,5 mg. A faixa de temperatura utilizada foi 

entre 50 ºC e 600 °C. 

 

4.6.5 Sensibilização dos filmes de óxido de zinco 

 

Como sensibilizador (portador de elétrons) da célula solar foram utilizados os polímeros 

poli (3-hexiltiofeno) (P3HT) e poli (3-octiltiofeno) (P3OT) (CERVANTES, 2012). Os 

polímeros condutores foram cedidos pelo Laboratório de Espectroscopia da UEL (LabSPEC). 

As soluções dos polímeros foram preparadas utilizando tolueno como solvente conforme 

Machado (2011). Os filmes de ZnO foram colocados em imersão nas soluções poliméricas de 

acordo com o tempo de equilíbrio determinado no estudo do processo de adsorção. 
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4.6.6 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. O FTO previamente limpo conforme citado anteriormente, foi utilizado 

para a fabricação do contra eletrodo. A platina foi eletrodepositada 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. 

 

4.6.7 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 resublimado 

(I2) 0,05 mol L-1 (CORREIA, 2014). 

 

4.6.8 Montagem da célula solar 

 

A célula solar foi montada utilizando-se do eletrodo de trabalho (FTO/ZnO,P3AT) e do 

contra eletrodo de Pt (Pt/FTO). No eletrodo de trabalho foi colado um selante com espessura 

média de 50 μm e furo com área de 0,2 cm2, posterior ao selante foi adicionada uma gota do 

eletrólito (I-/I3
-) no furo com o auxílio de uma seringa e para fechar a célula o contra eletrodo 

foi posicionado em forma de “sanduiche” (Figura 16).  

 

 

Figura 16. Célula solar montada. 

 

 

4.7 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DAS CÉLULAS SOLARES 

 

A célula solar constituída pelo eletrodo de trabalho (FTO/ZnO, P3AT) e contra eletrodo 

de Pt (FTO/Pt) pode ser representada pelo esquema da Figura 17. Sendo assim o diagrama 

proposto para a célula solar pode ser descrito representação esquemática da célula de acordo 

com a IUPAC: FTO/ZnO,P3AT/ I-,I3
-/Pt/FTO. 
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Figura 17. Representação esquemática da célula solar ZnO/P3AT. 

 

4.7.1 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 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. 

 

4.7.2 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. 

 

4.7.3  Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

As medidas de EIE 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 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 mV em relação ao Voc. 
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4.7.4 Capacitância da dupla camada elétrica (Cdc) 

 

Os valores de Cdc foram determinados com os dados da resistência de transferência de 

carga (Rtc) e frequências de relaxação (f) obtida nos diagramas de Nyquist (BENTO, 2013). A 

Rtc representa a relação entre corrente e potencial associada com o processo de transferência de 

carga, a Cdc (Equação 19) representa a capacitância associada com a dupla camada elétrica 

(CARVALHO, 2006). 

 

C = 
1

2
πf Rtc Equação 19 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PRODUÇÃO DO ÓXIDO DE ZINCO 

 

5.1.1 Delineamento Experimental 

 

Para um maior controle e otimização do processo de produção das partículas de ZnO 

foram estudadas as variáveis concentração de Zn(NO3)2, temperatura da reação e tempo de 

duração da reação até o processo de centrifugação e separação do precipitado. A Tabela 4 

apresenta as variáveis independentes codificadas, os níveis de variação em valores originais e 

as respostas referentes ao tamanho médio de partículas de ZnO, expressas em valores médios 

de três repetições. 

 

Tabela 4. Nível de variação, variáveis independentes codificadas (x), originais (X) e tamanho 

médio de partículas de ZnO (nm) (Y). 

Experimentos 
Variáveis codificadas Tamanho médio de partículas de ZnO (nm) ± σ 

x1 x2 x3 Y 

1 -1 -1 0 637,3 ± 13 

2 1 -1 0 2266,0 ± 25 

3 -1 1 0 655,9 ± 8 

4 1 1 0 654,1 ± 21 

5 -1 0 -1 1321,8 ± 17 

6 1 0 -1 1927,2 ± 36 

7 -1 0 1 1070,7 ± 23 

8 1 0 1 1937,1 ± 46 

9 0 -1 -1 2347,0 ± 13 

10 0 1 -1 1477,1 ± 14 

11 0 -1 1 3382,1 ± 23 

12 0 1 1 2187,8 ± 23 

13 0 0 0 608,4 ± 11 

14 0 0 0 544,5 ± 17 

15 0 0 0 450,1 ± 13 

16 0 0 0 600,4 ± 13 

17 0 0 0 550,5 ± 21 

18 0 0 0 460,1 ± 9 

 

O modelo quadrático, contendo as variáveis independentes codificadas, foi representado 

pela Equação 20 em que os coeficientes de regressão foram obtidos pela  
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Equação 21 em que A é a matriz de delineamento contendo os termos lineares, quadráticos e 

de interação, e C é o vetor resposta. 

 

Y = 535,67 + 387,34x1 – 457,19x2 + 188,07x3 – 133,32x1
2 + 650,98x2

2 

+1161,85x3
2 – 407,62x1x2 + 65,25x1x3

*
 – 81,10x2x3

* 
Equação 20 

* Não significativo em nível de 5%. 

 

B = (A’A)-1 A’C (MAIA, 2016) Equação 21 

 

A ANOVA foi apresentada na tabela 5. 

 

Tabela 5. Análise de variância (ANOVA) para tamanho médio de partículas de ZnO (nm) 

usando o delineamento fatorial incompleto 33. 

Fonte de variação G.L. Soma dos quadrados Quadrado médio Fcalculado 

Regressão 9 11680606,60 1297845,17 284,48* 

Linear 3 3155383,64 1051794,54 230,55* 

Quadrática 3 7817251,31 2605750,43 571,17* 

Interação 3 707971,65 3893535,53 51,72* 

Desvio 3 524246,48 174748,83 38,30* 

Puro Erro 5 22810,57 4562,11  

Total 17    

* Significativo em nível de 5%. 

  

Apesar de o desvio ser significativo conforme Tabela 5, a análise de variância ANOVA 

mostrou que o modelo proposto foi significativo em nível de 5 %. Como o Fcalc foi superior ao 

Ftab pode-se dizer que o modelo apresentou uma regressão significativa, com os respectivos 

graus de liberdade. Barros Neto (2003), afirma que uma regressão pode ser significativa do 

ponto de vista do teste F, mas pode não servir para realizar previsões, uma vez que cobre uma 

faixa pequena da variação dos fatores estudados. O critério estabelecido por Box e Wetz (1973), 

citados por Barros Neto (2003), sugere que para uma regressão ser significativa não apenas 

estatisticamente, mas também para fins preditivos, o valor de Fcalc para a regressão deve ser 

maior que o valor de Ftab, como mostrado na tabela ANOVA (Tabela 5) o valor de Fcalc = 284,48 

para a regressão foi significativo em nível de 5%, pois Ftab = 4,47, então Fcalc > Ftab. O valor do 

coeficiente total de determinação observado (R2) foi de 95,74% e a porcentagem de variância 

explicada pelo modelo foi de 90,94%, enquanto somente 9,06% não foi explicada pelo modelo 

e que pode ser considerado adequado, pois de acordo com Bisht (2013) e Maia (2016), para se 
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obter um bom ajuste do modelo aos dados experimentais o valor do R2 deve ser superior a 80%, 

portanto o valor do R2 e Fcalc > Ftab mostraram que a equação obtida (Equação 20), pode ser 

utilizada para fins preditivos. 

Na Figura 18 foram apresentados os valores observados versus os preditos pelo modelo 

do processo de produção das partículas de ZnO. 

 

 

Figura 18. Valores preditos pelo modelo versus valores observados experimentalmente para a 

otimização do processo de produção de partículas de ZnO. 

 

Foi possível observar na Figura 18 que alguns valores experimentais se mostraram 

afastados da linearidade prevista pelo modelo, justificando assim a falta de ajuste do modelo, 

que foi significativa conforme apresentado na Tabela 5, porém, o modelo pode ser utilizado 

levando em consideração o valor de R2, da análise de variância da regressão e de todos os termos 

significativos da Equação 20. 

Na Figura 19 foi apresentado o diagrama de Pareto para a otimização do processo de 

produção das partículas de ZnO, em que os valores a direita representam o teste da estatística t. 
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Figura 19. Diagrama de Pareto dos termos do modelo preditivo. 

 

De acordo o diagrama de Pareto (Figura 19), verificou-se que para o processo estudado, 

somente os termos de interação x2x3 e x1x3 foram não significativos (p > 0,05) no modelo e 

fator x3
2 foi o mais significativo com efeito de -35,93. Os três termos lineares: concentração de 

Zn(NO3)2, temperatura da reação e tempo de duração da reação foram significativos no modelo 

proposto, sendo que apresentaram valores de +12,95; -19,14 e +7,87 respectivamente, 

indicando que ao se elevar a concentração de Zn(NO3)2 e o tempo de duração da reação do nível 

inferior para o superior do planejamento pode ocorrer um aumento na variável resposta tamanho 

de partícula de ZnO.  

A região de combinação binária entre as variáveis originais temperatura da reação (°C) 

e concentração de Zn(NO3)2 (g L-1) pode ser observada por meio das curvas de nível da 

superfície de resposta apresentadas na Figura 20.  
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Figura 20. Superfície de resposta para o tamanho médio das partículas de ZnO (nm) fixando-

se a variável tempo em 20 h. 

 

A Figura 20 obtida pelo software STATISTICA® mostrou as regiões de contorno da 

superfície de resposta para a variável dependente, tamanho médio de partículas de ZnO (nm), 

obtidas pelo modelo matemático, fixando-se a variável X3 em 20h. Na superfície de resposta 

observou-se que a região com o menor valor de tamanho médio de partícula, situou-se próximo 

ao ponto central para a variável temperatura, com valores entre 70 e 90 ºC e a concentração de 

Zn(NO3)2 próxima do ponto inferior do planejamento. 

Na Figura 21 foi apresentada a superfície de resposta para as variáveis originais tempo 

de reação (h) e concentração de Zn(NO3)2 (g L-1), fixando-se a variável Temperatura em 80 °C. 

A superfície de resposta indicou que para um menor tamanho de partícula as varáveis X1 e X3 

devem ser de 0,05 g L-1 e 16 h. 

A superfície de resposta para as variáveis originais temperatura da reação (°C) e tempo 

de reação (h) pode ser observada na Figura 22. A Figura 22 mostrou as regiões de contorno da 

superfície de resposta, fixando-se a variável X1 em 0,05 g L-1. Com base na Figura 22 observou-

se que a região em que se estabelece o menor valor de tamanho médio de partícula, situou-se 

próximo ao ponto central para as duas variáveis X2 e X3, fornecendo como resposta ótima 

estimada um valor próximo a 300 nm. 
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Figura 21. Superfície de resposta para o tamanho médio das partículas de ZnO (nm) fixando-

se a variável Temperatura em 80 °C. 

 

 

 

Figura 22. Superfície de resposta para o tamanho médio das partículas de ZnO (nm) fixando-

se a variável Zn(NO3)2 em 0,05 g L-1. 

 

A Figura 23 corresponde que ao gráfico de otimização, a fim de minimizar a resposta 

do tamanho médio das partículas de ZnO (nm) e apresentar o resultado de cada variável 

envolvida no processo em que se observa o nível ótimo para cada uma.  
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Figura 23. Condições ótimas para as variáveis estudadas no processo. 

 

Na Figura 23 obteve-se a configuração de cada fator para a melhor resposta, em que a 

concentração para a otimização de Zn(NO3)2 foi de 0,05 mol L-1, sendo este seu limite inferior 

do delineamento, para um tempo de 20 h e uma temperatura de 80 ºC, em que o valor ótimo 

minimizado pelo modelo foi de um tamanho de partícula de ZnO de 366,88 nm. 

As condições otimizadas foram aplicadas para validar o modelo utilizado, sendo que 

foram realizadas em triplicata para: Zn(NO3)2 0,05 mol L-1, tempo de 20 h e temperatura de 80 

ºC. O tamanho médio das repetições foi de 378,81 ± 32 nm, este valor se mostrou acima do 

esperado, porém foi aplicado o teste t que não apresentou diferença significativa em nível de 

5%.  

 

5.2 ESPALHAMENTO DINÂMICO DE LUZ 

 

Todas as amostras obtidas no delineamento experimental apresentaram caráter 

monodisperso, sendo a amostra exp. 1 com a menor variação de tamanho das partículas de ZnO. 

O índice de polidispersão médio foi igual a 0,240, porém, as amostras apresentaram uma 

variação de tamanho com valores de 100 a 1600 nm. Quando se trabalha com partículas em 

escala nanométrica, independente da metodologia utilizada para a produção, o ideal é que todas 

as composições apresentem-se monodispersas, com índice de polidispersão igual ou inferior a 

0,2 e com diâmetro médio de partícula de 300 nanômetros (SILVA, 2006). Portanto o valor do 

índice de polidispersão se encontrou adequado considerando a diferença não significativa para 
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o valor obtido. Apenas as amostras exp. 4 e 13 apresentaram valores médios próximos de 300 

nm (Figura 24). 

 
Figura 24. Tamanho médio de partículas por medidas de espalhamento de luz para o ZnO. 

 

5.2.1 Fotocronoamperometria 

 

Foram realizadas medidas de fotocronoamperometria para avaliar a densidade de 

corrente nas amostras de diferentes tamanhos. Os resultados das medidas de 

fotocronoamperometria para as amostras de diferentes tamanhos obtidos no delineamento 

experimental estão apresentados da Figura 25.  

 

 
Figura 25. Medidas de fotocronoamperometria para as amostras sob iluminação de 100 mW 

cm-2 com luz ligada e desligada no intervalo de tempo de 60 s (Em destaque o aumento da 

escala).  
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Os resultados mostraram que a presença do polímero (P3HT) nos filmes de ZnO 

possibilitou a passagem de corrente elétrica e auxiliou o material a desenvolver suas 

propriedades fotovoltaicas na presença de luz. A fotoexcitação do polímero adsorvido levou a 

injeção de elétrons do P3HT no estado excitado para a banda de condução do ZnO. O polímero 

oxidado foi consecutivamente reduzido pelo iodeto (eletrólito), que regenerou o P3HT. O fluxo 

de elétrons injetados no ZnO seguiu até o FTO e chegou ao contra eletrodo (Pt). Na Pt a redução 

do triiodeto (eletrólito) fechou o circuito elétrico.  

As amostras ZnO1600nm/P3HT/FTO e ZnO370nm/P3HT/FTO apresentaram valores de 

densidade de corrente de 2,15 e 3,86 mA cm-2 respectivamente, na presença de luz. Esse 

aumento do valor de j entre as duas amostras foi explicado pela diferença de tamanho das 

partículas de ZnO, pois segundo Yi (2005), Wang (2004) e Parussolo (2012), com menor 

tamanho da partícula novas propriedades mecânicas, elétricas, químicas e ópticas surgem, isto 

devido ao aumento da área específica das partículas, o que possibilitou uma maior quantidade 

do P3HT adsorvido no ZnO, fato este já mostrado por O’Regan e Grätzel (1991), em que uma 

célula solar de TiO2, o rendimento aumentou em aproximadamente 8% em relação ao menor 

tamanho das partículas do semicondutor. As amostras ZnO370nm/FTO e FTO, que não receberam 

o P3HT, não apresentaram mudanças significativas de comportamento elétrico na ausência ou 

presença de luz, isso foi decorrente da ausência do portador de elétrons (P3HT) o que 

impossibilitou o processo de transferência de carga elétrica. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E ESTRUTURAL DO ÓXIDO DE ZINCO 

 

5.3.1 Difração de raios X 

 

A difração de raios X (DRX) apresentada na Figura 26 foi realizada para investigar as 

fases presentes e o tamanho médio do cristalito da amostra obtida pelo aperfeiçoamento das 

variáveis do delineamento com as variáveis de síntese: Zn(NO3)2 0,05 mol L-1; tempo de 20 h 

e temperatura de 80 ºC. 
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Figura 26. Difratograma de raios X para as partículas de ZnO. 

 

Pelo resultado de DRX (Figura 26) foi possível afirmar a formação de partículas com 

fase cristalina wurtzita, com picos de difração intensos em 2θ: 31,55; 34,24; 36,03, 

correspondendo respectivamente aos planos (100), (002) e (101), e picos em 2θ: 47,27; 56,33; 

62,70; 66,20; 67,69 e 68,88, correspondendo respectivamente aos planos (102), (110), (103), 

(200), (112) e (201), que representam a célula unitária no sistema hexagonal compacto 

característica do ZnO. Os parâmetros de rede obtidos na amostra foram de a = 3,242 e c = 5,195, 

que estão de acordo com Sabine (1969), que diz que a estrutura de wurtzita tem uma célula 

unitária com dois parâmetros de retículo cristalino a e c na proporção de c/a = 1,633 (em uma 

estrutura ideal de wurtzita) e pertencem ao grupo de espaço na notação Schoenflis 𝐶6𝑉
4 , e P63mc 

na notação de Hermann-Mauguin. Esta afirmação bem como a catalogação dos picos com dos 

índices de Müller foram feitos por meio de comparação com a ficha cristalográfica PDF 01-

075-0576 do software EVA®, referente ao ZnO puro.  

Utilizando-se da Equação de Scherrer (Equação 5), foi calculado o tamanho do cristalito 

que possui tamanho médio de 19,95 ± 0,95 nm, valor esse que se encontra de acordo com a 

literatura, que apresenta valores entre 10 e 50 nm (COSTA, 2007; SILVA, 2010; QUIRINO, 

2014).  
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5.3.2 Espectroscopia Raman 

 

A Figura 27 apresenta o espectro Raman para o óxido de zinco obtido na otimização do 

delineamento experimental.  
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Figura 27. Espectroscopia Raman para as partículas de ZnO. 

 

  

As atribuições Raman foram apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Atribuições Raman para ZnO. 

Frequências Raman cm-

1 ZnO Atribuições 

232 v(B2g) (ZnO4) Btg 

323 - 
E2High − 

E2Low 

437 Movimentação de Zn na rede E2High  

537-584 
Defeitos estruturais por vacâncias de oxigênio e 

Zn  
E1Low 

662 Modos característicos do óxido de zinco TA + LO 

1047-1153 
Associado a overtones e/ou combinação de 

bandas 
E1Low 

v = estiramento simétrico 
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Para avaliar os parâmetros como ligação, estrutura e os desvios da idealidade cristalina 

foram realizadas as medidas das frequências dos fônons e a intensidade de espalhamento 

determinados pela espectroscopia Raman. Os sinais de Raman são geralmente muito sensíveis 

à estrutura do cristal, bem como a defeitos na estrutura do cristal.  

O espectro Raman obtido mostra que a banda principal dominante foi a E2High em 437 

cm−1, conhecido como o modo de fônons ópticos de Raman ativo, que foi o modo característico 

da fase hexagonal wurtzita do ZnO, sendo a banda relativa a movimentação de Zn na rede 

(ASHKENOV, 2003; GAO, 2006; WINDISCH, 2007, CUSCÓ, 2007, LIMA, 2008; 

MOHAJERANI, 2008). Essa banda foi descrita por meio de um processo multi-fónon associado 

a três modos diferentes: um modo A1 dominante, além de uma componente E2 fraca e uma 

componente ainda mais fraca E1. A banda em 232 foi associada ao modo Btg, v(B2g) (ZnO4), os 

modos E2High − E2Low em 332 cm−1 e TA + LO em 662 cm−1 são modos característicos do óxido 

de zinco segundo a literatura (HUANG, 2003; KHAN, 2010).  

Os picos de vibração em torno de 537-584 cm-1 foram atribuídos aos modos E1Low 

envolvidos com defeitos estruturais formados por vacâncias de oxigênio, Zn e portadores de 

carga livres (GAO, 2006, LIMA, 2008; MOHAJERANI, 2008). A baixa intensidade desses 

picos indica uma pequena densidade de vacâncias de oxigênio. Esse fato foi confirmado pela 

presença de um modo E2 mais forte e de um modo E1Low mais fraco. Na região de maior energia, 

foi possível observar a presença de picos de 1047-1153 cm-1 atribuídos ao modo E1Low associado 

à overtones e/ou combinação de bandas (LIMA, 2008).  

 

5.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Na precipitação, o método mais comum para a síntese de nanopartículas é por meio de 

reações químicas, quando o produto contém apenas um ou dois elementos, sendo que estas 

reações são relativamente mais simples. No início da precipitação, numerosos cristalitos 

pequenos se formam (nucleação), mas tendem a se agregar rapidamente (crescimento) para 

formar partículas maiores e mais estáveis termodinamicamente (CUSHING, 2004). 

Foram realizadas as imagens de MEV para todas as amostras de partículas de ZnO do 

delineamento e estas apresentaram em geral 3 morfologias diferentes: ZnO esférica (E), ZnO 

hexagonal (H) e ZnO mosaico (M) (Figura 28).  
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Figura 28. Imagens de MEV para as amostras de ZnO em forma de esferas E (A),  mosaico M 

(B) e de prisma-hexagonal H (C) (escala de 10 m). 

 

As amostras apresentaram variação de suas morfologias de acordo com a concentração 

do precursor Zn(NO3)2, conforme Cushing (2004) e Manzoor (2009), que dizem que vários 

fatores podem afetar o tamanho, a morfologia e as propriedades dos produtos e que a 

precipitação pode ser induzida pela modificação de parâmetros relacionados com as condições 

de tempo de reação, concentração e temperatura da síntese. Para as amostras com menor 

concentração de Zn(NO3)2 (0,05 mol L-1) (Figura 28A) a morfologia formada foi em forma de 

esferas, com a concentração de 0,10 mol L-1, a morfologia apresentou cristais com uma 

morfologia não definida (Figura 28B) e para uma maior concentração 0,15 mol L-1 do precursor 

a morfologia dos cristais foi de prisma-hexagonal (Figura 28C). 
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De acordo com Zhao (2013), o ZnO é um cristal com polo positivo (Zn2+) e um polo 

negativo (O2-), quando a razão molar é de 1:7,5 as partículas buscam a minimização da energia 

de superfície e assim as nanopartículas formadas se rearranjam na superfície dos núcleos de 

ZnO, de modo que as nanoestruturas ficaram em formato de esferas (Figura 29).  

 

 

 
Figura 29. Imagens de MEV para as amostras de ZnO com morfologia em forma de esferas 

(E). 

 

Quando a razão molar de cátions e ânions é de 1:6 (maior concentração de Zn(NO3)2), 

o complexo [Zn(OH)4]
2- foi formado e tem um caráter preferencial de se adsorver no plano 
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carregado positivamente, o que levou a formação de um prisma-hexagonal ao longo da direção 

de um só eixo (eixo c), devido a anisotropia intrínseca do seu crescimento (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30. Imagens de MEV para as amostras de ZnO com morfologia em forma de prisma-

hexagonal (H). 

 

Quando a concentração de Zn(NO3)2 foi de 0,1 mol L-1, as partículas apresentaram uma 

morfologia não definida (Figura 31) ou em forma de mosaico (MUÑUZ, 2013). De acordo com 

a literatura o fenômeno de agregação é muito frequente e por isto em ocasiões é muito difícil 

distinguir entre partículas crescidas a partir de um núcleo cristalino (monocristal) e as obtidas 

por coagulação ou floculação de cristalitos. Se a agregação ocorre, então se obtém morfologias 
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secundárias tipo esponja ou sem morfologia definida, assim se os agregados estão constituídos 

por cristalitos a morfologia se apresenta do tipo mosaico (MUÑOZ, 2013). 

 

 

 

Figura 31. Imagens de MEV para as amostras de ZnO sem morfologia definida ou tipo mosaico 

(M). 
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5.3.4 Difração de raios X 

 

A difração de raios X (DRX) apresentada na Figura 32 foi realizada para investigar a 

fase do cristal das amostras nas três morfologias obtidas. 
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Figura 32. Difratograma de raios X para as partículas de ZnO nas morfologias (▬) esférica, 

(▬) prisma-hexagonal e (▬)  mosaico. 

 

Pelo resultado de DRX (Figura 32) foi possível afirmar que as amostras apresentaram 

estrutura cristalina do tipo wurtzita de acordo com a ficha cristalográfica PDF 01-075-0576, 

com picos de difração intensos em 2θ: 31,55; 34,24; 36,03, correspondendo respectivamente 

aos planos (100), (002) e (101), e picos em 2θ: 47,27; 56,33; 62,70; 66,20; 67,69 e 68,88, 

correspondendo respectivamente aos planos (102), (110), (103), (200), (112) e (201), que 

representa célula unitária no sistema hexagonal compacto característica do ZnO. Não foram 

detectados picos que não pertencessem ao ZnO, o que indica que estes cristais apresentaram 

elevada cristalinidade. 

 

5.4 ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL NO INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

A espectroscopia de absorção no infravermelho foi utilizada como técnica para a 

verificação da presença de matéria orgânica remanescente nas amostras após a síntese. Na 

Figura 33 foram apresentados os espectros de FTIR para as partículas de ZnO obtidas nas 

morfologias esférica, prisma-hexagonal e mosaico. 
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Figura 33. FTIR para as partículas de ZnO nas morfologias (▬) esférica, (▬) prisma-

hexagonal e (▬)  mosaico. 

 

De acordo com a Figura 33, na região de 3500-3357 cm-1 foi possível observar a 

presença de uma banda larga que corresponde a estiramento de grupos OH- devido à presença 

de água de hidratação nas amostras, uma característica comum observada nas três amostras foi 

a presença de uma larga banda em torno de ν = 3500 cm-1, que pode ser atribuída ao grupo 

ν(OH), devido à presença de Zn-OH (HERMINIO, 2012).  

As vibrações de estiramento axial da ligação –C–O em alcoóis se encontram na região 

de 1026. As bandas em 2850 e 2915 cm-1 correspondem, respectivamente, à vibração de 

estiramento simétrico e assimétrico da ligação C-H, a banda em 2360 cm-1 corresponde ao 

estiramento ν(CO) (2350-1100), em 1627 cm-1 ocorre a deformação angular do grupo δ(HOH) 

e em 1272 cm-1 encontrou-se uma banda que pode ser associada ao estiramento C-N de 

alifáticos (1280-1180), todas as bandas citadas possivelmente são referentes a resíduos de 

trietanolamina (GOPIKRISHNAN, 2010). 

As bandas em torno de 1079 e 1063 cm-1 são atribuídas as ligação Zn-OH-. Estes grupos 

foram observados devido ao excesso de íons OH- em solução, que permanecem ligados ao metal 

devido ao aumento de pressão durante a síntese ou que durante o processo de secagem não 

foram eliminados. As bandas em 1380 e 890 cm-1 presentes no espectro indicam traços do grupo 

NO3 (WEINZIERL, 2008).  
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Na região de 835 cm-1 as bandas foram associadas com a ligação Zn-O e atribuídas ao 

estiramento da ligação Zn-O devido à formação de hidróxido de zinco na dissolução. O óxido 

de zinco apresentou como principal banda na região do espectro no infravermelho com valor 

entre 400-600 cm-1 (MOHAJERANI, 2008; KAJBAFVALA, 2009). 

Assim, por meio de uma análise geral, observou-se que as condições experimentais 

utilizadas continuaram a manter resíduos de trietanolamina, íons nitrato, além de hidroxilas, 

ligados à superfície dos cristais. 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DOS FILMES DE ÓXIDO DE ZINCO  

 

5.5.1 Termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial (TG/DSC) 

 

Na Figura 34 foram apresentadas as curvas de TG e DSC, para a suspensão de ZnO.  
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Figura 34. Curvas TG/ DSC para a suspensão de ZnO. 

 

A curva DSC apresentou alto valor energético na evaporação da água, em um processo 

endotérmico (ENDO), o fato de apresentar o alto valor energético encobriu os demais processos 

que ocorreram na queima da amostra.  

Na curva TG observou-se que 50% em massa da sua suspensão foi o ZnO, ou seja, houve 

uma perda de 50% em massa da suspensão. Na temperatura de 100 °C ocorreu o processo de 

evaporação da água, em 163 ºC outro processo que ocorreu foi a perda da acetilacetona e em 
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377 °C o processo que ocorreu foi a evaporação do reagente Triton X- 100 (MITSUDA, 1989), 

comprovando assim que a suspensão utilizada para a formação do filme depositado no FTO 

tem que ser levada a uma temperatura acima de 400 °C, para que ocorra toda a evaporação da 

matéria orgânica, restando assim só o óxido de zinco depositado sobre a superfície do vidro 

condutor. 

 

5.5.2 Medida da espessura do filme de ZnO por MEV 

 

Na Figura 35B-D são apresentadas as imagens de microscopia eletrônica de varredura 

da seção transversal dos filmes de ZnO nas três morfologias depositados sobre FTO (Figura 

35A).  

 

 

 
Figura 35. Imagens de MEV para FTO (A), FTO/M (B), FTO/H (C) e FTO/E (D). 
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De acordo com as imagens de MEV, os filmes de ZnO depositados via spincoating 

apresentaram espessura em média de 28,00 ± 5 µm. A Figura 35A apresenta o FTO sem a 

deposição de ZnO. Para o filme depositado de M a espessura média foi de 23,75 µm (Figura 

35B), para o filme de H de 30,27 µm (Figura 35C) e de 25,00 µm para o E (Figura 35D).  

A espessura do filme se encontra entre os parâmetros que podem ser otimizados para 

melhor eficiência das células solares. Para maximizar a eficiência existe um valor ideal para a 

espessura, para os filmes de maior ou menor espessura do que esse valor a eficiência da célula 

é alterada, no entanto, este valor não é igual para todas as células. Tang (2009) relatou em seu 

trabalho que a espessura ideal foi 12 µm, enquanto que Shin (2010) em sua pesquisa mostrou 

que a eficiência máxima é atingida com 20 µm. Nos dois trabalhos citados o corante utilizado 

foi o N719 e a diferença pode ser explicada pelo eletrólito usado ou pelo método de preparação 

da nanosuspensão que modifica a difusão dos elétrons na estrutura do óxido. 

Vários fatores podem explicar a possível diminuição da eficiência depois de atingida a 

espessura ideal, o primeiro fator é de que a maior quantidade de P3ATs adsorvidos aumenta a 

quantidade de armadinhas existentes, aumentando assim a recombinação eletrônica (GOMEZ, 

2005). O aumento da recombinação pode ser promovido pela limitação do transporte de massa, 

pois se torna mais difícil à mobilidade do eletrólito e a diminuição de corrente, por existir um 

aumento da resistência interna da célula (WANG, 2004). Se tratando ainda da espessura do 

filme do óxido, Shin (2010) destacou por meio de medidas de espectroscopia de impedância 

que o transporte de elétrons pelo semicondutor é influenciado pela espessura do filme, quanto 

maior for a espessura do filme, maior é a distância que os elétrons precisam percorrer até 

atingirem o FTO.  

A espessura observada nos filmes de ZnO (Figura 35B-D) encontrou-se adequada de 

acordo com Agnaldo (2006), que diz que a espessura pode estar em um intervalo de 10–40 µm. 

A melhora na eficiência de acordo com o aumento da espessura, até que se atinja um valor ideal, 

é explicada pela maior corrente produzida devido ao aumento da quantidade de poli (3-

alquiltiofenos). Assumindo que os P3ATs se adsorvem diretamente ao ZnO, pode-se concluir 

que quanto maior for a quantidade do óxido depositada no FTO, maior será a quantidade do 

polímero adsorvido (TANG, 2009). 

As imagens de mapeamento da composição dos filmes realizada por Espectroscopia de 

raios X por dispersão em energia (EDS) estão apresentadas na Figura 36.  
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Figura 36. Mapeamento dos elementos químicos presentes nos filmes de ZnO por 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). 

 

 

De acordo com o mapeamento EDS foi possível comprovar que as medidas de espessura 

foram referentes aos filmes de ZnO depositados sobre o FTO. As imagens do mapeamento EDS 

destacam como elementos principais constituintes o Zn, O e Si, sendo que o Si está presente na 

composição do vidro. 

 

5.6 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL (UV-Vis): 

Bandgap 

 

A Figura 37 apresenta os espectros de absorção na região do UV-Vis por refletância 

para os três filmes de ZnO obtidos. 
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Figura 37. Espectro de absorção UV-Vis para os filmes de ZnO nas morfologias (▬) esférica, 

(▬) prisma-hexagonal e (▬) mosaico. 

 

As medidas de absorção óptica fornecem uma estimativa da energia e indicam a respeito 

da natureza da transição eletrônica de um semicondutor. Por meio de dados de absorção óptica 

foi possível determinar o coeficiente de absorção (α), utilizando-se a espessura do filme 

(FLORIANO, 2009). 

O coeficiente de absorção α foi determinado pela Equação 6, a partir do resultado de 

medidas de absorbância (A) e espessura L dos filmes. Resultados de microscopia eletrônica de 

varredura da seção transversal indicaram que as espessuras dos filmes foram em média de 28,00 

± 5 µm. Conhecendo-se o coeficiente de absorção α, o bandgap do material foi estimado pela 

Equação 7 do método Tauc (TRINDADE, 2015). 

O valor de y define o tipo de transição, em que y pode assumir os valores de 1/2, 3/2, 1, 

2 e 3, dependendo da natureza do bandgap do material. Se a natureza da transição eletrônica do 

material for do tipo direta, a extrapolação da curva (αhν)2 em função da energia do fóton 

incidente para o valor da ordenada igual a zero fornece uma estimativa da energia do bandgap. 

Por outro lado, se a natureza da transição eletrônica do material for do tipo indireta, a 

extrapolação da curva (αhν)1/2 em função da energia do fóton incidente para o valor da ordenada 

igual a zero fornece uma estimativa da energia do bandgap (SUNDARAM, 1981). De acordo 

com Oliveira (2009) e Trindade (2015), o ZnO possui transição (ou gap) direto e a estimativa 

do gap utilizando desse método tem apresentado resultados mais coerentes com o esperado e o 
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mais utilizado por diversos pesquisadores (BENSAHA, 2012; NASCIMENTO, 2013; 

SARMA, 2016). 

A Figura 38 apresenta as curvas (αhν)2 em função de E (hν) para os filmes do ZnO. 

2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

E (eV)

 (


 h

)2

 (
eV

 c
m

-1
)2

 

 

 E (3,29 eV)

 H (3,26 eV)

 M (3,24 eV)

 
Figura 38. Bandgap obtido experimentalmente pela extrapolação da região linear da curva 

(αhυ)2 para o valor da ordenada igual a zero para os filmes de ZnO. 

 

A Figura 38, mostra o bandgap dos filmes de ZnO para as três diferentes morfologias, 

assumindo que transição entre bandas foi do tipo direta (OLIVEIRA, 2009; TRINDADE, 

2015). Os valores encontrados pela extrapolação da região linear da curva (αhυ)2 para o valor 

da ordenada igual a zero foram de 3,24; 3,26 e 3,29 para os filmes: M, H e E respectivamente. 

Os valores de bandgap encontrados são semelhantes com Klubnuan (2016), que em seu trabalho 

referente ao filme de ZnO nas morfologias de nanoplaquetas e lamelas, apresenta valores de 

3,23 e 3,22 eV respectivamente. Para Rokhsat (2016), os filmes de ZnO com morfologia de 

nanotubo apresentam bandgap com valores de 3,24 eV. 

 

5.7 MEV DOS FILMES DE ÓXIDO DE ZINCO 

 

Na Figura 39 são apresentadas as imagens de MEV dos filmes do semicondutor para as 

três morfologias diferentes de ZnO obtidas, após a deposição e queima a 450 °C. 
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Figura 39. Imagens de MEV para os filmes de óxido de zinco nas morfologias: esférica E (A), 

mosaico M (B) e prisma-hexagonal H (C).  

 

Foi possível verificar nas imagens de MEV dos filmes que após a queima a uma 

temperatura de 450 °C, os mesmos ainda apresentavam a morfologia inicial das partículas antes 

da deposição. Observou-se que os filmes foram depositados de forma homogênea deixando 

alguns pequenos defeitos nos mesmos. 
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5.8 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL (UV-VÍS): 

POLÍMEROS 

 

Na Figura 40 são apresentados os espectros eletrônicos de absorção do UV-vís para os 

polímeros P3HT e P3OT. 
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Figura 40. Espectro eletrônico de absorção de UV-vís para os polímeros P3HT e P3OT. 

 

No espectro de absorção dos polímeros foi possível observar uma banda com 

comprimento de onda de absorção de 350 a 550 nm, sendo que este valor foi associado à 

diferença de energia entre os níveis HOMO e LUMO (transição π-π∗) do material, ou seja, uma 

atribuição referente à transição dos elétrons da banda de valência para um estado polaron. O 

espectro apresentou banda de absorção larga para os dois polímeros em que a intensidade 

máxima para o P3HT ocorreu em 415 nm e para o P3OT em 420 nm, porém o P3HT apresentou 

banda mais intensa em relação ao P3OT. A banda observada na região do visível mostra um 

comportamento óptico ideal dos polímeros para aplicação em dispositivos fotovoltaicos, uma 

vez que na região do visível a luz tem energia suficiente para excitar elétrons para a banda de 

condução (DE SANTANA, 2013; SOUZA, 2014). 

 

5.9 PROCESSO DE ADSORÇÃO DOS P3ATs NO ZnO 

 

Na produção das células solares, o ZnO foi depositado em substrato vítreo condutor 

(FTO) e após a deposição, o material foi imerso em solução polimérica, em que o P3HT e P3OT 

se adsorveram diretamente no óxido. Vários fatores podem influenciar no processo de adsorção 
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em ZnO, como: a variação da área superficial e porosidade dos filmes, de acordo com as 

diferentes morfologias do semicondutor obtidas no trabalho (SEOW, 2009; GIANNOUILI, 

2012; WANG, 2015). 

 

5.9.1 Cinética da adsorção 

 

 Os modelos cinéticos lineares são utilizados para examinar o mecanismo controlador 

dos processos de adsorção. Os empregados com maior frequência são os de pseudoprimeira e 

pseudossegunda ordem. Quando o mecanismo do processo de adsorção definitivo não pode ser 

obtido por esses dois modelos, o modelo da difusão intrapartícula de Weber e Morris pode ser 

empregado (SAMADI, 2015; TING, 2016).  

As curvas dos modelos de pseudoprimeira, pseudossegunda ordem e difusão 

intrapartícula para o P3HT em ZnO foram apresentadas na Figura 41.  
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Figura 41. Modelos cinéticos da adsorção de P3HT nas morfologias: esférica (E), sem 

morfologia (M) e prisma-hexagonal (H). Pseudoprimeira (A), pseudossegunda ordem (B) e 

difusão intrapartícula (C). 
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Os resultados da cinética para os sistemas E/P3HT, M/P3HT e H/P3HT são 

apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7. Parâmetros cinéticos do processo de adsorção de P3HT nas morfologias: esférica (E), 

sem morfologia (M) e prisma-hexagonal (H). 

  E/P3HT M/P3HT H/P3HT 

Pseudoprimeira 

ordem 

R² 0,958 0,967 0,950 

kl (min-1) 7,557 x 10-4 1,050 x 10-3 4,819 x 10-4 

Pseudossegunda 

ordem 

R² 0,926 0,960 0,948 

k2 (g mg-1min-1) 9,100 x 10-5 9,637 x 10-5 4,194 x 10-4 

Difusão 

intrapartícula W-

M 

R² 0,990 0,990 0,992 

kd(mg g-1 min-0,5) 0,912 1,132 0,598 

C (mg g-1) 2,982 3,204 0,264 

 

Na tabela 7 foi possível observar que o modelo cinético de pseudoprimeira ordem 

apresentou maior coeficiente de correlação R2 do que o modelo de pseudossegunda ordem. O 

modelo cinético de difusão intrapartícula W-M apresentou a melhor correlação dos dados 

experimentais, com valores de R2 = 0,990 ± 0,001 para os três sistemas, indicando que o P3HT 

foi conduzido da solução para o ZnO por meio do transporte intrapartícula (NASCIMENTO, 

2014). Sendo que o processo de adsorção de um soluto por uma fase sólida deve ocorrer em 

três etapas: transporte do soluto da solução até o filme interfacial, difusão do mesmo por meio 

do filme interfacial e difusão do soluto da superfície para o interior da fase sólida (difusão 

intrapartícula) (MORI, 2009; NASCIMENTO, 2014). O modelo W-M apresentou valores de kd 

= 0,912; 1,132 e 0,598 mg g-1 min-0,5 para os sistemas E/P3HT, M/P3HT e H/P3HT 

respectivamente, apresentando um maior valor para M/P3HT, mostrando um aumento na 

difusão nesse sistema comparado com os outros. Os valores de C(E/P3HT) = 2,982 mg g -1; 

C(M/P3HT) = 3,204 mg g-1 e C(H/P3HT) = 0,264 mg g-1 foram diferentes de zero, mostrando 

que as retas qt versus t1/2 não passaram pela origem para os três sistemas em estudo (Figura 41 

C) e quando o gráfico de qt em função de t1/2 gera uma reta que passa pela origem (C= 0), a 

velocidade do processo de adsorção é limitada por difusão intrapartícula. E assim foi possível 

observar que ocorreu um mecanismo complexo de adsorção superficial e transferência 

intrapartícula difusional (CARBERY, 1977) e no processo de transferência de massa, outros 

mecanismos devem atuar simultaneamente no controle do processo de adsorção (CARVALHO, 

2010; LIMA, 2012; NASCIMENTO, 2014). 
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As curvas dos modelos de pseudoprimeira, pseudossegunda ordem e difusão 

intrapartícula para o P3OT foram apresentadas na Figura 42.  
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Figura 42. Modelos cinéticos da adsorção de P3OT nas morfologias: esférica (E), sem 

morfologia (M) e prisma-hexagonal (H). Pseudoprimeira (A), pseudossegunda ordem (B) e 

difusão intrapartícula (C). 

 

Os resultados da cinética para os sistemas E/P3OT, M/P3OT e H/P3OT foram 

apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Parâmetros cinéticos do processo de adsorção de P3OT nas morfologias: esférica (E), 

sem morfologia (M) e prisma-hexagonal (H). 

  E/P3OT M/P3OT H/P3OT 

Pseudoprimeira 

ordem 

R² 0,912 0,874 0,911 

kl (min-1) 9,050 x 10-4 9,870 x 10-3 
10,690 x 10-

3 

Pseudossegunda 

ordem 

R² 0,433 0,797 0,898 

k2 (g mg-1min-1) 16,69 x 10-3  3,28 x 10-3 5,93 x 10-3 

Difusão 

intrapartícula W-

M 

R² 0,935 0,987 0,930 

kd(mg g-1 min-0,5) 1,830 7,090 6,250 

C (mg g-1) 7,410 30,81 9,938 
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 Na tabela 8 foi possível observar que o modelo cinético de pseudoprimeira ordem 

apresentou maior coeficiente de correlação R2 do que o modelo de pseudossegunda ordem. O 

modelo cinético de difusão intrapartícula W-M apresentou a melhor correlação dos dados 

experimentais, com valores de R2 = 0,935; 0,987 e 0,930 para os sistemas E/P3OT ,M/P3OT e 

H/P3OT respectivamente, indicando que o P3OT foi conduzido da solução para o ZnO por meio 

do transporte intrapartícula (NASCIMENTO, 2014). O modelo W-M apresentou valores de kd 

= 1,830; 7,090 e 6,250 mg g-1 min-0,5 para os sistemas E/P3OT, M/P3OT e H/P3OT 

respectivamente, apresentando um maior valor para M/P3OT, mostrando um aumento na 

difusão nesse sistema comparado com os outros. Os valores de C(E/P3OT) = 7,410 mg g-1; 

C(M/P3OT) = 30,81 mg g-1 e C(H/P3OT) = 9,938 mg g-1 foram diferentes de zero, mostrando 

que as retas qt versus t1/2 não passaram pela origem para os três sistemas em estudo (Figura 42 

C).  

O modelo W-M apresentou os maiores valores de R2, para todos os sistemas estudados, 

porém o mecanismo de difusão intrapartícula não foi a etapa determinante da velocidade, pois 

segundo Mori (2009) e Carvalho (2010), quando o gráfico de qt em função de t1/2 gera uma reta 

que passa pela origem (C= 0), a velocidade do processo de adsorção é limitada por difusão 

intrapartícula. E assim foi possível observar que ocorreu um mecanismo complexo de adsorção 

superficial e transferência intrapartícula difusional (CARBERY, 1977) e no processo de 

transferência de massa, outros mecanismos devem atuar simultaneamente no controle do 

processo de adsorção (CARVALHO, 2010; LIMA, 2012; NASCIMENTO, 2014). 

 

5.9.2 Isotermas de adsorção 

 

Os modelos de isotermas de adsorção descrevem como o adsorbato pode interagir com 

o adsorvente, de forma que, compreendendo essa interação, seja possível realizar o melhor uso 

do adsorvente. As isotermas foram obtidas através da relação entre a quantidade de polímero 

adsorvida (qe, mg g-1) e a concentração de polímero no equilíbrio (Ce, mg L-1), sendo que a 

forma das isotermas, além de fornecer informações sobre a afinidade entre adsorbato e 

adsorvente, reflete o possível mecanismo de adsorção.  

Na Figura 43 são apresentados os resultados experimentais de adsorção dos P3ATs nas 

três diferentes morfologias do ZnO. 
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Figura 43. Resultados experimentais de adsorção para todos os sistemas envolvendo a interface 

ZnO/P3ATs. 

 

A forma das isotermas é a primeira ferramenta experimental para diagnosticar a natureza 

de um fenômeno de adsorção específico. As isotermas foram classificadas de acordo com a 

classificação de Giles et al. (1960). Giles classificou as isotermas de adsorção em quatro grupos 

principais: L, S, H, e C. De acordo com a classificação, a Figura 43 apresenta dados 

experimentais que correspondem à isoterma de forma H e possui inclinação não linear e 

côncava em relação à abscissa. Essa classificação indica que ocorre uma diminuição da 

disponibilidade dos sítios de adsorção quando a concentração da solução aumenta e a superfície 

do adsorvente possui pequena afinidade pelo soluto adsorvido (HAMDAOUI, 2007). 

O processo de adsorção do polímero nos filmes de óxido de zinco em diferentes 

morfologias pode ser estudado usando os modelos de isotermas de adsorção, descrevem o 

equilíbrio requerido para que a molécula se adsorva em determinada superfície, descrevem a 

relação entre a quantidade adsorvida e a concentração da solução em contato com o adsorvente 

(FIL, 2014). Os modelos mais frequentemente utilizados (NETO, 2011; VIDAL, 2011; LIMA, 

2012; MELO, 2013; FIL, 2014, SALEH, 2015) são os de Langmuir, Freundlich, Temkin, 

Elovich e Dubinin-Radushkevich (D-R) (Equações 12-16). 

Os resultados experimentais de adsorção podem ser expressos por uma isoterma de 

adsorção no equilíbrio podendo descrever o caráter desse processo (AROGUZ, 2008). Para 

todos os sistemas estudados: E/P3HT, M/P3HT, H/P3HT e E/P3OT, M/P3OT, H/P3OT, o 

melhor ajuste do modelo de isoterma no equilíbrio foi determinado pelo coeficiente de 

correlação linear (R2) conforme Mincea (2013) e Fil (2014).  

As curvas para todos os modelos de isoterma empregados nos sistemas E/P3HT, 

M/P3HT e H/P3HT são apresentadas nas Figuras 44A-E.  
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Figura 44. Ajuste dos modelos lineares de isoterma para (A) Langmuir, (B) Freundlich, (C) 

Dubinin-Radushkevich, (D) Temkin e (E) Elovich para os sistemas E/P3HT, M/P3HT e 

E/P3HT. 

 

Na Tabela 9, foram apresentados os valores dos coeficientes de correlação e os 

parâmetros das Equações dos modelos utilizados para os sistemas com o polímero P3HT.  
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Tabela 9. Constantes dos modelos de isoterma para os sistemas E/P3HT, M/P3HT e H/P3HT. 

  E/P3HT M/P3HT H/P3HT 

Langmuir 

R² 0,870 0,809 0,986 

Kl (L mg-1) 0,839 3,963 0,265 

qm (mg g-1) 0,856 4,022 3,020 

Freundlich 

R² 0,978 0,976 0,999 

Kf (mg1-1/n L1/n g-1) 3,26 x 10-4 1,39 x 10-1 8,147 x 10-3 

n  0,460 1,578 0,647 

D-R 

R² 0,892 0,847 0,982 

qm(mg g-1) 3,353 1,832 5,365 

Kdr (kJ mol-1) 265,783 49,792 248,471 

Temkin 

R² 0,719 0,733 0,971 

Kt (L mg-1) 16,088 55,478 13,331 

b (kJ mol-1) 0,817 0,565 0,876 

Elovich 

R² 0,905 0,930 0,674 

Ke (L mg-1) 5,228 x 10-3 5,062 x 10-3 4,902 x 10-3 

qm (mg g-1) 2,738 4,618 8,156 

 

Na Tabela 9, foi possível observar que para os três sistemas, os maiores valores de R2 

(0,984 ± 0,010), foram para o modelo de isoterma de Freundlich (Equação 13). O modelo 

proposto por Freundlich foi um dos primeiros a equacionar a relação entre a quantidade de 

material adsorvido e a concentração do material na solução em um modelo com características 

empíricas. De acordo com o modelo empírico, os sistemas foram considerados não ideais, em 

que o ZnO apresentou superfície heterogênea e mostra que a adsorção do P3HT foi em 

multicamada (MINCEA, 2013; TING, 2016). O modelo considera o sólido heterogêneo, ao 

passo que aplica uma distribuição exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de 

adsorção, os quais possuem diferentes energias adsortivas e para os sistemas estudados ocorre 

uma adsorção física favorável (FREUNDLICH, 1906; SAMADI, 2015).  

As Kf encontradas para o modelo nos três sistemas E/P3HT, M/P3HT e E/P3HT foram 

de 3,26 x 10-4; 1,39 x 10-1 e 8,147 x 10-3 mg1-1/n L1/n g-1 respectivamente (Tabela 9), sendo que 

quanto maior o valor de Kf, maior será a capacidade de adsorção (NETO, 2011; FIL, 2014). Os 

baixos valores, mas positivos da constante de Freundlich mostraram que ocorreu uma pequena 

adsorção do P3HT para as 3 morfologias de ZnO, em que o sistema M/P3HT apresentou maior 

valor para Kf.  

Para o modelo proposto, uma adsorção favorável tende a ter um valor de n entre 1 e 10, 

na Tabela 9 foi possível observar para o sistema E/P3HT, n = 0,460, para M/P3HT, n= 1,578 e 

0,647 para H/P3HT. Quanto maior o valor de n, mais forte a interação entre o P3HT e ZnO e 
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para M/P3HT o valor foi de n = 1,578, indicando que o P3HT apresentou uma adsorção 

favorável no filme de M, os valores de n menor que 1 para E/P3HT e H/P3HT indicaram 

processo de adsorção cooperativa em sítios com energias diferentes de ligação (ATKINS, 1970; 

SINGH, 2000; MINCEA, 2013). A Equação de Freundlich mostra que a distribuição de energia 

para os sítios de adsorção é do tipo exponencial, mas as distribuições de energia não são 

estritamente do tipo exponencial, sendo que alguns sítios são altamente energéticos e a ligação 

do soluto adsorvido se dá fortemente, enquanto alguns são menos energéticos e a ligação é mais 

fraca (NASCIMENTO, 2014).  

 A capacidade máxima de adsorção (qm) para o modelo de Freundlich foi calculada 

utilizando a Equação 17 (FIL, 2014). Os valores de capacidade máxima de adsorção (Equação 

17) para o P3HT foram de: qm(E) = 0,355 mg g-1, qm(M) = 1,56 mg g-1 e qm(H) = 1,15 mg g-1. 

A capacidade de adsorção do ZnO em solução de P3HT decresceu na seguinte sequência: E < 

H < M.  

As curvas para todos os modelos de isoterma empregados nos sistemas utilizando o 

P3OT: E/P3OT, M/P3OT e H/P3OT foram apresentadas nas Figuras 45 A-E.  
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Figura 45. Ajuste dos modelos lineares de isoterma para (A) Langmuir, (B) Freundlich, (C) 

Dubinin-Radushkevich, (D) Temkin e (E) Elovich para os sistemas E/P3OT, M/P3OT e 

E/P3OT 

 

Na Tabela 10, foram apresentados os valores dos coeficientes de correlação e os 

parâmetros das Equações dos modelos utilizados para os sistemas com o P3OT.  

 

Tabela 10. Constantes dos modelos de isoterma para os sistemas E/P3OT, M/P3OT e H/P3OT. 

  E/P3OT M/P3OT H/P3OT 

Langmuir 

R² 0,815 0,667 0,737 

Kl / 10-3 (L mg-1) 13,527 9,194 15,001 

qm (mg g-1) 3,053 6,052 1,560 

Freundlich 

R² 0,914 0,960 0,999 

Kf (mg1-1/n L1/n g-1) 0,363 0,045 0,044 

n  3,001 1,070 0,902 

D-R 

R² 0,995 0,958 0,969 

qm(mg g-1) 1,834 2,392 2,578 

Kdr (kJ mol-1) 148,293 78,375 200,623 

Temkin 

R² 0,917 0,870 0,986 

Kt / 10-2 (L mg-1) 8,041 8,893 6,667 

b (kJ mol-1) 2,578 1,742 0,763 

Elovich 

R² 0,824 0,432 0,718 

Ke / 10-2 (L mg-1) 19,401 1,078 0,662 

qm (mg g-1) 0,770 5,099 4,721 

 

Na Tabela 10, foi possível observar que os sistemas M/P3OT e H/P3OT apresentaram 

os maiores valores de R2 para o modelo de isoterma de Freundlich, 0,960 e 0,999 

respectivamente, mantendo assim o conceito de que os sistemas foram considerados não ideais, 

em que o ZnO apresentou superfície heterogênea e que a adsorção do P3OT foi em multicamada 

ocorrendo uma adsorção física favorável (MINCEA, 2013; TING, 2016; FREUNDLICH, 1906; 

SAMADI, 2015).  
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As Kf encontradas para o modelo nos sistemas foram Kf (M/P3OT) = 0,045 mg1-1/n L1/n 

g-1 e Kf (H/P3OT) = 0,044 mg1-1/n L1/n g-1 (Tabela 10), mostrando que ocorreu uma pequena 

adsorção do P3OT para as duas morfologias de ZnO e os valores de n (1,070 e 0,902) indicaram 

que o P3OT possui uma adsorção levemente favorável nos filmes de M e H (ATKINS, 1970; 

SINGH, 2000; MINCEA, 2013).  

 A capacidade máxima de adsorção (qm) do P3OT em ZnO para o modelo de Freundlich 

foi calculada utilizando a Equação 17, com valores de: qm(M) = 0, 387 mg g-1 e qm(H) = 0,565 

mg g-1.  

O sistema E/P3OT foi diferente de todos os outros anteriormente discutidos, pois 

apresentou valor de R2 = 0,995 para o modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich. O modelo 

D-R é aplicado para distinguir se o processo de adsorção foi de natureza física ou química. A 

isoterma é similar ao modelo de Langmuir, mas não assume superfície homogênea ou energia 

potencial constante. Na isoterma de Dubinin-Radushkevich (Equação 16), a constante Kdr está 

relacionada à energia média de sorção (U) por meio da Equação 18 (FÁVERE, 2010).  

A energia média de sorção é a energia livre envolvida na transferência de 1 mol de soluto 

da solução para a superfície do adsorvente. O valor de U pode ser aplicado para determinar se 

a adsorção ocorre como um mecanismo de adsorção química ou física. Quando E situa-se entre 

8 e 16 kJ mol-1 a adsorção é um processo químico e quando U < 8 kJ mol-1 esse processo é 

físico (MACIEL, 2013), portanto pode- se considerar que devido ao valor de U (E/P3OT) = 

0,058 kJ mol-1, o sistema apresentou mecanismo de adsorção física. 

 

  



95 

 

5.10 APLICAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE ZnO: CÉLULA SOLAR 

 

5.10.1 Potencial de circuito aberto (Voc) 

 

Na Figura 46, são apresentadas as curvas de potencial de circuito aberto, Voc, para as 

células solares na ausência de luz, mostrando que todas as células solares apresentaram valores 

de potenciais de equilíbrio próximos de zero.  
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Figura 46. Potencial de circuito aberto obtido na ausência de luz para as células solares 

baseadas em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros. 

 

Na Figura 47, são apresentadas as curvas de potencial de circuito aberto, Voc, para as 

células solares na presença de luz, mostrando que todas as células solares apresentaram 

potenciais de equilíbrio catódico. 
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Figura 47. Potencial de circuito aberto obtido sob iluminação de 100 mW cm-2 das células 

solares baseadas em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros. 

 

O potencial de circuito aberto está diretamente associado aos processos de transferência 

eletrônica que ocorrem nas interfaces das células solares (DE PAULA, 2014). Os processos de 

recombinação que acontecem na interface FTO/eletrólito das células fazem com que o valor do 

Voc seja menor, como observado para a célula H/P3OT, com potencial de -0,394 V. Já para a 

célula E/P3HT, o valor maior de Voc = -0,499 V indica que os processos de recombinação nesta 

interface foram diminuídos.  

 

Tabela 11. Valores de potencial de circuito aberto para as células na ausência e presença de luz 

(100 mW cm-2). 

Voc (V) 

 Ausência de luz Presença de luz 

E/P3HT -0,072 ± 0,002 -0,499 ± 0,012 

E/P3OT -0,053 ± 0,001 -0,423 ± 0,008 

M/P3HT -0,017 ± 0,003 -0,425 ± 0,010 

M/P3OT -0,021 ± 0,002 -0,416 ± 0,002 

H/P3HT -0,079 ± 0,002 -0,394 ± 0,025 

H/P3OT -0,022 ± 0,004 -0,474 ± 0,018 

 

Foi possível observar o aumento dos Voc em relação à presença de luz (Tabela 11), em 

que ocorreu um aumento significativo nos valores de Voc para todas as amostras quando estas 

foram submetidas à incidência de luz, caracterizando assim um processo fotoeletroquímico.  
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5.10.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 

 

A EIE permite a análise dos aspectos estruturais das interfaces presentes nas células 

solares estudadas, podendo ser possível avaliar o transporte dos elétrons no filme. Os resultados 

obtidos a partir dos diagramas de Nyquist (no escuro e sob iluminação de 100 mW cm-2), para 

as células das três morfologias de ZnO e para os dois polímeros P3HT e P3OT, curvas -Z’’ vs 

Z’ foram apresentados nas Figuras 48 – 53. 
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Figura 48. Diagramas de Nyquist obtidos para as células solares de ( ) E/P3HT no escuro e 

(■) E/P3HT sob iluminação de 100 mW cm-2. 
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Figura 49. Diagramas de Nyquist obtidos para as células solares de (o) E/P3OT no escuro e 

(●) E/P3OT sob iluminação de 100 mW cm-2. 
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Figura 50. Diagramas de Nyquist obtidos para as células solares de (∆) M/P3HT no escuro e 

(▲) M/P3HT sob iluminação de 100 mW cm-2. 
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Figura 51. Diagramas de Nyquist obtidos para as células solares de ( ) M/P3OT no escuro e 

(▼) M/P3OT sob iluminação de 100 mW cm-2. 
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Figura 52. Diagramas de Nyquist obtidos para as células solares de ( ) H/P3HT no escuro e 

( ) H/P3HT sob iluminação de 100 mW cm-2. 
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Figura 53. Diagramas de Nyquist obtidos para as células solares de ( ) H/P3OT no escuro e (

) H/P3OT sob iluminação de 100 mW cm-2. 

 

Nas Figuras 48-53, os diagramas de Nyquist mostraram que sob iluminação, as células 

apresentam caráter menos resistivo e estes resultados evidenciaram as propriedades 

fotovoltaicas pela redução dos valores de impedância que diminuem em relação ao sistema sem 

iluminação (escuro). 

Foram apresentados na Figura 54, os diagramas de Nyquist para as todas as células 

estudadas. 
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Figura 54. Diagrama de Nyquist obtidos sob iluminação de 100 mW cm-2 das células solares 

baseadas em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros (A) e em destaque 

o aumento da escala (B). 

 

Na Figura 54B, os diagramas de Nyquist mostraram que em altas frequências, o 

processo que ocorreu para as células solares estudadas foi correspondente à transferência de 

carga no contra eletrodo de platina (GOES, 2012) e formou um primeiro semicírculo quase 

imperceptível. O comportamento mais capacitivo a médias frequências, representado pelo 

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

de trabalho ZnO e 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 de se observar 

inteiramente nos diagramas (RHEE, 2011; MAIA, 2016). Para todas as células, foram 

observadas variações nos diâmetros dos semicírculos que corresponderam às alterações nas 

resistências a transferência de carga das células. Os semicírculos não foram perfeitos e essas 

imperfeições podem refletir possíveis dependências da frequência com a condutividade e 

constante dielétrica (BARSOUKOV, 2005; TUSSOLINI, 2013). 
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Os valores de resistência à transferência de carga, Rtc, aumentam na seguinte sequência:  

M/P3HT < M/P3OT < H/P3HT < H/P3OT < E/P3OT < E/P3HT 

 

 Considerando que o semicírculo com o menor diâmetro foi da célula M/P3HT, esta 

célula apresentou a menor resistividade, esse menor valor de Rtc foi diretamente relacionada ao 

aumento de condutividade. As células M/P3OT e M/P3HT apresentaram os menores valores de 

resistência observada, por meio do diagrama de Nyquist, com resistências na ordem de 200 - 

250 Ω cm2, mostrando que as mesmas foram mais fotossensíveis em relação às outras células 

estudadas (Figura 54A). A célula E/P3HT apresentou a maior resistência devido ao semicírculo 

de maior diâmetro, visualizado na Figura 54A e confirmado pelo valor de Rtc de 1,73 x 10³ Ω 

cm2.  

Estão apresentados os diagramas de ângulo de fase de Bode na Figura 55. 
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Figura 55. Diagrama de ângulo de fase Bode obtidos sob iluminação de 100 mW cm-2 das 

células solares baseadas em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros. 

 

 

Os diagramas de ângulo de fase Bode (Figura 55) 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 supressão da 

recombinação do contra eletrodo de Pt, sendo que para as células M/P3OT, M/P3HT e H/P3HT 
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esse pico ficou mais evidente no diagrama com ângulo de fase, estando entre valores de 20 º e 

30 °. Na região em que as frequências foram intermediárias, em que o processo correspondeu 

ao tempo de vida dos elétrons no ZnO, houve um deslocamento no ângulo de fase no pico da 

constante de tempo, o que significou que quanto menor o ângulo de fase menor a impedância 

no processo e consequentemente, uma menor resistência no processo de transferência de carga, 

estando de acordo com o diagrama de Nyquist (Figura 54A), que mostrou que a célula M/P3HT 

apresentou a melhor resposta em relação a capacidade de transportar elétrons, sendo o ângulo 

de fase para a célula de 40 ° (RHEE, 2011; MAIA, 2016). 

Na Figura 56 foram apresentadas as capacitâncias da dupla camada elétrica (Cdc) obtidas 

a partir da Equação 19, usando os valores de capacitâncias da dupla camada em uma função de 

frequência (f). Os valores de Cdc foram determinados com os dados da resistência de 

transferência de carga (Rtc) e frequências de relaxação (f) obtida nos diagramas de Nyquist 

(BENTO, 2013). A Rtc representa a relação entre corrente e potencial associada com o processo 

de transferência de carga, a Cdc (Equação 19) representa a capacitância associada com a dupla 

camada elétrica (CARVALHO, 2006). 
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Figura 56. Capacitância da dupla camada elétrica (Cdc) como uma função de frequência (f) para 

das células solares baseadas em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros. 

 

Na Figura 56 foi observada a diminuição da capacitância com o aumento das 

frequências. As células M/P3OT e M/P3HT apresentaram a maior capacitância em relação às 

outras células, nos valores de frequência próximos de 1 Hz, com valor aproximado de Cdc = 1,8 
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x 10-3 F cm-2, sendo que não houve diferença significativa entre as duas células solares, esse 

comportamento foi de acordo com o diagrama de Nyquist (Figura 54A), em que foi possível 

observar a menor resistência para células M/P3OT e M/P3HT. Para frequências próximas de 

0,01 Hz, a célula E/P3HT, apresentou o maior valor de Cdc com valor de 9,60 x 10-3 F cm-2, esse 

valor pode ser explicado pelo processo difusional do eletrólito, que apareceu no diagrama de 

Nyquist (Figura 48) e não apareceu para as outras células. Este comportamento das curvas de 

capacitância e os apresentados nos diagramas de Nyquist, confirmaram a resistência do 

processo envolvendo o contraeletrodo de Pt na região de altas frequências e mostrou a 

resistência à transferência de carga na região de médias para baixas frequências, em que 

ocorreram os processos do eletrodo de trabalho de ZnO (DAMOS, 2004; MAIA, 2016). 

 

 

5.10.3 Determinação dos parâmetros fotoeletroquímicos nas células solares 

 

Os parâmetros Jsc e Vmáx apresentados na Tabela 12 correspondem respectivamente, a 

densidade de corrente e voltagem no máximo de potência de saída da célula, ou seja, Pmáx = Jsc 

x Vmáx, Os valores de Voc foram obtidos quando J = 0, enquanto que a densidade de corrente de 

curto circuito, Jsc, foi obtida com V = 0. Com esses fatores obtidos foi possível calcular o fill 

factor (fator de forma ou fator de preenchimento), FF, e o rendimento global da célula, η, a 

partir das Equações 2 e 3, respectivamente (SMESTAD, 2008; MAIA, 2016). 

Na Figura 57 são apresentadas as curvas de J versus V para todas as células estudadas. 
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Figura 57. Curvas J-V obtidas sob iluminação de 100 mW cm-2 das células solares baseadas 

em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros. 

 

Quando a tensão aplicada aos terminais da célula foi nula, a corrente produzida pela 

célula atingiu o seu máximo, como se pode verificar pela Figura 57, em que as amostras 

M/P3HT e M/P3OT apresentaram os maiores valores de Jsc, sendo 7,38 e 6,98 mA cm-2, 

respectivamente. A corrente foi associada ao mecanismo de injeção de elétrons e ao transporte 

de carga dos portadores. Observa-se um aumento significativo da densidade de fotocorrente 

(Jsc) e uma queda no potencial de circuito aberto para as células M/P3HT e M/P3OT. 

Foram observados baixos valores de FF, em todas as células (Tabela 12), uma vez que 

com o aumento do potencial aplicado houve uma diminuição da fotocorrente devido à maior 

recombinação eletrônica, o que conferiu às curvas J-V (Figura 57) uma queda quase linear da 

fotocorrente com o potencial aplicado (MAIA, 2016).  

 

Tabela 12. Parâmetros (para iluminação de 100 mW cm-2) obtidos por meio das curvas j-V das 

células solares em filmes de três morfologias de ZnO e seus respectivos polímeros. 

Célula solar Jsc / mA cm-2 Pmáx / mW Vmáx/ V FF η / % 

E/P3HT 1,80  0,83 -0,463 0,337 0,28 

E/P3OT 1,41 0,59 -0,419 0,335 0,19 

M/P3HT 7,38 2,81 -0,381 0,393 1,10 

M/P3OT 6,98 2,63 -0,378 0,422 1,11 

H/P3HT 1,89 0,86 -0,457 0,300 0,26 

H/P3OT 1,24 0,56 -0,451 0,371 0,21 

 



106 

 

A maior eficiência global na conversão de energia solar de 1,11% para a célula de 

M/P3OT, foi comparável com os valores obtidos em células solares baseadas em ZnO nestas 

mesmas condições de iluminação, sendo que as células estudadas foram usados os polímeros 

P3HT e P3OT (Tabela 13).  

 

Tabela 13 Parâmetros para iluminação de 100 mW cm-2 extraídos da literatura para as curvas 

J-V das células solares de ZnO. 

REF ZnO Doador 
Área da 

(cm²) 

Jsc  

(mA cm-2) 

Voc  

 (V) 
FF η / % 

BEEK, 2005 Nanopartículas MDMO:PPV 1 2,4 0,81 0,59 1,6 

RANI, 2008 - N-719 1 3,63 0,539 0,57 1,11 

OOSTERHOUT, 

2009 
- P3HT 1 5,2 0,75 0,52 2 

BRISENO, 2009 Nanofio P3HT 1 0,32 0,4 0,28 0,036 

GUERIN, 2010 - N-719 0,25 3,66 0,650 0,70 2,00 

TAN, 2011 Nanopartículas MDMO:PPV 1 2,67 0,82 0,39 0,88 

CHEN, 2012 Nanopartículas P3HbpT 1 2,1 0,83 0,35 0,61 

PAUPORTÉ, 

2014 
- N-719 1 5,3 0,540 0,73 2,04 

ZHONG, 2014 Nanotubos 
Z907 (corante) 

e P3HT 
0,16 0,80 0,48 0,55 0,21 

IKRAM, 2014 Nanopartículas P3HT:PCBM 0,40 6,07 0,661 0,54 2,14 

 

Os maiores valores encontrados de Jsc e η, para os filmes M, podem estar relacionados 

às melhores propriedades de transporte eletrônico no filme, este desempenho é causado pelo 

aumento da condutividade elétrica das partículas, pois a estrutura da superfície do óxido 

semicondutor, tamanho e forma das partículas e porosidade são todos fatores importantes na 

otimização do desempenho de células solares. Neste aspecto, a vantagem do ZnO é a de que as 

modificações nas condições de crescimento em solução podem gerar diferentes morfologias ou 

estruturas (CHOU, 2007; GONÇALVES, 2008).  

Na Figura 58 foram apresentadas as curvas de fotocronoamperometria para todas as 

células solares estudadas, sendo que as curvas foram obtidas em intervalo de tempo de 60 

segundos com luz e sem luz. 
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Figura 58. Medidas de fotocronoamperometria para as células solares sob iluminação de 100 

mW cm-2 com luz ligada e desligada no intervalo de tempo de 60 s.  

 

As medidas de fotocronoamperometria evidenciaram que as células M/P3HT e M/P3OT 

apresentaram os maiores resultados de densidade de corrente em presença de luz comparadas 

com as outras células estudadas, chegando a valores máximos de jM/P3HT = 7,38 mA cm-2 e 

jM/P3OT = 6,98 mA cm-2 (Tabela 14).  

 

Tabela 14. Valores de densidade de corrente obtidos por fotocronoamperometria sob 

iluminação de 100 mW cm-2, no tempo de 60 s e 600 s. 

 M/P3HT M/P3OT H/P3HT H/P3OT E/P3HT E/P3OT 

j60 (mA cm-2) 7,38 6,98 1,86 1,31 1,37 1,28 

j600(mA cm-2) 7,38 6,98 1,74 1,24 1,22 1,20 

 

De acordo com os valores que foram apresentados na Tabela 14, uma característica 

importante a ser destacada foi que durante o intervalo de tempo aplicado as células M/P3HT e 

M/P3OT não apresentaram um decaimento nesse valor máximo de densidade de corrente, fato 

este que ocorreu para as células: H/P3HT, H/P3OT, E/P3HT e E/P3OT sendo que foi possível 

observar uma queda no patamar máximo de j nas curvas de fotocronoamperometria (Figura 58). 

  



108 

 

6 CONCLUSÕES  

 

No processo de síntese do ZnO, os parâmetros do meio reacional influenciaram 

diretamente na morfologia do óxido, sendo que foram obtidas três morfologias diferentes; 

Os resultados de fotocronoamperometria mostraram que quanto menor o tamanho das 

partículas de ZnO maior será a sua efetividade em conduzir corrente elétrica, podendo aumentar 

a significativamente a eficiência de células solares; 

A modelagem utilizando o delineamento experimental mostrou ser eficiente e pode ser 

usado como estratégia de otimização de processos de produção e controle de tamanho de 

partículas para o óxido de zinco para aplicação em células solares; 

Para os 5 sistemas: E/P3HT, M/P3HT, H/P3HT, M/P3OT e H/P3OT o melhor ajuste do 

modelo de isoterma no equilíbrio foi para o de Freundlich, mostrando que a superfície do ZnO 

foi heterogênea e a adsorção do P3HT apresentou caráter físico; 

O sistema M/P3HT, apresentou maiores valores dos parâmetros para o modelo de 

Freundlich, onde Kf, n e qm, mostraram que o sistema apresentou maior capacidade de adsorção 

e maior interação do ZnO mosaico com o P3HT. 

No estudo cinético da adsorção, os sistemas apresentaram cinética de pseudoprimeira 

ordem e difusão intrapartícula W-M, onde o P3HT foi conduzido da solução para o ZnO através 

da adsorção superficial e transferência intrapartícula difusional. 

As medidas de EIE e a determinação dos parâmetros fotoeletroquímicos mostram que 

as células M/P3OT e M/P3HT, apresentaram menor resistência no processo de transferência de 

elétrons, maiores valores de densidade de corrente, maiores valores de Cdc e de rendimento 

global das células estudas, η = 1,1%; 

As células solares para todas as morfologias do ZnO com interface envolvendo 

ZnO/P3HT e ZnO/P3OT, apresentaram resultados satisfatórios para conversão de energia solar 

em elétrica e uma eficiência relativamente boa para o tipo de células solares estudadas. 
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS  

 

1. De acordo com alguns trabalhos promissores do grupo de pesquisa que estão sendo 

desenvolvidos, a mistura de óxidos ZnO, TiO2 e Nb2O5 para produção do filme e posterior uso 

em células solares com interfaces óxido/P3Ats pode ser uma possibilidade para buscar uma 

melhora nas eficiências das células solares híbridas; 

 

2. Um dos problemas a serem eliminados é o eletrólito líquido utilizado (iodeto/triodeto), 

desta maneira o desenvolvimento de um eletrólito em gel pode ser uma variável que possibilite 

a melhora na eficiência da célula solar híbrida. 

 

3. Alguns trabalhos recentes na literatura utilizam moléculas auto-organizáveis (SAM) 

para aumentar a eficiência das células solares e nesse sentido as SAM poderiam ser aplicadas 

nas células solares com a interface ZnO/P3ATs em trabalhos futuros. 
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