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OBJETIVO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo a produção de nanotubos de óxido de 

titânio (TiO2) visando sua aplicação em células solares sensibilizadas por corante (“Dye 

Sensitized Solar Cells” – DSSC´s). Os nanotubos de TiO2 apresentam melhores 

propriedades que o TiO2 em forma de filme fino ou de nanopartículas devido à maior 

área superficial e às melhores propriedades de transporte de carga. Outra motivação 

para pesquisar os nanotubos de TiO2 reside na  sua grande variedade de aplicações, 

como na biomedicina, no tratamento de efluentes, em dispositivos fotovoltaicos e 

sensores de gás. Muitos estudos indicam que os nanotubos de TiO2 apresentam  

propriedades fotocatalíticas, de sensoriamento e de fotoeletrólise melhores em 

comparação com os filmes e nanopartículas de TiO2  pesquisados atualmente.  
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO TEÓRICA 

 

 Devido a suas propriedades, os filmes finos de óxido de titânio (TiO2) já 

apresentam várias áreas de aplicação, por exemplo: na área de fotovoltaicos em 

camadas anti-refletoras (AR) de células solares, pois apresentam um alto índice de 

refração (1,9 - 2,7), diminuindo as perdas por reflexão no dispositivo e melhorando a 

eficiência das células solares [1]; o TiO2 também pode ser utilizado em tintas 

fotocatalíticas, para revestimentos anti-bactericidas e auto-limpantes de paredes de 

centros cirúrgicos, vidros e espelhos anti-embassantes, onde a característica de super-

hidrofilidade do TiO2 quando irradiado com luz UV é aproveitada [2]. 

 Neste trabalho temos em vista a fabricação de nanotubos de óxido de titânio 

(TiO2), visando especialmente a fabricação de células solares sensibilizadas por corante 

(“Dye Sensitized Solar Cells” – DSSC´s), pois os nanotubos apresentam grande área 

superficial e podem melhorar a eficiência desse tipo de célula solar.  

 As células solares sensibilizadas por corante (“Dye Sensitized Solar Cells” – 

DSSC´s) são formadas por dois eletrodos, onde sobre um dos eletrodos pode ser 

depositado o TiO2 em forma de filme fino, TiO2 nanoporoso, nanoparticulas do 

material, ou depositado o Ti para posteriormente obter os nanotubos de TiO2, cuja 

superfície é coberta com um corante ou pigmento orgânico (incolor a preto) 

sensibilizador. Todo esse sistema é imerso em um eletrólito e depois é encapsulado. Na 

Figura 1 a seguir são mostrados 4 tipos de DSSCs utilizando eletrólito líquido.  
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         (a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 1 – Estruturas   de   DSSC´s:  (a)  Filme   fino   de   TiO2, (b)  Nanopartículas,   

(c) Nanotubos iluminada pela frente, (d) Nanotubos iluminada pelas costas. 
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Os nanotubos e as nanopartículas são utilizados nas células solares 

sensibilizadas por corante para aumentar a área superficial do material semicondutor 

fotoativo (óxido de titânio – TiO2) que fica em contato com o eletrólito, e assim obter 

maior absorção da luz solar pela célula solar, tornando o dispositivo mais eficiente. Os 

nanotubos de TiO2 verticalmente orientados possuem melhor transporte de cargas em 

sua superfície e menor taxa de recombinação de elétrons que as nanopartículas de TiO2 

[3, 4, 5, 6]. Na Figura 2 abaixo são apresentadas imagens das nanopartículas e dos 

nanotubos de TiO2 que podem ser utilizados nas células solares sensibilizadas por 

corante. 

        

                           

Figura 2 – (a) – Imagem de microscopia eletrônica de varredura (SEM) de nano 

partículas de TiO2 [7]. (b) Imagem de microscopia eletrônica de varredura (SEM) de 

nano tubos de TiO2 [3].    

 

O corante mostrado anteriormente na Figura 1, é utilizado nesse tipo de célula 

solar, para absorver os fótons de luz gerados pelo sol que apresentam energia menor que 

3 eV, pois o material semicondutor fotoativo utilizado nesse tipo de célula solar (óxido 

de titânio - TiO2) apresenta band gap de 3 eV, e por isso pode absorver apenas a faixa 

do espectro solar referente a radiação UV. A radiação UV apresenta energia entre 

aproximadamente 3 - 124 eV [8]. A maioria dos fótons gerados pelo sol que atingem a 

superfície da terra possuem energia superior a 1 eV [9, 10, 11]. O espectro solar em um 

dia de verão sem nuvens as 12 h é composto por aproximadamente 50 % de 

infravermelho (IV), 45 % de luz visível (vis) e 5% de ultravioleta (UV) [17]. Assim 

para ter um bom aproveitamento da radiação solar é fundamental absorver a porção 

visível do espectro, para o qual é necessário adicionar ao sistema um corante 

(b) (a) 
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apropriado. Quando a luz atinge o corante, este absorve os fótons da luz gerando pares 

elétron-lacuna, e posteriormente injeta os elétrons gerados pela luz na banda de 

condução do TiO2, o que aumenta o aproveitamento da luz nesse tipo de célula solar e a 

torna mais eficiente, pois, como falamos anteriormente, grande parte da radiação solar 

que atinge a superfície da terra  é formada por infravermelho e luz visível [9, 17]. Na 

Figura 3 é apresentado o espectro de absorção do TiO2 e o espectro solar, onde podemos 

observar que apenas a faixa do espectro solar referente ao UV, a qual corresponde a 

uma pequena faixa do espectro solar é absorvida pelo TiO2.  

 

Figura 3 – Comparação do espectro solar com o espectro de absorção do TiO2 

[12]. 

 

Devido as suas propriedades os nanotubos de oxido de titânio (TiO2) também 

podem ser utilizados em outras aplicações, como sensores de hidrogênio e no processo 

de tratamento de efluentes, pois muitos estudos indicam que os nanotubos de TiO2 

podem produzir uma melhora significativa nas propriedades fotocatalíticas e de 

sensoriamento nessas aplicações [3]. 

 No tratamento de efluentes o TiO2 é utilizado como fotocatalisador no processo 

de fotocatálise heterogênea, empregado para a degradação de compostos orgânicos e 

inorgânicos na água, pois é um material não tóxico, fotoestável, apresenta grande 

estabilidade química e possui elevado poder de oxidação [12].  

O processo de fotocatálise heterogênea pode ser realizado utilizando um tubo de 

vidro com sua parede interna coberta por um filme fino de TiO2 e uma lâmpada de luz 

UV, ou até mesmo a luz solar como  fonte de radiação, o que torna este processo muito 

interessante para o tratamento de efluentes; porém o emprego do mesmo em escala 

industrial utilizando a luz solar exige uma otimização do processo, pois como já 

UV 
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mencionado, apenas uma pequena fração da radiação solar é aproveitada quando é 

utilizado o TiO2. Como os nanotubos apresentam maior área superficial que os filmes 

finos de TiO2 que são utilizados para o recobrimento da parede interna dos reatores 

fotocatalíticos, eles também podem aumentar a eficiência do processo de tratamento de 

efluentes [4, 17]. 

Os nanotubos de TiO2 são utilizados em sensores de hidrogênio porque este tipo 

de nanoestrutura apresenta alta sensibilidade a este gás. A sensibilidade desse tipo de 

sensor não está relacionada somente a área superficial do TiO2 que fica em contato com 

o hidrogênio, mas também as características morfológicas dos nanotubos como o 

diâmetro e espessura da parede dos mesmos, que podem influenciar fortemente na 

sensibilidade desse tipo de sensor, devido a região de depleção que é formada na 

superfície do TiO2 quando ele entra em contato com o H2 [13]. Normalmente esses 

sensores de hidrogênio são constituídos basicamente por uma camada de óxido 

depositada sobre um substrato isolante com um par de eletrodos na superfície do óxido, 

para transportar a variação no sinal elétrico gerada pela interação do gás com camada de 

óxido para um equipamento de medidas elétricas [14]. Nesse tipo de sensor a 

concentração de gás é medida por meio da variação resistência da camada de óxido 

[15]. 

 Os óxidos semicondutores podem ser classificados como tipo n e tipo p. Já os 

gases podem ser classificados como oxidantes ou redutores. Conhecendo qual o tipo de 

óxido utilizado no sensor, pode-se prever se a resistência na camada de óxido do sensor 

vai aumentar ou diminuir com ao interagir com o gás. Nos óxidos do tipo n ocorre 

aumento da sua resistência elétrica na presença de gases oxidantes e diminuição para 

gases redutores, já os óxidos do tipo p apresentam comportamento oposto. O hidrogênio 

(H2) é um gás redutor e o TiO2 pode ser do tipo n ou do tipo p. [15, 16]. 

Os nanotubos de óxido de titânio podem ser obtidos por vários processos: 

através da técnica sol-gel, crescimento semeado e processo hidrotérmico. Porém o 

processo que vem demonstrando produzir matrizes de nanotubos altamente ordenadas é 

o de anodização do titânio em soluções fluoradas; é esse processo que será utilizado 

neste trabalho, pois neste tipo de processo as dimensões dos nanotubos podem ser 

precisamente controladas [3].  
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1.1 – Células fotovoltaicas 

 

A conversão da energia solar em energia elétrica é realizada nas células solares 

através do efeito fotovoltaico. Este efeito foi descoberto por volta de 1839, pelo 

cientista francês Alexandre Edmond Becquerel em pesquisas relacionadas ao 

comportamento de sólidos em soluções eletrolíticas, e consiste no surgimento de uma 

diferença de potencial nos extremos de uma estrutura formada por um material 

semicondutor, devido à absorção da luz incidente sobre a mesma. Após essa descoberta 

em 1876 foram realizados alguns estudos sobre o efeito fotovoltaico em um material 

sólido composto por selênio (Se). Estes estudos originaram as células fotovoltaicas de 

selênio que em 1914 apresentavam eficiência de aproximadamente 1% [17, 18].  

Um dos maiores passos no desenvolvimento das células solares fotovoltaicas foi 

dado nas décadas de 40 e 50, com o desenvolvimento do processo Czochralski para a 

obtenção de silício cristalino de alta pureza. Em 1954, Darryl Chapin e colaboradores 

dos laboratórios Bell relatam a obtenção de 6% de eficiência em células solares de 

silício monocristalino. Já em 1958 a eficiência das células solares de silício atingiam 

valores de 15% em condições de luminosidade terrestre. Os avanços tecnológicos têm 

provocado o melhoramento crescente da eficiência desse tipo de célula solar e 

atualmente as células solares comerciais de silício monocristalino apresentam eficiência 

de aproximadamente 18%. A aplicação terrestre de módulos solares (conjunto de células 

solares em série) ocorreu somente em meados dos anos 70, após a crise político-

econômica no Oriente Médio e o embargo de petróleo [17].  

Atualmente existem diversos tipos de célula solar, mas as de silício cristalino são 

até hoje as mais utilizadas em aplicações terrestres como: telecomunicações, repetidoras 

de microondas, no bombeamento de água, processamento de alimentos, sistemas de 

refrigeração, sinalização automática e cercas eletrificadas [17]. 
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1.2 – Principais tipos de células fotovoltaicas 

 

 As células solares podem ser construídas por diferentes materiais 

semicondutores, orgânicos ou inorgânicos, cada qual com suas próprias vantagens e 

desvantagens.  

De um modo geral as células fotovoltaicas podem ser divididas em 4 categorias 

[17]: 

 Células solares de silício cristalino; 

 Células solares de filmes finos; 

 Células solares orgânicas; 

 Células solares fotoeletroquímicas. 

 

1.2.1 – Células solares de silício cristalino 

 

Como já mencionado, as células solares de silício cristalino foram as primeiras a 

atingirem o mercado em aplicações terrestres, e até hoje esse tipo de célula corresponde 

a sua maior parte.  

As células fotovoltaicas de silício cristalino podem ser formadas por silício 

monocristalino ou policristalino. Desses dois tipos de célula, as que utilizam silício 

monocristalino são as que apresentam os maiores valores de eficiência (15 - 18%), mas 

o seu custo de produção também é mais alto. No caso das células de silício 

policristalino sua eficiência é menor (13 - 15%), devido à presença dos contornos de 

grão que formam sua estrutura. Estes contornos de grão limitam o transporte dos 

portadores fotogerados entre as partículas, aumentando sua recombinação [17, 19].  

Uma vantagem das células de silício policristalino é que esse tipo de célula solar 

pode ser confeccionada de forma quadrada, permitindo maior empacotamento das 

células sobre o substrato do módulo solar. No caso das células de silício monocristalino, 

elas devem ser fabricadas na forma circular ou poligonal para evitar algum tipo de 

rachadura no silício, e por esse motivo as células monocristalinas podem aproveitar 

menos o espaço do módulo solar. Os módulos de silício cristalino já apresentam 
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durabilidade confirmada de até 20 anos ou mais [17, 19]. Na Figura 4 apresentamos 

como exemplo fotos de módulos de silício monocristalino e policristalino. 

                 

 

Figura 4 (a) – Módulo mocristalino utilizando células circulares [20], (b) – Módulo 

monocristalino utilizando células poligonais [21] e (c) – Módulo solar de silício 

policristalino [22].  

 

1.2.2 – Células solares de filme fino 

 

Um dos primeiros semicondutores utilizados para produzir células solares de 

filme fino foi o arseneto de gálio (GaAs), o qual permite produzir  células solares com 

eficiência  acima de 22%. Entretanto, as aplicações para essas células solares são 

limitadas, pois o gálio (Ga) é mais raro que o ouro e o arsênio é altamente tóxico. Além 

disso, esses dispositivos são caros e apresentam difícil manufatura em larga escala. As 

células de GaAs são muito resistentes a danos por irradiação de alta energia e, 

justamente por sua alta eficiência, podem ser utilizadas no fornecimento de energia de 

satélites no espaço, já que neste caso o custo não é um fator tão importante quanto a 

eficiência [17, 18].  

Comparando com as temperaturas de fabricação das células de silício, que vão 

até 1500°C (silício Czochralski), nas células de filme fino as temperaturas de deposição 

dos filmes são entre apenas 200°C e 500°C, o que gera menor consumo de energia para 

a fabricação desse tipo de célula solar. Como no processo de fabricação desse tipo de 

célula também há menor consumo de material, esse tipo de célula solar pode ser 

produzida em larga escala com um menor custo de produção, quando comparada com a 

tecnologia de produção do silício cristalino [19]. 

(a) (b) (c) 

http://1.bp.blogspot.com/_UebB4PrtN9k/TF_pZyqEOoI/AAAAAAAAAGA/wkmB8pCXS-k/s1600/clip_image002[1].png
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 Além do arseneto de gálio existem também outros materiais semicondutores que 

podem ser utilizados para produzir células solares de filme fino, como por exemplo: 

silício amorfo hidrogenado (a-Si: H), disseleneto de cobre e índio (CuInSe2 – CIS) e o 

telureto de cádmio (CdTe). Esses materiais apresentam elevada absorção luminosa e 

também menor custo quando comparados ao GaAs. Porém, como pode ser observado na 

Tabela 1, os módulos comerciais de a-Si: H CdTe e CuInSe2 apresentam menores 

valores de eficiência [19]:  

Tabela 1 – Eficiência das células solares comerciais de a-Si: H CdTe e CuInSe2 [19]. 

Material utilizado na célula solar Eficiência 

CuInSe2  7,5 - 9,5% 

CdTe  6 - 9% 

a-Si: H 5 - 8% 

 

 

1.2.3 – Células solares orgânicas  

 

As células solares orgânicas são uma das inovações na área de células 

fotovoltaicas convencionais, pois apresentam a possibilidade de fabricação de células de 

baixo custo, plásticas e flexíveis. Esses dispositivos tem sido obtidos utilizando 

polímeros conjugados que,  devido ao seu sistema de elétrons  delocalizados, podem 

ser considerados como semicondtores orgânicos com band gap na região de 1,4 a 3 eV. 

Existem vários tipos de junções que podem ser obtidas para a construção desse tipo de 

dispositivo: Junção Schottky com o polímero intrinsicamente condutor agindo como 

semicondutor tipo p, ou também o polímero como um filme metálico; heterojunções 

entre polímeros e semicondutores inorgânicos ou entre polímeros tipo p e n. Nesse tipo 

de célula solar o emprego de heteroestruturas do tipo multicamadas envolvendo 

polímeros condutores tem gerado dispositivos com eficiência de aproximadamente 3% 

[17].  
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1.2.4 – Células solares fotoeletroquímicas 

 

As primeiras experiências com células solares fotoeletroquímicas foram 

realizadas analisando a fotocorrente entre dois eletrodos de platina imersos em um 

eletrólito. Após estas experiências descobriu-se que a fotossensibilidade nesse 

experimento pode ser estendida a maiores comprimentos de onda se for adicionado um 

corante em um dos eletrodos utilizados nesse experimento. Estas pesquisas sobre as 

propriedades fotoeletroquímicas de materiais é que levaram a descoberta das células 

solares fotoeletroquímicas e, posteriormente, à criação das células solares sensibilizadas 

por corante (DSSCs – “dye sensitized solar cells”) [23].  

As células solares sensibilizadas por corante foram criadas em 1991 por um 

grupo de pesquisa do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça coordenado por Michael 

Grätzel, e portanto esse tipo de célula também é conhecido como célula solar de 

“Grätzel”. As primeiras células solares sensibilizadas por corante foram obtidas 

utilizando um eletrólito que apresentava o par de óxido-redução triodeto/iodeto (I3
-
/I

-
), 

um eletrodo de TiO2 nanocristalino coberto por um corante e um contra eletrodo, 

conforme foi mostrado anteriormente na Figura 1 (a). Somente em trabalhos mais 

recentes, como por exemplo nas referências [3] e [24], é que foram obtidas em 

laboratório DSSCs utilizando nanotubos e  nanoparticulas de TiO2 para aumentar sua 

eficiência.  

Atualmente células solares,  de pequena área, sensibilizadas por corante obtidas 

em laboratório já tem alcançado eficiências maiores que 10%. Na Figura 5 é mostrada 

uma foto do primeiro módulo comercial de DSSCs, este foi produzido pela firma 

australiana STA (“Sustainable Technologies Australia”) e apresenta eficiência de 

aproximadamente 5% [19, 25]. 

 

Figura 5 - Primeiro módulo comercial de DSSCs, que foi obtido pela empresa STA 

(“Sustainable Technologies Australia”) em uma série de produção limitada [19]. 
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As células solares de “Grätzel” apresentam as seguintes vantagens quando 

comparadas com os outros tipos de células solares disponíveis no mercado [17, 23]: 

 As células de “Grätzel” podem ser obtidas a partir de materiais de baixa e média 

pureza, o que pode melhorar o custo/benefício em comparação às células de 

silício cristalino; 

 O processo de fabricação desse tipo de célula apresenta-se compatível com 

questões ambientais, pois o óxido de titânio não é um material tóxico, e para a 

sua obtenção não é necessária a emissão de gases que poluem o meio ambiente 

(ao contrário das células de filmes finos baseadas em CdTe e CuInSe2); 

 O TiO2 é um material barato, pois é abundante na natureza; 

 

Como o foco deste trabalho é a produção de nanotubos de TiO2 para a aplicação 

em células solares sensibilizadas por corante,  o princípio de funcionamento das células 

solares fotoeletroquímicas e das células solares sensibilizadas por corante será explicado 

no sub-capítulo a seguir (1.4 Princípio de funcionamento das células solares 

fotoeletroquímicas), onde será aprofundada a explicação sobre o funcionamento  deste 

tipo de célula. Para efeito de comparação também será explicado subcapítulo 2.3 o 

funcionamento de uma célula solar convencional de silício. 

 

1.3 – Princípio de funcionamento de uma célula solar convencional 

  

 

A operação de uma célula solar é baseada na habilidade que os materiais 

semicondutores apresentam de converter luz em eletricidade por meio do efeito 

fotovoltaico. Nas células solares convencionais de silício o efeito fotovoltaico ocorre na 

junção entre o semicondutor dopado tipo n e o semicondutor tipo p (junção PN). 

 Se uma junção PN é uniformemente iluminada por fótons com energia maior 

que o band gap do silício (h > Eg), conforme é apresentado na Figura 6 abaixo, nos 

semicondutores tipo p e n existirá a geração de portadores de carga (pares elétron-

lacuna) por estes fótons. Depois de gerados os pares elétron-lacuna, esses portadores são 

separados e transportados pelo campo elétrico da região de depleção do dispositivo 
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produzindo corrente elétrica. A taxa de geração de pares elétron-lacuna nos 

semicondutores p e n pela luz é chamada de gop. 

 

Figura 6 – Junção PN iluminada. 

 

 Na situação mostrada na Figura 6 a corrente na junção causada pela geração 

óptica destes portadores é dada pela equação (1): 

                   

 Assim para uma junção PN iluminada por fótons de energia h>Eg polarizada 

direta ou reversamente, pode-se escrever a seguinte equação de corrente: 

      
    ⁄            

 

 Onde I0 é dada pela equação (3) e corresponde à corrente que surge no diodo 

devido aos portadores gerados pela temperatura: 

     ( 
  

  
   

  

  
  )  

 Assim, substituindo as equações (1) e (3) na equação (2), resulta na seguinte 

expressão: 

    ( 
  

  
   

  

  
  ) (     ⁄   )                  

 

 Utilizando a equação (4) acima temos a curva I-V característica de uma junção 

PN iluminada, a qual pode ser observada na Figura 7 a seguir. É importante ressaltar 

que se a junção está no escuro à taxa de geração ótica é zero (gop = 0) e temos a curva de 

um diodo retificador (Figura 7) [18, 26]: 

(1) 

(2) 

I 

(3) 

(4) 
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Figura 7 – Curva característica de uma junção PN iluminada [26]. 

 

 No quarto quadrante desta curva I-V a tensão na junção é positiva e a corrente é 

negativa, portanto nesta região o dispositivo tem o comportamento similar ao de uma 

bateria, conforme é mostrado na Figura 8 (c) a seguir. As células solares operam nesse  

quadrante da curva I-V. 

 
Figura 8 – Quadrantes da curva característica de uma Junção PN iluminada por 

fótons: (a) – I quadrante, (b) – III quadrante e (c) – IV quadrante [26]. 

 

 Na Figura 9 é mostrado o quarto quadrante da curva I-V do dispositivo, com a 

corrente na célula solar representada de forma mais conveniente. 

 
Figura 9 – Corrente no quarto quadrante da curva I-V de uma célula solar [26]. 

  

(gop0<gop1<gop2) 

Junção PN no escuro 

           (gop0= 0) 
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Onde: 

  Voc = tensão de circuito aberto 

  Isc = corrente de curto-circuito,  

  (Vm, Im) = ponto onde temos o maior produto I.V  

  

 Como no ponto (Vm, Im) temos o maior produto I.V, é neste ponto que a potência 

gerada pela célula solar é máxima. 

 

1.4 – Prinicípio de funcionamento das células solares fotoeletroquímicas  

 

As células solares eletroquímicas geralmente são compostas por um 

semicondutor fotoativo, que é utilizado como eletrodo, e um contra eletrodo que pode 

ser formado por um metal (por exemplo, platina – Pt) ou semicondutor, e como 

podemos observar na Figura 10, esses dois eletrodos ficam em contato com um 

eletrólito líquido.  

 
 

Figura 10 – Célula solar eletroquímica. 

 

No eletrólito existem espécies químicas que podem oxidar ou reduzir em reações 

redox (redução-oxidação), ou seja, no eletrólito existe uma espécie que recebe elétrons e 

outra que os aceita; essas espécies são o oxidante e o redutor. Quando uma espécie 

química reduzida perde elétrons ela se converte em uma espécie oxidada (Ox
+
), e se 

uma espécie oxidada recebe elétrons ela se torna uma espécie reduzida (Red). 

Geralmente esse eletrólito é formado pelo par redox triodeto/iodeto (I3
-
/I

-
) e um solvente 

apropriado [17]. 

Diferente das células solares convencionais, nas células solares 

fotoeletroquímicas o efeito fotovoltaico ocorre na interface semicondutor-eletrólito. 
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Quando a interface semicondutor-eletrólito (SEI) é iluminada por fótons com 

energia maior que o band gap do semicondutor (h >Eg), existe no semicondutor a 

geração de pares elétron-lacuna. Posteriormente as lacunas geradas pela luz que estão 

mais próximas da interface semicondutor-eletrólito reagem eletroquimicamente com o 

eletrólito que possui o par redox (Ox/Red), causando a oxidação (Ox
+
) de uma espécie 

reduzida (Red) do eletrólito, e no contra eletrodo, essas espécies que oxidaram (Ox
+
) 

tornam-se espécies reduzidas (Red) recebendo elétrons do mesmo, o que resulta na 

geração de corrente elétrica, conforme  é  mostrado  na  Figura 10.  

Nas equações abaixo (5) e (6) estão representadas as reações químicas de 

oxidação e redução que ocorrem na célula fotoeletroquímica [18]: 

                         Red + h
+
 → Ox

+
    (Forma reduzida sofre oxidação) 

                           Ox
+
 + e

-
 → Red    (Forma oxidada sofre redução) 

Na Figura 11 é apresentada uma ilustração de uma célula solar fotoeletroquímica 

que possui o eletrólito formado pelo par redox triodeto/iodeto (I3
-
/I

-
). Nesse exemplo a 

espécie que sofre oxidação recebendo lacunas do semicondutor é o iodeto (Red  =  I
-
) e 

a espécie  que  sofre redução recebendo elétrons do contra eletrodo é o triodeto (Ox
+ 

= 

I3
-
). Portanto, um eletrólito que possui o par I3

-
/I

-
 sofre as seguintes reações nas 

interfaces semicondutor-eletrólito e eletrólito-contra eletrodo:  

Semicondutor-eletrólito:            3I
-
 →I3

-
 +2e

-
     (Forma reduzida sofre oxidação)     (7) 

Eletrólito-contra eletrodo:         I3
-
 +2e

- 
→ 3I

-
     (Forma oxidada sofre redução)       (8) 

  

Figura 11 - Célula solar eletroquímica com eletrólito que possui o par redox 

(I3/I
-
). 

e- 

(5) 

(6) 

Semicondutor-eletrólito: 

Eletrólito-contra eletrodo: 
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Devido às reações químicas de oxidação e redução apresentadas, se colocarmos 

em curto-circuito a célula solar da Figura 11 e iluminá-la com fótons de energia maior 

que Eg, teremos a passagem de corrente elétrica pela mesma. 

 

1.4.1 – Interface semicondutor eletrólito (SE)  

 

 Quando colocamos em contato o semicondutor fotoativo (sólido) e o eletrólito 

(líquido), temos uma interface entre duas fases diferentes.  

 O conceito fundamental para o tratamento dessas interfaces é o potencial 

eletroquímico, o qual em um metal ou semicondutor é identificado como nível de 

Fermi. O potencial eletroquímico de um eletrólito é o potencial redox (potencial de 

oxiredução V
o
) do par redox presente no eletrólito. 

 Quando o eletrodo formado pelo semicondutor fotoativo é colocado em contato 

com o eletrólito, ocorre uma transferência de portadores entre ambas as fases, e o nível 

de Fermi do semicondutor se iguala ao potencial eletroquímico dos elétrons do eletrólito 

(EF = V°) [17]. A direção em que ocorrerá essa transferência de carga depende da 

posição relativa do nível de Fermi do material semicondutor (EF) e do potencial 

eletroquímico do eletrólito (V°). Portanto, no diagrama de faixas de energia existem 3 

situações que podem surgir no contato entre o eletrólito e o material semicondutor [17]: 

1. Banda plana (EF = V°): Não há transferência de carga entre o semicondutor e o 

eletrólito, e as bandas de energia do material semicondutor não se entortam; 

2. Depleção: Quando as 2 fases são colocadas em contato, há transferência de 

carga entre as duas fases até alcançar o equilíbrio, formando uma região de 

depleção no material semicondutor. Para formar essa região em um material  

tipo n é necessário que seu nível de Fermi seja maior que o nível de Fermi do 

eletrólito (EF > V°), para ocorrer transferência de elétrons do material tipo n 

(portadores majoritários) para o eletrólito. No caso do material tipo p, EF < V°, e 

os elétrons devem ser transferidos do eletrólito para o semicondutor; 

3. Acumulação: Neste caso, há o acúmulo de portadores majoritários na superfície 

do semicondutor, a espessura dessa camada de acumulação é muito menor que 

da camada de depleção, para formar essa camada em no semicondutor tipo n EF 

< V° e para um semicondutor tipo p EF > V°. 
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 Na Figura 12 temos os diagramas de faixas de energia para um  semicondutor  

tipo n e um eletrólito contendo o par redox antes e depois do contato. Antes do contato 

os potenciais eletroquímicos das duas fases, (EF) para o semicondutor e V
o
 para o 

eletrólito, são diferentes (Figura 12 (a)), mas após o contato tendem ao equilíbrio 

(Figura 12 (b)). Nessas figuras EV e EC são as energias da banda de valência e 

condução do semicondutor tipo n, respectivamente. 

 

Figura 12 – Diagrama de faixas de energia para um semicondutor tipo n e um 

eletrólito. (A) Antes do contato, (B) após o contato [27]. 

 

 Na Figura 13 são mostradas as três situações que foram descritas anteriormente 

para o diagrama de faixas de energia e as cargas no contato entre um material 

semicondutor tipo n e o eletrólito [17]. 

 

Figura 13 – Material semicondutor tipo n nas três situações descritas anteriormente: 

(a) Situação de banda plana, (b) acumulação e (c) depleção [17]. 

 

 

Semicondutor 

tipo-n 

(a) 
(b) 

EF = V° EF < V° EF > V° 

   Região  

depleção 

   de 
   Região  

acumulação 

   de 
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1.4.2 – Interface semicondutor eletrólito iluminada  

 

 Como já mencionado, a absorção de fótons com energia h > Eg pelo 

semicondutor gera pares elétron-lacuna no mesmo, e quando temos o material 

semicondutor fotoativo na situação de depleção, esses portadores gerados pela absorção 

de luz na região da depleção são impulsionados pelo campo elétrico.  

 Considerando um material semicondutor tipo n, se as lacunas geradas no 

semicondutor tipo n não se recombinarem, na região de depleção teremos elétrons 

migrando do eletrólito para o semicondutor, e lacunas migrando para a interface (SE). 

Em um caso ideal as lacunas reagiriam na interface com as espécies redutoras do par 

redox do eletrólito (doador de elétrons) e os elétrons levados ao contra eletrodo (catodo 

– Figura 14) irão reagir com as espécies oxidadas do par redox (aceitadoras de elétrons). 

Na Figura 14 é mostrado esquematicamente como se processa esse fenômeno em uma 

interface SE [27]. 

 

   

Figura 14 – Junção SE iluminada por fótons de energia maior que Eg [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

e- 
e- 
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1.5 – Células solares sensibilizadas por corante  

 

As células solares sensibilizadas por corante (“dye sensitized solar cells” – 

DSSCs), ou células de “Grätzel”, diferem das células solares de silício cristalino 

convencionais, onde a absorção de luz e o transporte de cargas são duas funções 

separadas, pois nas DSSCs a fotoexcitação inicial ocorre no corante absorvente (S). 

Conforme a equação (9) e a Figura 15, onde a linha tracejada é o nível de Fermi (EF), 

que é igual para o corante e o semicondutor (TiO2).  

O material semicondutor (TiO2) da célula de “Grätzel” funciona como um 

receptor dos elétrons gerados pela luz no corante exitado (S
*
), pois esses elétrons  após 

serem gerados no corante são injetados na banda de condução do TiO2 (equação (10)) 

resultando em um fluxo de corrente no filme, a ocupação da lacuna que fica no corante 

oxidado (S
+
) após o elétron ser injetado na banda de condução do TiO2 é realizada pela 

reação com o par redox (I3
-
/I

-
) que existe no eletrólito, pois o iodeto (I

-
) oxida gerando 

triodeto (I3
-
) e causa a ocupação da lacuna gerada no corante (S)

+
 (equação 11 abaixo). 

Após essa reações químicas, o eletrólito sofre uma reação de redução no contra eletrodo 

da célula solar conforme a Figura 15 e equação (12) a seguir [28, 9]. 

            

                          

     
 

 
       

 

 
  
  

 

 
  
                      

 

 
   

 

Figura 15 – Célula solar sensibilizada por corante [28]. 

 

e
-
 

e
-
 

EF 

(10) 

(11) 

(12) 
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São estas reações químicas de oxidação e redução que ocorrem ao iluminarmos a 

célula solar, que causam a geração de corrente nas células solares sensibilizadas por 

corante. Na Figura 16 é mostrada a curva característica I-V de uma célula de “Grätzel” e 

alguns parâmetros como Jsc (densidade de corrente de curto circuito), Voc (tensão de 

circuito aberto) e eficiência dessa célula solar, como podemos observar a curva I-V 

desse tipo de célula solar é semelhante ao de uma célula solar convencional. 

 

Figura 16 – Curva I-V característica de uma DSSC de eficiência de 10,4% [28]. 

 

 

1.5.1 – Semicondutor fotoativo  

 

Os primeiros semicondutores empregados nas células solares eletroquímicas 

foram os óxidos metálicos policristalinos: ZnO, WO3, TiO2 e SnO2. Entretanto, nestes 

materiais a recombinação dos elétrons fotogerados com os buracos existentes na 

estrutura cristalina desses materiais tem sido um mecanismo de perda de eficiência nas 

células solares. Além disso, esses materiais apresentam band gap (Eg) entre 3,2 e 3,8 

eV, podendo ser sensibilzados somente pela faixa do  espectro solar que corresponde ao 

ultravioleta, ou seja,  utilizam apenas 5% da energia solar [17, 29, 30]. Esses fatores 

podem limitar as aplicações desse tipo de célula solar devido sua baixa eficiência em 

relação aos outros tipos de células solares. A aplicação de semicondutores com menor 

Eg, como o silício, é menos apropriada para as células solares fotoeletroquímicas, pois 
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esses materiais semicondutores apresentam portadores reativos que provocam a 

fotocorrosão do eletrodo. Por esse motivo é que tem sido utilizado um corante na célula 

solar fotoeletroquímica, para absorver a luz visível e parte do infravermelho do espectro 

solar e aumentar sua eficiência [17].  

A obtenção de um elevado rendimento na absorção da energia solar é algo 

complexo, pois o silício, por exemplo, absorve uma grande quantidade de fótons, por ter 

um valor de banda de energia mais baixo (Eg = 1,1 eV), porém boa parte é transformada 

em calor por possuir energia acima do potencial necessário [11].  

Nesse trabalho os materiais que serão utilizados como semicondutor fotoativo 

são o óxido de titânio (Eg = 3 eV) e o oxinitreto de titânio (Eg ~ 1,54 - 3,1 eV), porque o 

oxinitreto de titânio pode apresentar menor band gap.  

O óxido de titânio (TiO2) pode apresentar três fases: rutilo (tetragonal), anatásio 

(tetragonal) e bruquita (ortorrômbico). Geralmente a fase bruquita é instável e de baixo 

interesse. A fase rutilo é formada em altas temperaturas (acima de 800 ºC), mas já a fase 

anatase é formada a partir de baixas temperaturas (cerca de 450 ºC) [31, 32]. A fase 

anatase é a mais importante para aplicação nas células solares sensibilizadas por 

corante, pois apresenta maior eficiência fotocatalítica que a fase rutilo [12, 3]. Na Figura 

17 são apresentadas as fases anatase e rutilo do TiO2. 

 

Figura 17 - Estrutura (a) Anatase e (b) Rutilo do TiO2 [33]. 
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1.5.2 – Corante 

 

 O corante é utilizado nas células solares fotoeletroquímicas para aumentar sua 

eficiência, pois como podemos observar na Figura 3, devido ao band gap do TiO2  ser 

de 3 eV, apenas a faixa do espectro solar referente ao UV, a qual corresponde a 

aproximadamente 5% do espectro solar, é absorvida pelo TiO2 [12, 29]. 

Conforme pode ser observado na Figura 18, a luz ultravioleta corresponde à 

faixa do espectro eletromagnético de 0,10 a 0,40 m. Portanto a luz UV apresenta maior 

energia que a luz visível e o infravermelho, porém ela só representa uma pequena  

porção do espectro solar na superfície da terra. A energia de um fóton é definida pela 

equação (13):  

 E = hc /    (13) 

Onde h é a constante de Planck, c a velocidade da luz e λ o seu comprimento de 

onda. 

 

Figura 18 – Espectro eletromagnético [34]. 

  

Na Figura 19 é mostrado um gráfico do espectro da radiação solar no topo da 

atmosfera, ao nível do mar e o espectro do corpo negro. O espectro solar na atmosfera é 

semelhante ao espectro do corpo negro a 5250 °C mas, como podemos observar no 

gráfico, existe uma parte da radiação gerada pelo sol que não chega à superfície 

terrestre, isso ocorre devido a ação da camada de ozônio na atmosfera, que filtra parte 

da radiação UV gerada pelo sol e também devido a ação do vapor de água, o dióxido de 

carbono e de outras substâncias contidas na atmosfera que absorvem parte da radiação 

IV. 
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Figura 19 – Espectro Solar [35].  

 

 O espectro solar em um dia de verão sem nuvens ao meio dia (12 h) é composto 

por aproximadamente: 50% de infravermelho, 5% ultravioleta e 45% de luz visível, 

portanto aproximadamente metade da energia emitida pelo sol está na forma de luz 

ultravioleta (UV) de alta energia e de luz visível, e a outra metade consiste de luz na 

região do infravermelho. A intensidade da radiação solar em um determinado lugar 

depende de vários fatores como: estação do ano, latitude, altitude, poluição, hora do dia 

e condições atmosféricas [29, 30].     

 Como já mencionado, o corante é utilizado na célula solar fotoeletroquímica 

para que a faixa do espectro solar correspondente à luz visível e a uma parte do 

infravermelho seja absorvida pela célula solar, pois o TiO2 absorve somente a faixa do 

espectro solar correspondente ao UV. A absorção da luz visível e do infravermelho pela 

célula aumenta a eficiência da mesma. O corante utilizado nas células solares 

fotoeletroquímicas deve apresentar o mesmo nível de Fermi que o semicondutor 

fotoativo, e tem a função de gerar elétrons pela luz e injetá-los na banda de condução do 

TiO2. 

 Nas DSSCs tradicionais o corante utilizado era a substância “tris(2,2' - bipyridyl-

4,4' -carboxylate) Ru(II)” também conhecida como RuL2(NCS)2 ou “N3 dye” (Figura 

20).  
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Figura 20 – Estrutura química do corante N3 utilizado para transferência de cargas 

nas DSSCs [36]. 

 

 O corante N3 foi descoberto em 1993 e durante 8 anos não foi substituído, 

somente em 2001 foi desenvolvido outro corante chamado de “black dye”, que é 

formado pela substância “tris(cyanato)(2,2'2'' - bipyridyl-4,4'4'' - tricarboxylate) Ru(II)” 

ou também conhecida como RuL'(NCS)3.     

O corante preto (“black dye”) apresenta uma resposta maior que o corante N3 

(“N3 dye”) no IR e por isso é mais eficiente. Na Figura 21 é mostrada a eficiência de 

conversão de fótons incidentes em corrente (IPCE) em função do comprimento de onda 

da luz para o TiO2 e os corantes RUL2(NCS)2 (corante N3) e RUL' (NCS)3 (corante 

preto) [36]. 

 
Figura 21 – Eficiência da fotocorrente em função do Comprimento de onda da luz, 

para os corantes N3 (RUL2(NCS)2) e corante preto (RUL' (NCS)3) [36]. 

 

 As células solares que utilizam somente o TiO2  apresentam IPCE na faixa do 

UV (IPCE um pouco maior que 60), e como pode ser observado na Figura 21, quando é 

utilizado o corante o IPCE aumenta na faixa do visível e do infravermelho. Para o 

corante N3 esse fica acima de 70% para o comprimento de onda entre 480 a 600 nm, e 
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no caso do corante preto a curva IPCE em função do comprimento de onda fica acima 

de 70%, próxima de 80% entre aproximadamente 420 a 680 nm. Assim, uma DSSCs 

que utiliza o corante N3 pode apresentar densidade de corrente de curto circuito (Jsc) de 

16 A/cm
2
 e uma que utiliza o corante preto 20A/cm

2
 [36]. 

 

1.6 – Células solares sensibilizadas por corante de eletrólito sólido  

 

 Devido aos problemas de encapsulamento que as células solares sensibilizadas 

por corante de eletrólito líquido apresentam, existem trabalhos que buscam fabricar 

DSSCs utilizando um condutor sólido do tipo p para substituir o eletrólito líquido 

(Figura 22) [23].   

 

Figura 22 – DSSCs utilizando um semicondutor do tipo p para substituir o eletrólito 

líquido [23]. 

 

 Os materiais tipo p que podem ser utilizados para substituir o eletrólito (I3/I
-
) 

são: CuI, CuSCN e polímeros orgânicos conjugados misturados a nanopartículas de 

TiO2. Atualmente as células de “Grätzel” sólidas obtidas utilizando o CuI e CuSCN tem 

apresentado eficiências menores que 1,5%, e as células de CuI tem apresentado baixa 

estabilidade. Na referência [37], a eficiência relatada para os polímeros conjugados 

misturados a nanoparticulas de TiO2 foi de 0,75%. A baixa eficiência nesses 

dispositivos sólidos está relacionada à  baixa  mobilidade  dos  portadores  de carga [23, 

17]. 
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1.7 – Obtenção dos nanotubos   

 

 Os nanotubos de TiO2 podem ser obtidos pelos seguintes processos: técnica sol-

gel, crescimento semeado, processo hidrotérmico e anodização do titânio. Nesse 

trabalho os nanotubos serão produzidos pelo processo de anodização do titânio em 

soluções fluoradas, pois este processo vem demonstrando produzir eficiência na 

produção de matrizes de nanotubos altamente ordenadas, e com dimensões 

precisamente controladas. 

No processo de anodização os mecanismos necessários para a formação de 

alumina porosa e óxido de titânio poroso aparentam ser os mesmos, e são fundamentais 

para a formação dos nanotubos de TiO2. Existem 4 mecanismos que são necessários 

para a formação dos nanotubos no processo de anodização [3]: 

1) Ao polarizarmos positivamente o titânio no processo de anodização os 

ânios de O2
-
 e OH

-
 que estão no banho ácido são atraídos para o anodo e 

inicialmente causam a formação de uma camada de TiO2 na superfície do 

titânio (equação (21)). Esses íons migram através da camada de óxido já 

formada até a interface metal/óxido, promovendo o crescimento da 

camada de TiO2. No caso dos íons H
+
 que estão no eletrólito, estes são 

atraídos para o catodo de platina sofrendo redução (equação (22)), como 

é mostrado na Figura 23; 

                                    (20) 

           (Anodo)         (21) 

                (Catodo)                  (22) 

     

Figura 23 – Processo de Anodização - íons positivos do banho são atraídos 

para o catodo e o íons negativos para anodo.         

 



28 
 

2) Migração dos íons de Ti
4+

 do titânio coberto pelo TiO2 para a interface 

óxido/metal, esses cátions são ejetados dessa interface pelo campo 

elétrico aplicado e se movem através do óxido de titânio formado na 

superfície até a interface óxido/eletrólito;  

3) O campo elétrico aplicado no anodo enfraquece as ligações Ti-O, 

promovendo a dissolução dos cátions Ti
4+

 no eletrólito, o que gera 

pequenos pontos de dissolução na superfície do óxido, esse campo 

também atrai os ânions de O2
-
 para a interface óxido/metal auxiliando no 

crescimento do óxido; 

4) Dissolução química do óxido, devido a sua reação com os íons F
-
 e H

+
 da 

solução fluorada (NH4F ou de HF), onde para o caso do HF (equação 

química (23)) temos a produção de       
   que é altamente solúvel no 

banho, e essa reação química aumenta o PH do banho ácido [38]. A 

reação química do TiO2 no eletrólito de HF é fundamental para a 

formação dos nanotubos em vez de uma estrutura nanoporosa, pois no 

processo existe um ponto em que a taxa de crescimento do óxido e de 

dissolução química torna-se a mesma.  

                      
                         (23) 
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Na Figura 24 é apresentada uma ilustração da seqüência que ocorre no processo 

de anodização para a formação da matriz de nanotubos de TiO2. 

 

Figura 24 – Ilustração mostrando a formação de uma matriz de nanotubos, para 

tensão constante no processo de anodização: (a) Formação do óxido, (b) Formação de 

pequenos pontos de dissolução, (c) Crescimento formação dos poros, (d) Os poros 

formados vão se tornando cada vez mais profundos e surgem pontos de dissolução 

entre os poros, e (e) Matriz de nanotubos completamente formada [3]. 

 

No início do processo de anodização, utilizando como exemplo uma solução de 

HF (Figura 24 (a)), temos a formação inicial da camada de TiO2, devido à interação do 

titânio com os ânions O2
-
 e OH

-
 contidos no eletrólito, conforme foi descrito no 

mecanismo (1) – equações (20), (21) e (22). Após a formação dessa camada de óxido 

surgem pequenos pontos de dissolução no mesmo (Figura 24 (b)) devido ao campo 

elétrico, que enfraquece as ligações Ti-O (mecanismo (3)) e também pelas reações 

químicas que ocorrem pela interação do TiO2 com o eletrólito ácido (equação (23) – 

mecanismo (4)). Nessa etapa do processo de formação dos nanotubos a dissolução do 

óxido pelo campo é dominante, pois esse é relativamente intenso, e tem valores ainda 

maiores nos pontos de dissolução onde a espessura do óxido é menor. Posteriormente 

esses pequenos pontos de dissolução gerados no óxido tendem a se aprofundar e 

tornam-se poros (Figura 24 (c)). Enquanto os poros são formados as taxas de 

crescimento do óxido e de dissolução do mesmo no eletrólito tornam-se iguais, e desta 
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forma a espessura do óxido não muda, porém ainda existe o consumo de metal nos 

poros, devido ao óxido de TiO2 ser formado e consumido ao mesmo tempo, o que torna 

os poros cada vez mais profundos e os transformando em nanotubos. Entre esses poros 

continuam surgindo os pontos de dissolução no TiO2 pelo campo elétrico e pelas 

reações químicas (Figura 24 (d)). É esse fenômeno que eventualmente causa a 

separação dos nanotubos. A Figura 24 (e) mostra os poros após se transformarem em 

uma matriz de nanotubos, e como podemos observar na vista superior dos tubos, esses 

são separados pelos pontos de dissolução, os quais tornam-se cada vez mais profundos 

no processo. 

Na Figura 25 são apresentadas imagens reportadas da literatura [39], obtidas por 

meio da técnica FE-SEM (“Field Emission Scanning Eletron Microscopy”) do processo 

de anodização em uma solução de HF em cada um dos seus estágios. 

 

Figura 25 – Imagem de Field Emission Scanning Eletron Microscopy (FE-SEM) da 

evolução do processo de fabricação dos nanotubos de TiO2 com tensão constante de 20 

V após (a) 5 s (b) 30 s (c) 60 s (d) 90 s (e) 120 s e (f) 45 min de anodização [39] 

 

Na Figura 25 (a) é mostrada a superfície do titânio após 5 segundos de 

anodização, onde podemos observar a formação da camada inicial de TiO2, que cresce 

na superfície do titânio no início do processo. No caso da Figura 25 (b) tem-se a 

imagem da superfície após 30 segundos de anodização, onde se pode observar a 
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formação de alguns pontos de dissolução, que são gerados devido à dissolução química 

(equação (23)) e o campo elétrico, como já mencionado, nessa fase do processo a 

dissolução promovida pelo campo elétrico é dominante. Esses pequenos pontos de 

dissolução, são o início da formação dos poros no TiO2 [3, 39]. Na Figura 25 (c) temos a 

imagem da superfície após 60 segundos de anodização, onde os pontos de dissolução já 

se converteram em poros. Observando essa imagem podemos notar que já existe uma 

grande densidade de poros na superfície do material. Já na Figura 25 (d) após 90 

segundos de anodização, esses poros vão se distribuindo uniformemente sobre a 

superfície. Nessa etapa as taxas de crescimento do óxido e de dissolução do mesmo no 

eletrólito tornam-se iguais, e com isso a espessura do óxido não muda, mais ainda existe 

o consumo de metal nos poros e eles vão se tornando cada vez mais profundos. Na 

Figura 25 (e) temos o processo após 120 segundos de anodização, onde a estrutura 

porosa já se apresenta completamente formada, bem conectada e com a formação dos 

pequenos pontos de dissolução entre os poros. Após 45 min de anodização (Figura 25 

(f)) os poros já se tornam uma matriz de nanotubos de TiO2.  

Nos processos de anodização necessários para a obtenção dos nanotubos há um 

tempo limite de anodização para cada tensão e solução aplicados, pois para o 

crescimento dos tubos no processo é necessário que haja um balanço entre a corrosão e 

crescimento dos mesmos. Para tempos de processo muito longos, após os tubos 

atingirem seu comprimento máximo, eles começam a ser atacados pela solução 

resultando em uma estrutura porosa desordenada e posteriormente na formação de 

nanopartículas de TiO2 [40]. 

Durante o crescimento dos nanotubos observa-se uma curva de corrente 

característica em função do tempo de processo, sendo que para cada fase de crescimento 

dos nanotubos se encontra um comportamento diferente da corrente com o tempo, como 

pode ser observado na Figura 26, onde é mostrada essa curva característica de corrente 

em função do tempo de crescimento para um processo um processo realizado neste 

trabalho com  tensão de 60V e tempo de 30 min. 
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Figura 26 – Curva característica de corrente em função: nanotbos de 

60V/ 30 min.  

 

Essa curva característica apresenta 3 fases: 

 

 1° Fase: A corrente diminui até um valor mínimo, devido à formação da camada 

inicial de oxido de titânio que surge na superfície do titânio no início do 

processo de anodização (Figura 27). 

 

Figura 27 – Camada de óxido formada na superfície do titânio [3]. 

 

 2° Fase: A corrente aumenta até um valor máximo devido à formação dos 

pontos de dissolução, que posteriormente vão se tornando uma estrutura porosa 

interconectada com pontos de dissolução entre os poros (Figura 28). 
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Figura 28 – (a) Pontos de dissolução. (b) Poros. (C) Formação dos pontos de 

dissolução entre os poros [3]. 

 

 3° Fase: Na fase final do crescimento dos nanotubos a corrente diminui e torna-

se constante, pois após o crescimento da estrutura porosa interconectada (Figura 

28 (c)) a taxa de crescimento da camada de óxido torna-se igual à taxa de 

dissolução do mesmo, é após essa etapa que os nanotubos começam a crescer 

(Figura 29). 

 

Figura 29 – Fase de crescimento do nanotubos [3]. 
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CAPÍTULO 2 – PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Neste trabalho foram obtidos nanotubos pelo método de anodização 

eletroquímica, utilizando soluções de HF e soluções orgânicas de NH4F. Para cada 

solução foram variados os tempos e as tensões de anodização, a fim de avaliar a 

influência desses parâmetros no diâmetro, comprimento, espessura da parede e 

morfologia dos nanotubos obtidos. 

Os nanotubos obtidos com a solução de NH4F apresentaram resultados muito 

promissores, com maiores tamanhos e melhores características morfológicas que os 

tubos crescidos com a solução de HF. Portanto, somente os nanotubos gerados com a 

solução de NH4F foram utilizados na fabricação das células solares. Com os nanotubos 

obtidos pela solução de NH4F também foram realizados experimentos visando transferir 

padrões geométricos à matriz de nanotubos, para aplicação em cristais fotônicos e 

sensores integrados. 

 

2.1 – Obtenção dos nanotubos. 

 

Inicialmente para realizar os processos de anodização utilizados na obtenção dos 

nanotubos de TiO2 foi montada a cuba eletrolítica, cujo esquema é mostrado na Figura 

30. 

 

 

Figura 30 – Cuba eletrolítica. 

 

Para polarizar a lâmina de titânio na solução, foi necessário construir um suporte 

de polipropileno para proteger o contato das costas da lâmina de titânio. As lâminas de 
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titânio utilizadas nesses processos foram de 2,54 x 2,54 cm, com espessura de 500 m e 

pureza 99,9 %. 

 Na Figura 31 são mostrados os materiais utilizados para montar a cuba 

eletrolítica: um eletrodo de platina em forma de espiral (a), suporte de polipropileno (b), 

béquer de polipropileno (b) e uma fonte de tensão DC Agilent E3649A.   

 

                                     

Figura 31 – (a) Eletrodo de platina em forma de espiral, (b) Eletrodo de polipropileno 

(c) Béquer de polipropileno, (d) Fonte de Tensão Agilent E3649A. 

 

 Nos processos realizados com soluções fluoradas menos agressivas (NH4F) não 

foi necessário utilizar o suporte de polipropileno para proteger as costas da lâmina, 

nesses casos para polarizar o titânio foi construída a pinça de titânio mostrada na Figura 

32. A pinça foi construída com titânio de pureza 99,9 % para não contaminar com 

outros materiais a solução utilizada nos processo de anodização. 

 

Figura 32 – Pinça de titânio utilizada para polarizar a lâmina no processo de 

anodização.  

  

(a) (b) (c) (d) 
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2.2 – Caracterização 

 

 Após a obtenção dos nanotubos foi realizada a sua caracterização utilizando a 

técnica SEM (Microscopia Eletronica de varredura), para a caracterização morfológica 

dos nanotubos, e as técnicas de RAMAN (laser vermelho - 633 nm) e  difração  de  

raios X (XDR) para determinar a estrutura do TiO2 que compõe os nanotubos obtidos 

no processo de anodização do titânio. 

 

2.2.1 – Microscopia eletrônica de varredura 

 

 

Pela técnica de microscopia eletrônica de varredura (SEM – “Scanning Eletron 

Microscope”) as informações da amostra analisada são transmitidas através do 

espalhamento inelástico dos elétrons. Quando o feixe primário de elétrons interage com 

a amostra, os elétrons perdem energia no efeito de espalhamento e absorção que 

ocorrem no volume da amostra (interação com o volume), esses efeitos dependem do 

feixe de elétrons, do número atômico e densidade da amostra. Assim diferentes tipos de 

sinal podem ser coletados pelas interações inelásticas. Normalmente, os equipamentos 

de SEM apresentam diferentes detectores para coletar os elétrons secundários 

(informação da topografia da superfície), os elétrons retroespalhados (composição da 

superfície). Na Figura 33 é mostrado o diagrama esquemático de um microscópio 

eletrônico de varredura. Onde o feixe de elétrons de alta energia é gerado na fonte, 

posteriormente é acelerado, e depois focalizado pelo sistema de lentes condensadoras e 

objetivas para atingir a amostra [40]. 
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Figura 33 – Microscópio Eletrônico de Varredura [40]. 

 

 Nessa técnica de microscopia o feixe de elétrons é defletido vertical e 

horizontalmente (nas direções x e y) pela ação das bobinas de varredura (Figura 33 – 

“scanning coil”) e passa sobre a amostra, o sinal coletado pelo detector é formado pelos 

elétrons secundários e os elétrons retroespalhados, essas informações são amplificadas e 

projetadas no monitor [40].  

Nesse trabalho as medidas de microscopia eletrônica de varredura foram 

realizadas no LSI-EPUSP (Laboratório de Sistemas Integráveis da EPUSP), com o 

equipamento Nova NanoSEM 400 da marca FEI Company, nessas medidas foram 

utilizados os elétrons secundários e a energia do feixe de elétrons utilizado para obter  

as imagens foi entre  5 - 30 kV.  

 

2.2.2 – Raman    

 

 O efeito Raman descreve o fenômeno de mudança na frequência da luz quando 

ela é espalhada por moléculas ou átomos de um cristal, esse espalhamento da luz 

carrega informações sobre o estado físico e químico do material onde a luz foi incidida. 

Utilizando a técnica de espectroscopia Ramam é possivel indentificar as diferentes fases 

presentes em um mesmo material [40]. O óxido de titânio pode apresentar as fases 

anatase, rutilo e bruquita. A fase do TiO2 mais interesssante para aplicação em células 

solares sensibilizadas por corante é a anatase, pois esta é a que apresenta maior 

eficiência fotocatalítica [12, 3, 31]. 
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 As medidas de Ramam foram realizadas nos nanotubos utilizando o 

equipamento Raman Renishaw System 3000 do IQ da USP com o laser verde de 

argônio (comprimento de onda da luz: 514 nm). 

 

2.2.3 – Difração de raios X    

 

A técnica de difração por raios X permite determinar a orientação, parâmetro de 

rede de um cristal e a fase de um material. Nessa técnica o feixe de raios X é difratado 

sobre a amostra, e a medida dos ângulos de difração dos raios emergentes da amostra  

são utilizados para calcular a distância entre os átomos de um cristal e sua estrutura 

cristalina [41]. Nesse trabalho essa técnica também foi utilizada para determinar as fases 

do TiO2 que compõem os nanotubos.  

As medidas de difração de raios X foram realizadas com o equipamento X-Ray 

Difractometer Rigaku modelo URD-6 radiação Cu-K do IF-USP. Essas medidas foram 

realizadas com os seguintes parâmetros: 40 KeV, 30 mA, rotação de 30 rpm e 2 

variando de 20 a 60 ° com passo de  0,05 ° e 10 segundos por passo. 

 

2.2.4 – Caracterização de Dispositivos Fotovoltaicos  

 

 Existem algumas características que são importantes para a determinação da 

eficiência de um dispositivo fotovoltaico [42]: 

1. As curvas características J-V (Densidade de corrente em função da Tensão 

aplicada na célula solar) – medidas com o equipamento HP4145B-

Semiconductor Parameter Analyzer; 

2. Eficiência quântica externa ou eficiência de conversão dos fótons incidentes em 

corrente (IPCE); 

3. Tensão de circuito aberto (Voc);  

4. Densidade de corrente de curto circuito (Jsc);  

5. Fator de preenchimento (FF);  

6. Eficiência de conversão de potência (η). 
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2.2.4.1 – Eficiência de conversão de fóton incidente em corrente (IPCE)  

 

 A razão entre a fotocorrente medida e a intensidade de luz monocromática que 

incide na amostra, não se levando em conta a quantidade de fótons refletida pelo 

substrato, é dada pela eficiência quântica externa (eficiência de conversão de fóton 

inicidente em corrente – IPCE). Esta quantidade é o balanço entre o número de 

portadores de carga gerados que contribuem para a fotocorrente (Nc) e pelo número de 

fótons que incide na camada fotossensível em cada comprimento de onda (Nf) [42].  

 O número de cargas que contribui para a fotocorrente por unidade de tempo e 

unidade de área (Nc) pode ser calculado pela equação (14): 

 

 
Onde: 

 JSC = Densidade de corrente de curto circuito, ou seja, é a corrente gerada 

apenas pela absorção de fótons sem tensão aplicada; 

q = valor da carga elétrica elementar.  

  

 

 O número de fótons que incide sobre o dispositivo, por unidade de tempo e 

unidade de área (Nf), é dado pela equação (15): 

 

Onde: 

Iλ  = Intensidade da fonte de luz;  

h = Constante de Planck; 

c = Velocidade da luz no vácuo;  

λ = Comprimento de onda da radiação incidente.  

 

 O calculo do IPCE é realizado fazendo a relação entre o número de cargas 

geradas que contribuem para a fotocorrente (Nc) e o número de fótons incidentes (Nf), 

equação (16): 

 

(14) 

(15) 

(16) 
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2.2.4.2 – Curvas características J-V,  fator de preenchimento (FF) e eficiência de 

conversão de potência  

 

 A resposta elétrica de um dispositivo fotovoltaico é obtida através de curvas 

características de densidade de corrente em função da tensão aplicada (J-V). Na Figura 

34 é mostrada uma curva característica J-V de um dispositivo no escuro e sob 

iluminação, onde a tensão de circuito aberto (Voc) e a densidade de corrente de curto 

circuito (Jsc) são representadas na curva do dispositivo iluminado. As medidas das 

curvas J-V das células solares foram realizadas com o equipamento HP4145B - 

Semiconductor Parameter Analyzer do LME-EPUSP (Laboratório de Microeletrônica 

da EPUSP), e as células foram iluminadas com uma lâmpada ajustada para iluminar as 

células com luz de intensidade próxima ao AM1 (100 m W/cm
2
). 

 

Figura 34 – Curva característica J-V para um dispositivo fotovoltaico [42]. 

 

 A curva da célula solar no escuro apresenta a resposta de um diodo retificador, 

mas quando a mesma é iluminada curva é baixada de acordo com a corrente de curto 

circuito fotogerada na célula solar (terceiro e quarto quadrantes).  

 A quantidade de energia elétrica que pode ser extraída de uma célula 

fotovoltaica é a razão entre a potência máxima fornecida pelo dispositivo e a potência 

nominal do mesmo [42]. Essa razão recebe o nome de fator de preenchimento (FF) e é 

calculada pela expressão (17): 

 

(17) 
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 Na equação (17) JVmáx representa o ponto da curva J-V que apresenta o maior 

produto dos valores de densidade de corrente (J) e tensão aplicada (V). 

 Outro parâmetro interessante dos dispositivos fotovoltaicos é a eficiência de 

conversão de potência (η – eficiência total da célula solar), esta é dada pela relação 

entre a potência elétrica máxima gerada pela célula (P) e a potência da luz incidente 

(Pin), η pode ser calculada utilizando seguinte expressão (18): 

 

 

Onde: 

 I0 = a intensidade de luz incidente no dispositivo. 

 

  Utilizando o fator de preenchimento (FF), a expressão para o cálculo de η é dada 

por: 

 

 

2.2.4.3 – Exemplo de calculo de eficiência e FF  

 

Os cálculos da eficiência e do FF das células solares foram realizados utilizando 

o ponto de mínimo das curvas de potência das células, para obter a potência máxima 

desses dispositivos (Pmax = potência nos pontos Vmax e Jmax das curvas J-V das células 

solares) e as equações mostradas anteriormente no sub-capítulos anteriores. A seguir 

serão apresentadas as equações, os parâmetros e gráficos de potência utilizados para 

realizar esses cálculos. 

 

Calculo da eficiência de uma célula fabricada neste trabalho com uma lâmina de titânio 

não polida e nanotubos de 60 V/ 4 h: 

 

Area= 1 cm
2 

IAM1=1000W/m
2 
= 0,1 W/cm

2
 = 100 mW/cm

2
 

 

 

 

(18) 

(19) 
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Na Figura 35 são mostradas as curvas de potência em função da corrente e 

tensão aplicada nas células solares 
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Figura 35 – Curva da Potência em função da corrente e tensão na célula solar 

fabricada com nanotubos crescidos com 60V por 4h utilizando substrato não polido. 

 

Pmax = 42,6 W 

Voc = 0,34 V 

Isc = 316,5 A 

Voc*Isc =  107,61 W 

 

FF = Pmax / (Voc.Isc)          (17) 

FF = 0,39    

 

Eficiência = (Voc.Jsc. FF) / IAM1        (18) 

Eficiência = 0,00042 => Eficiência % =0,042 % 
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2.3 – Exemplo de processo de fabricação de uma célula solar sensibilizada por 

corante  

 

 A seguir será mostrado um exemplo de processo de fabricação de uma DSSC 

fabricada com filme fino de TiO2 nanocristalino como camada fotoativa (Figura 36): 

 

Figura 36 – Processo de fabricação de uma DSSC. 

 

 Como já mencionado, para aumentar a eficiência nas DSSCs pode-se aumentar a 

área superficial do material semicondutor fotoativo que fica em contato com o eletrólito 

utilizando um TiO2 nanoporoso, nanotubos ou  nanoparticulas de TiO2.  

 

 

 

 

 

Vidro Coberto por um Material Condutor Transparente: ITO (óxido de índio dopado 

com estanho) ou FTO (óxido de estanho dopado com flúor) 
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CAPITULO 3 – METODOLOGIA 

 

Inicialmente na primeira fase deste trabalho foi realizada a produção de varias 

amostras com nanotubos de TiO2, crescidos a partir de folha de Ti métálico,  a fim de 

determinar que solução e quais condições de anodização são as mais  adequadas para 

produzir os nanotubos, nessa etapa também foi realizado o tratamento térmico das 

amostras, para analizar em que temperatura os nanotubos  cristalizam nas fases anatase 

ou rutilo. Após esses experimentos foram realizados processos para gerar marizes de 

nanotubos com padrões geométricos (linhas de nanotubos de TiO2) sobre substratos de 

vidro, nessa etapa foram realizados vários procesos diferentes de litografia para fabricar 

as linhas. Na terceira e última etapa deste trabalho foi realizada a produção das células 

solares sensibilizadas por corante utilizando os nanotubos de TiO2. A seguir essas 3 

etapas serão descritas de forma mais detalhada. 

 

3.1 – Produção dos nanotubos de TiO2 

 

  Como mencionado anteriormente, visando caracterizar os parâmetros de 

anodização para diferentes soluções fluoradas, neste trabalho foram utilizadas duas 

soluções diferentes, uma aquosa a base de HF e a outra orgânica a base de fluoreto de 

amônia (NH4F). Para cada solução foram obtidas séries de amostras com diferentes 

tensões de anodização e diferentes tempos. De acordo com as referências [3, 40] a 

tensão aplicada influencia no diâmetro dos tubos e na espessura da parede dos mesmos. 

A seguir descrevemos as soluções de HF e NH4F utilizadas e nas Tabelas 2 e 3 serão 

mostradas as tensões e tempos utilizados nos respectivos processos. 

a) Solução aquosa de HF: 0,5% de HF e 1:7 de ácido acético.  

Tabela 2 – Tensões e tempos utilizados nos processos de anodização com a solução de 

HF. 

Tensão Tempos de anodização 

23 V 30, 45 e 90 min 

35 V 15, 30 e 60 min 
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 As tensões e tempos utilizados para realizar os processos com a solução de HF 

(Tabela 2) foram escolhidos de acordo com a referência [3]. Nesses processos, durante a 

anodização, a solução foi agitada por ultra-som, para se obter maior uniformidade de 

densidade de corrente no anodo de titânio, e essas amostras foram limpas com dois 

banhos de água DI e secas com jato de nitrogênio. Após a obtenção dessa série de 

amostras foi realizada sua caracterização por meio das técnicas de SEM e Raman. 

b) Solução de fluoreto de amônia (NH4F): A concentração em peso de NH4F 

utilizada foi de 0,5% do peso da solução de etileno glicol (HOCH2CH2OH) com 

2 % de seu peso de H2O.  

 

Tabela 3 – Tensões e tempos utilizados nos processos de anodização com as soluções 

de NH4F.  

Tensão Tempos de anodização 

10 V 4 e 19 h 

20 V 19 h 

40 V 19 h 

60 V 4 e 19 h 

  

 Apenas nas primeiras amostras fabricadas, obtidas com as tensões de 10 e 20 V 

foi utilizado o eletrodo de polipropileno, nas amostras obtidas com as tensões de 40 e 60 

V foi utilizada a pinça de titânio mostrada anteriormente na Figura 32.  

 Após os processos de anodização realizados com as tensões de 10 e 20 V as 

amostras foram limpas com dois enxágües de água DI, nessas amostras como a limpeza 

final foi insuficiente, pois o resíduo de óxido de titânio gerado durante o processo de 

anodização não pode ser removido apenas com água, nas amostras obtidas com 40 e 60 

V a limpeza realizada após a anodização foi com álcool isopropílico, acetona álcool e 

depois novamente com isopropílico no ultra-som durante 30 min. Após a limpeza, essas 

lâminas foram no final secas com jato de nitrogênio. 

 Nesses processos com solução orgânica, durante a anodização a solução foi 

agitada utilizando um agitador magnético, pois neste caso, por ser a solução menos 
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agressiva, foi necessário utilizar maiores tempos de anodização, alguns processos foram 

realizados com até 19 h inviabilizando o uso do ultra-som. Após a obtenção dessa 

segunda série de amostras nas lâminas de titânio, foi realizada a caracterização dos 

nanotubos utilizando as técnicas de SEM, Raman e difração de raios X. 

 Como neste trabalho os nanotubos fabricados com a solução de NH4F 

apresentaram melhores resultados, esa soluçào foi a utilizada em todos os experimentos 

posteriores. Os nanotubos foram obtidos sobre substratos de vidro comum, vidro com 

ITO para a fabricação das células solares e para a obtenção de linhas com espessura de 

10 a 90 m formadas por vários nanotubos interconectados. Os experimentos para a 

formação das linhas de nanotubos foram realizados visando à aplicação dos nanotubos 

em cristais fotônicos. 

 Inicialmente os primeiros experimentos foram realizados nas lâminas de vidro, e 

nesses testes os nanotubos foram crescidos com a tensão de 60 V, pois com essa tensão 

os nanotubos apresentam maior taxa de crescimento e o processo de anodização é mais 

rápido; a oxidação anódica dos filmes de titânio depositados sobre essas lâminas foi 

realizada até consumir totalmente os filmes de titânio. Nesses processos foram 

utilizadas lâminas de vidro de 2 mm de espessura  cobertas com filmes  de titânio de 0,5 

e 1 m, depositados por r.f. magnetron sputtering, utilizando pressão de 2 mtorr, 

potência  de  150 W e fluxo de argônio de 10 sccm; o tempo de processo utilizado para 

essas deposições foi de 15 min para depositar 0,5 m de titânio e 30 min para depositar 

1 m. Como os experimentos realizados com as lâminas de vidro apresentaram bons 

resultados, os processos de anodização passaram a ser realizados nas lâminas de vidro 

com ITO com as tensões de 10, 20, 40 e 60 V. No caso do crescimento dos nanotubos 

sobre os substratos de vidro com ITO foram utilizadas lâminas com 0,7 mm e 1 m de 

ITO em sua superfície (resistência de folha entre ), as condições de 

deposição adotadas para depositar o titânio sobre as lâminas de vidro com ITO e as 

espessuras de titânio depositadas sobre essas lâminas foram as mesmas que as utilizadas 

nas lâminas de vidro.  

 Quando os nanotubos são crescidos sobre a superfície do titânio eles se formam 

com uma estrutura amorfa e ainda não apresentam boas características elétricas e 

fotocatalíticas, necessárias para fabricar as células solares, portanto é necessário tratar 

termicamente os nanotubos, para que eles sejam cristalizados na fase anatase, que é a 
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fase cristalina do TiO2 ideal para esse tipo de dispositivo [3]. Por esse motivo foi 

necessário realizar nesse trabalho o tratamento térmico dos nanotubos crescidos sobre as 

lâminas de titânio, as lâminas de vidro e as lâminas de vidro com ITO utilizando as 

temperaturas de 300, 400 e 500 °C, a fim de avaliar a temperatura ideal para formar os 

nanotubos na fase anatase. 

 

3.2 – Produção de nanotubos com geometrias definidas sobre substrato de vidro  

 

Para a definição das geometrias foram realizados três processos diferentes: a) 

fotogravação dos nanotubos já crescidos sobre o vidro, b) fotogravação do filme fino de  

titânio depositado sobre o vidro antes do crescimento dos nanotubos  e c)  fotogravação 

dos nanotubos já crescidos pela técnica de lift off.  Em todos os casos  foi depositado 

um filme de Ti de 0,5 m de espesura pela técnica de r.f. magnetron sputtering, 

utilizando o equipamento do GNMD (Grupo de Novos Materiais e Dispositivos) do 

LME-USP, nesses processos a tensão de anodização utilizada para obter os nanotubos  

foi de 60 V, pois os nanotubos crescidos com essa tensão na solução orgânica de etileno 

glicol apresentaram bons resultados e maiores comprimentos.  

 

 Fotogravação dos nanotubos utilizando soluções de HF e DLV: Para realizar 

esse processo foi depositada uma camada de 0,5 m de titânio por r.f. magnetron 

supttering sobre um substrato de vidro e os nanotubos foram crescidos utilizando 

a tensão de 60 V e tempo de 45 min. Após as etapas de deposição do titânio e 

crescimento dos nanotubos foi utilizada uma máscara de cromo com linhas de 

espessura variando entre 20 a 90 m para formar as linhas de fotorresiste sobre 

os nanotubos e a corrosão dos mesmos utilizando soluções de HF e DLV para 

formar as linhas de nanotubos. No final do processo de fotogravação a amostra 

de vidro onde foram formadas as linhas de nanotubos foi colocada em um 

Becker com acetona com agitação no ultra-som  para remover o fotorresite da 

superfície dos nanotubos. 

 

 Fotogravação do titânio: Nesse processo foi realizada inicialmente a 

deposição de uma camada de 0,5 m de titânio por r.f. magnetron supttering 
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sobre um substrato de vidro e a fotogravação do titânio utilizando soluções de 

HF e DLV para formar inicialmente linhas de titânio (espessura variando entre 

20 - 90 m) e posteriormente crescer os nanotubos pelo processo de 

anodização. 

 

 Lift off:  Nesse processo a primeira etapa foi a deposição do fotorresiste para a 

formação das linhas e posteriormente foi realizada a deposição do titânio por 

r.f. magnetron sputtering e o processo de anodização com 60V para formar os 

nanotubos no filme fino de titânio. Após a formação dos nanotubos o 

fotorresiste foi removido colocando a amostra no acetona e agitando o mesmo 

com ultra-som para formar as linhas de nanotubos. Como nesse processo as 

linhas obtidas com filmes de titânio de 0,5 m apresentaram muitas rachaduras 

e imperfeições em sua superfície, o processo também foi realizado depositando 

filmes finos de titânio de 1000 Å, para obter linhas mais finas com menos 

rachaduras. 

 

 Fotogravação dos nanotubos utilizando corrosão por plasma de SF6: Para 

realizar esse processo foi depositada uma camada de 0,5 m de titânio por r.f. 

magnetron supttering sobre um substrato de vidro e os nanotubos foram 

crescidos utilizando a tensão de 60 V e tempo de 20 min. Após as etapas de 

deposição do titânio e crescimento dos nanotubos foi utilizada uma máscara de 

cromo com linhas de espessura variando entre 20 a 90 m para formar as 

linhas de fotorresiste sobre os nanotubos e a corrosão dos mesmos por plasma 

de SF6. Para a corrosão por plasma foi utilizado fluxo de SF6 de 35 sccm, 50 

sccm de O2, pressão de 100 mtorr e a potência do r.f. foi 150 W. A etapa de 

corrosão foi realizada por 10 min, pois tempos maiores podem causar a 

corrosão do fotorresiste depositado na superfície dos nanotubos.  
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3.3 – Células solares construidas com nanotubos crescidos sobre lâminas de titânio 

 Para a fabricação desse tipo de célula solar foram utilizados os seguintes 

materiais: 

 Lâminas de titânio de 500 m de espessura e dimensões de 2,54 x 1,27 cm: Não 

polidas, polidas com o processo de eletropolimento e polidas químicamente; 

 Lâminas de vidro com 0,7 mm de espessura e 1 m de ITO em sua superfície 

(resistência de folha entre ) fabricadas utilizando o equipamento de 

evaporação térmica do GNMD (Grupo de Novos Materiais e Dispositivos) do 

LME-USP; 

 O equipamento de r.f. magnetron sputtering do GNMD/LME-USP para 

depositar cobre sobre uma parte das lâminas de vidro com ITO e das lâminas de 

titânio para formar os contatos elétricos da célula solar; 

  O eletrólito líquido utilizado  foi  uma solução de 0,5 mol de iodeto de potássio 

(KI) e 0,05 mol de iodo re-sublimado (I2) para cada 1 L de etileno glicol 

(HOCH2CH2OH). As concentrações de iodo re-sublimado (I2) e de iodeto de 

potássio (KI) utilizadas foram pesquisadas na referência [43]; 

 Corante N3 (Sigma-Aldrich) [36].  

 Para encapsular as células solares foi utilizado PDMS (dimetipolisiloxano), que 

é um polímero a base de silicone. 

 

 Na Figura 37 é mostrada a estrutura da célula solar sensibilizada por corante que 

foi construída nesse trabalho. 

 

Figura 37 – Célula solar sensibilizada por corante fabricada com lâmina de 

titânio. 
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 Inicialmente no processo de fabricação desse tipo de célula solar foi realizada a 

limpeza das lâminas com tri-cloro etileno, acetona e álcool isopropílico. Primeiramente 

a lâmina de titânio foi imersa em tri-cloro etileno a 150 °C por 10 min, após essa 

limpeza foi realizada a limpeza com acetona e posteriormente com álcool isopropílico 

com a mesma temperatura e tempo de limpeza. As lâminas de vidro com ITO foram 

limpas somente com acetona a 150 °C por 10 min. 

 Após a etapa de limpeza as costas e as laterais das lâminas de titânio foram 

cobertas com apiezon (piche), e na parte da frente das lâminas foi pintada uma borda de 

apiezon conforme é mostrado na Figura 38. A pintura das costas e das laterais da lâmina 

foi realizada para proteger as mesmas durante o processo de anodização e não permitir a 

formação de nanotubos nessas regiões.  

 

Figura 38 – Frente das lâminas de titânio utilizadas para fabricar as células 

solares.  

 

 A borda feita na parte da frente da lâmina foi criada para os nanotubos só 

crescerem em uma determinada região da parte da frente da lâmina (Figura 38), com o 

objetivo de aumentar a aderência do PDMS às laterais da lâmina.   As células solares 

foram fabricadas utilizando lâminas de titânio não polidas, e polidas por meio dos 

processos de eletropolimento e polimento químico, e para a fabricação das células 

solares foi realizado o crescimento dos nanotubos com a tensão de 60 V com vários 

tempos de anodização. 

 Depois do processo de anodização as lâminas de titânio foram tratadas 

termicamente a 300 °C por 2 h no “hot plate” sem vácuo, para os nanotubos 

cristalizarem na fase anatase, e em seguida foi depositado cobre por sputtering nas 

 Região da lâmina de titânio 

onde serão crescidos os 

nanotubos. 

Apiezon 

Pinça 

 2 mm 

 3 mm 
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costas das lâminas de titânio onde foram crescidos os nanotubos e em uma parte das 

lâminas de vidro com ITO para formar os contatos elétricos da célula solar. Após esses 

processos, os nanotubos foram imersos em uma solução com 2,5 mg do corante N3 

(Sigma-Aldrich) dissolvido em 25 ml de etanol e colocados no escuro por mais de 18 h 

[44].  

 Como etapa final do processos de fabricação foi realizado o encapsulamento da 

célula solar utilizando o PDMS. Para obter o PDMS foi realizada uma mistura de 10:1 

de uma base de silicone com um agente de cura para endurecer o polímero. Essa mistura 

foi colocada em um molde de Teflon e aquecida no “hot plate” a 75°C, para endurecer o 

polímero e formar um “oring” de PDMS (anel de vedação retangular feito com PDMS) 

com 1 mm de espessura. Esse “oring” de PDMS foi utilizado como espaçador, pois foi 

colocado entre as lâminas de titânio e as lâminas de vidro com ITO para vedar a célula 

solar (Figura 37). Após colocar o “oring” de PDMS entre as duas lâminas, foram 

utilizados dois prendedores para pressionar as mesmas contra o “oring”, e assim vedar a 

célula por pressão, conforme é mostrado nas Figuras 39 (a) e (b). O eletrólito foi 

injetado dentro da célula solar utilizando uma seringa (Figura 39 (c)) e após a injeção as 

laterais da célula foram coladas com cola de silicone para encapsular o dispositivo 

(Figura 39 (d)).  
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                                                                                          (a) 

               

 (b) 

  

(c) 

 

(d) 

 

Figura 39 – Vedação da célula solar: (a) Célula solar vista de topo, (b) Vista lateral 

da célula solar, (c) Injeção do eletrólito na célula solar (d) Célula solar utilizando 

nanotubos de TiO2 encapsulada. 

Prendedor de metal 

Lâmina de vidro com ITO  

Lâmina de titânio  

Lâmina de vidro com ITO  

Lâmina de titânio  

“Oring” de PDMS  

Cola de silicone  
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3.4 – Polimento do titânio  

 

Os processos de polimento químico e de eletropolimento das lâminas de titânio 

foram realizados visando obter matrizes de nanotubos mais ordenadas, e assim obter 

células solares mais eficientes.  

O processo de eletropolimento (EP) foi  realizado  com  a  tensão  de 60 V por 

10 min, temperatura controlada de 35 
o
C, e a distância entre o eletrodo de platina e a 

lâmina de titânio foi de 8,5 cm. Para esse processo foi utilizada uma solução de álcool 

etílico (700 ml/L), álcool isopropilico (300 ml/L), cloreto de alumínio (60 g/L) e cloreto 

de zinco (250 g/L) [47].  

Para a fabricação de células solares, também foram obtidos nanotubos em folha de 

titânio com duas etapas de polimento. Primeiro o eletropolimento (EP) conforme citado, 

e em seguida foi feito o crescimento de nanotubos com a tensão de 60 V durante 30 min 

e em seguida foram removidos em uma solução de HF diluído, em água DI, na razão de 

1:10 durante 30 seg (etapa de CRNT – crescimento e remoção dos nanotubos). 

 O processo de polimento químico (PQ) foi realizado com duas etapas, na 

primeira etapa a lâmina de titânio foi imersa em uma solução de 2:2:1:1 de: H2O, 

HNO3, HF e ácido acético glacial por 4 min para minimizar as imperfeições da 

superfície da lâmina; e após esse processo foi realizada a outra etapa de polimento 

utilizando uma solução de 3:1:1 de HNO3, HF e ácido acético glacial por mais 2 min, 

esse processo foi realizado para dar brilho a superfície da lâmina. Essa solução 

geralmente é utilizada para polimento e afinamento de lâminas de silício (conhecida 

como solução CP4), porém processo de polimento químico das lâminas de titânio com 

essa solução apresentou bons resultados. Nas lâminas de Ti onde foi realizado esse 

processo de polimento químico (PQ), também foi realizado o processo de crescimento e 

remoção dos nanotubos (CRNT), que foi utilizado nas lâminas eletropolidas. 
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3.5 – Células solares construídas com nanotubos crescidos sobre filmes finos de Ti 

depoistados sobre ITO  

 

 No caso desse tipo de célula solar foram utilizados os seguintes materiais: 

 Lâminas de vidro com 0,7 mm de espessura, área de 2,54 x 1,27 cm e 1 m de 

ITO em sua superfície (resistência de folha entre 30 – 70 ); 

 Lâminas de vidro com 1 mm de espessura cobertas por FTO (resistência de folha 

entre 10 – 16); 

 O equipamento de r.f. magnetron sputtering para depositar titânio sobre as 

lâminas de vidro com ITO, e também para depositar cobre sobre uma parte das 

lâminas de vidro com ITO para formar os contatos elétricos da célula; 

 Lâminas de vidro de 2,54 x 1,27 cm cobertas por filmes de platina de 1000 Å de 

espessura depositados com evaporação por feixe de elétrons (equipamento 

fabricado pela Balzers modelo BAE-370 do LME-USP), nessas lâminas antes 

de depositar os filmes de platina foi depositado um filme fino 100 Å de titânio 

na superfície das lâminas de vidro, pois o titânio apresenta melhor aderência ao 

vidro que a platina; 

 O eletrólito líquido utilizado foi uma  solução de 0,5 mol de iodeto de potássio 

(KI) e 0,05 mol de iodo re-sublimado (I2) para cada 1 L de etileno glicol 

(HOCH2CH2OH);  

 Corante N3 (Sigma-Aldrich) [36].  

A estrutura de célula solar fabricada neste caso é mostrada na Figura 40.  

 

Figura 40 – Célula solar sensibilizada por corante com filme fino de TiO2 

depositado por r.f. magnetron sputtering. 
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 A primeira etapa do processo de fabricação destas células é a  deposição de   0,5 

m de titânio  pela técnica de sputtering sobre os substratos de vidro com ITO e FTO, 

para essas deposições foi  utilizanda a pressão de 2 mtorr, potência de 150 W e fluxo de 

argônio de 10 sccm; o tempo de processo utilizado  foi de 15 min. 

 Os processos de anodização do titânio para a obtenção dos nanotubos sobre os 

substratos de vidro com ITO foram realizado com a tensão de 60 V e nas lâminas de 

FTO foi relizado com as tensões de 20 e 60 V. O tempo de anodização utilizado nesses 

processos foi o suficientemente alto para consumir a 0,5 m de titânio que foi 

depositada sobre o vidro com ITO e formar os nanotubos com o maior comprimento 

possível (aproximadamente 30 min para a tensão de 20 V e 5 min 60 V).  

 Depois do processo de anodização as lâminas vidro com ITO e FTO foram 

tratadas termicamente a 300 °C por 2 horas no “hot plate”, para os nanotubos 

cristalizarem na fase anatase, e em seguida foi depositado cobre por sputtering  em uma 

parte das lâminas de vidro com ITO e FTO para formar os contatos elétricos da célula 

solar.  

Para formar o contra eletrodo da célula solar (Figura 40) foram utilizadas 

lâminas vidro cobertas por filmes finos de platina de 1000 Å e também filme de platina 

obtido a partir do ácido hexacloroplatínico de espessura depositados com evaporação 

por feixe de elétrons. O encapsulamento dessas células solares também foi realizado 

com o espaçador de PDMS e cola de silicone, e com o mesmo procedimento utilizado 

para encapsular as células solares fabricadas com as lâminas de titânio (Figura 39).  
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CAPITULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – Nanotubos obtidos utilizando a solução de HF e ácido acético  

  

 Na Figura 41 são apresentadas as imagens SEM da amostra obtida com a 

solução de 0,5% de HF e 1:7 de ácido acético e tensão de 23 V durante 30 min. Vemos 

que os nanotubos cresceram com forma bem definida, apresentando diâmetro entre 

aproximadamente 65 - 86 nm e comprimento próximo a 250 nm.  

(a)                                                          (b) 

    

Figura 41 – Imagens SEM dos nanotubos obtidos com 23 V durante 30 min sobre 

lâmina de titânio: (a) Nanotubos vistos de perfil (inclinação 45°) (b) Nanotubos vistos 

de topo. 

 

Na Figura 42 são mostradas as imagens SEM da amostra obtida com 23 V 

durante 45 min com a mesma solução de HF, esses nanotubos apresentaram 

praticamente o mesmo diâmetro (~ 52,3 - 97,5 nm). Porém, neste caso não foi possível 

obter uma imagem lateral dos tubos e consequentemente não se obteve informação 

sobre o comprimento dos mesmos.  

 

250 nm 
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Figura 42 - Diâmetro dos nanotubos obtidos com 23 V durante 45 min sobre lâmina de 

titânio.  

 

A imagem SEM da superfície da amostra obtida com 23 V em 90 min é 

mostrada na Figura 43. Neste caso se observa a formação de nanopartículas  na 

superfície da amostra. Novamente neste caso não foi possível obter imagem lateral da 

lâmina.  

 

 

Figura 43 – Amostra onde foi realizado o processo de anodização com 23 V durante  

90 min (substrato de titânio). 

 

 Na Figura 44 são mostradas as imagens de SEM da superfície da lâmina obtida 

com o processo de anodização realizado com 35 V durante 15 min (a) e 30 min (b). Em 

ambos os casos pode-se observar a formação de uma estrutura porosa desordenada, com   

poros   de  diâmetro  entre  ~  25,2  –  27,9  nm   para   15 min   de   anodização  e  ~ 

89,2 - 138,6  nm  para  30 min. 
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(b)                                                          (b) 

     

Figura 44 – Imagem SEM da lâmina de titânio onde foi realizado o processo de 

anodização com 35 V durante: (a) 15 min e (b) 30 min. 

 

Aumentando o tempo para 60 min, pode-se observar na Figura 45 que a estrutura 

porosa mostrada anteriormente (Figura 44) foi atacada pela solução de HF, resultando 

na formação de nanopartículas de TiO2. Esses resultados indicam que 35 V é uma 

tensão muito alta para a obtenção dos nanotubos com esta solução. 

     

Figura 45 – Imagem SEM das nanopartículas obtidas sobre lâmina de titânio 

utilizando a tensão de 35 V durante 60 min de anodização. 
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4.2 – Nanotubos obtidos com a solução de fluoreto de amônio, etileno glicol e água  

  

 Nas Figuras 46 e 47 são mostradas imagens da superfície da amostra obtida 

utilizando a solução de fluoreto de amônio (NH4F), etileno glicol (HOCH2CH2OH) e 

água com a tensão de 10 V durante 4 h. Nessa amostra pode-se observar que houve o 

crescimento de uma camada irregular (resíduo formado por TiO2) e por baixo da mesma 

poros circulares distribuídos mais uniformemente com diâmetro de aproximadamente 

18,5 - 25,3 nm, porém nessas amostras não foi possível obter imagens  de perfil, desta 

forma não sabemos se foram produzido nano tubos nesta condição. A grande quantidade 

de resíduo que foi gerado durante esse processo de anodização e não pôde ser removida 

utilizando somente água DI para limpar a lâmina após a anodização (Figura 47).  

  

Figura 46 – Imagens  SEM de topo dos poros circulares obtidos com 10 V em 4h 

(substrato de titânio). 

         

Figura 47 – Imagem de topo do resíduo gerado na superfície dos poros no processo de 

anodização.  
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 As amostras obtidas utilizando a tensão de 10 V durante 19 h também 

apresentaram  grande quantidade de resíduo na superfície, e por baixo poros circulares 

distribuídos uniformemente com diâmetros entre ~ 20,3 - 25 nm (Figura 48), 

praticamente o mesmo diâmetro que a amostra obtida com  4 h e 10 V.  

           

Figura 48 - Imagens SEM da lâmina de titânio onde o processo de anodização foi 

realizado com 10 V por 19h. 

 

 Na Figura 49 são apresentadas as imagens de SEM em 45° da amostra obtida 

com 20 V durante 19 h. Neste caso foi possível verificar a formação de nanotubos com 

forma bem definida diâmetro entre ~ 38,5 - 53,9 nm. Observando a Figura 49 pode-se 

notar que os nanotubos obtidos neste caso apresentam paredes mais lisas, comprimentos 

maiores e forma mais definida que os obtidos com a solução de HF (Figura 41).  

     

Figura 49 – Imagens SEM dos nanotubos vistos de perfil (inclinação 45°) – processo 

de anodização realizado com 20 V durante 19 h utilizando substrato de titânio. 
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 Porém como pode ser observado na Figura 50, essa amostra também apresentou 

grande quantidade de resíduo na superfície dos tubos que não pode ser removido na 

limpeza realizada apenas com água DI. Os nanotubos obtidos nesta condição 

apresentaram comprimento de aproximadamente 2 m. 

 

    

Figura 50 – (a) Imagens SEM dos nanotubos vistos de perfil (inclinação 45°) - 

processo de anodização realizado com  20 V  durante  19 h  em  lâmina  de  titânio,   

(b) Imagem de topo do resíduo formado na boca dos tubos durante o processo de 

anodização. 

 

Como os resíduos gerados nas amostras obtidas com as tensões de 10 e 20 V não 

puderam ser removidos apenas com água DI, a limpeza das lâminas obtidas com 40 e 60 

V foi realizada com ácool isopropílico, depois com acetona e novamente com álcool 

isopropílico no ultra-som durante 30 min.  

 Nas Figuras 51 e 52 são apresentadas imagens  SEM dos nanotubos obtidos com 

40 V durante 19 h, pode se observar que efetivamente esta amostra apresentara menor 

quantidade de resíduo na superfície dos tubos, indicando que o novo processo de 

limpeza foi mais efetivo, e como mostrado nas Figuras 51 e 52 os nanotubos obtidos 

com 40 V e 19 h  apresentam diâmetros  de  ~ 95,7 - 127,1 nm  e  comprimento maior  

que  5,9 m.  

Resíduo gerado durante o 

processo de anodização (a) (b) 

2 m 
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Figura 51 – Imagens  SEM dos nanotubos vistos de perfil (inclinação 45°) – processo 

de anodização realizado com 40 V durante 19h em substrato de titânio.    

    

Figura 52 – Comprimento dos nanotubos crescidos sobre titânio com 40 V durante 19h 

(imagem de perfil). 

 

As imagens  SEM dos nanotubos obtidos com 60 V durante 4 h estão na Figura 

53, esses nanotubos possuem diâmetro de aproximadamente 149,7 nm e comprimento 

de aproximadamente 30 m, valores de diâmetro e comprimento ainda maiores que os 

tubos obtidos com 40 V, é interessante destacar que na amostra processada com 60 V e 

4 h o tempo de anodização foi menor  (4 h), mais como a tensão foi maior (60 V) os 

tubos apresentaram maior comprimento. Isso mostra que aumentando a tensão no 

processo de anodização se obtém maior taxa de crescimento dos tubos.  
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Figura 53 – Imagens SEM dos nanotubos vistos de perfil (inclinação 45°) – processo 

de anodização realizado com 60 V durante 4 h em lâmina de titânio. 

 

Na Figura 54 são apresentadas as imagens SEM em 45° da lâmina onde o 

processo de anodização foi realizado com 60 V durante 19 h, novamente observamos a 

formação   de   nanotubos   muito   bem   definidos    com    diâmetro   na   faixa    de    

~ 171,0 - 182,0 nm e comprimento de ~ 50 m. Porém nesta amostra observa-se que os 

nanotubos se apresentam grudados na superfície, uma possível causa para este 

fenômeno pode ser o efeito de capilaridade que surge devido a deficiência de secagem 

dos nanotubos, esse efeito torna a matriz de nanotubos mais desordenada [45].  

    

Figura 54 – Imagens SEM dos nanotubos vistos de perfil (inclinação 45°) – processo 

de anodização realizado com 60 V durante 19 h em lâmina de titânio. 

 

 Assim optou-se por incluir o pentano (C5H12) como etapa do processo de 

limpeza realizado após a anodização do titânio. Como o pentano (C5H12) tem uma 

temperatura de ebullição de 36 
o
C, à pressão de 1 Atm, ele pode minimizar o efeito de 

182.0 nm 

171.0 nm 
50 m 
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capilaridade com sua utilização. A limpeza foi realizada inicialmente com álcool 

isopropílico e acetona no utra-som e posteriormente a superfície da lâmina foi molhada 

diretamente com o pentano. Nas Figuras 55 (a) e (b) são mostradas as imagens SEM 

dessa amostra, onde é possível observar que a matriz de nanotubos ficou mais ordenada 

com este processo de limpeza (Figura 55 (a)). Esses nanotubos apresentaram 

comprimento de aproximadamente 50 m e diâmetro de aproximadamente 177,3 nm. 

Na Figura 55 (b) é mostrada a imagem lateral do fundo desses nanotubos. 

 

        

Figura 55 – Imagens  SEM dos nanotubos obtidos com 60 V em 19 h limpos com 

pentano (nanotubos crescidos sobre lâmina de titânio): (a) Imagem lateral da matriz de 

nanotubos e (b) Imagem lateral do fundo dos nanotubos. 
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4.2.1 – Crescimento dos nanotubos sobre lâminas de titânio polidas  

 

 Nas Figuras 56 (a), (b) e (c) são mostradas imagens SEM da superfície do titânio 

antes e depois dos processos de eletropolimento e polimento químico. Como pode ser 

observado na imagem da Figura 56 (a) antes do processo de polimento a lâmina de 

titânio apresentava muitos riscos em sua superfície. Nas Figuras 56 (b) e (c) são 

mostradas as imagens SEM da superfície da lâmina de titânio após os processos de 

eletropolimento (EP) e polimento químico (PQ) respectivamente, se observa nessas 

imagens que a superfície do titânio tornou-se muito mais lisa, e os riscos da superfície 

da lâmina desapareceram. Apesar da superfície da lâmina eletropolida parecer mais lisa 

que a lâmina polida quimicamente, quando ela é vista com maior ampliação (Figura 56 

(d)), pode-se observar que ela apresenta mais defeitos em sua superfície que a amostra 

PQ (Figura 56 (e) – Lâmina PQ com maior ampliação), esses defeitos surgem no 

processo de EP durante a corrosão do titânio e diminuem a qualidade da superfície da 

lâmina. 

(a)                                                    (b)                                                         (c) 

                                              

(c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Superfície do Titânio: (a) Sem polimento, (b) Eletropolido, (c) Polido 

quimicamente, (d) Ampliação da superfície EP e (e) Ampliação da Superfície PQ. 

(d) (e) 
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Nas Figuras 57 (a), (b), (c) e (d) são apresentadas a vista lateral de matrizes de 

nanotubos obtidos sobre:  uma lâmina de titânio não polida,  um substrato de vidro,  

uma lâmina de Ti eletropolida (EP) e sobre uma lâmina de titânio polida químicamente 

(PQ). Nas duas lâminas onde foram realizados os processos de EP e PQ foi realizado o 

processo de crescimento (utilizando tensão de 60 V e tempo de 30 min) e remoção dos 

nanotubos (CRNT) com uma solução de HF e água de 1:10.  

(a)                                                    (b) 

        

   (c)                                                     (d) 

         

Figura 57 - Imagem lateral de nanotubos crescidos com 60 V sobre: (a) Lâmina de 

titânio não polida , (b) Lâmina de vidro, (c), Lâmina de titânio eletropolida + processo 

de CRNT e (d) Lâmina de polida químmicamente + processo de CRNT. 

 

Pode-se notar através das imagens de SEM que no caso dos nanotubos obtidos 

sobre o substrato de Ti não polido, devido  à rugosidade da superfície, esses tubos 

apresentam diferentes alturas e não ficam alinhados, além disso existe a presença de 

uma espécie de resíduo irregular semelhante a “grama” na superfície dos nanotubos. Já 

no caso dos nanotubos crescidos sobre substrato de vidro, nota-se que ficam mais 
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alinhados e formam uma matriz mais ordenada sobre a superfície do vidro. No caso da 

lâmina de titânio polida pode-se observar uma matriz de nanotubos bem ordenada e 

mais semenhante a da lâmina de vidro, porém em ambos casos observa-se ainda a 

presença dessa superfície semelhate a “grama” na superfície dos nanotubos, embora 

muito menor que na lâmina sem polir. Segundo a referência [46] os procesos de 

polimento químico e eletropolimento proporcionam um maior ordenamento a matriz de 

nanotubos, e podem promover um aumento significativo na eficiência das células 

solares sensibilizadas por corante.  

A vantagem de se obter nanotubos sobre sustrato de vidro é que eles formam  

matrizes de nanotubos mais ordenadas que nas lâminas de titânio, porém o comprimento 

dos nanotubos fica limitado a espessura do filme de titânio depositado sobre o vidro, 

porque os filmes de titânio depositados por r.f. magnetron sputtering não atingem 

valores muito maiores que 1 m. No entanto, as lâminas de titânio após serem polidas 

com os processos de eletropolimento e polimento químico, podem apresentar matrizes 

com nanotubos mais ordenadas e mais semelhantes as matrizes obtidas sobre vidro, 

porém  com nanotunos de maior comprimento (de até 60 m de comprimento), o que é 

muito interessante para a fabricação de células solares. 
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4.2.2 – Nanotubos de TiO2 obtidos sobre vidro  

 

Os primeiros processos realizados para obter os nanotubos sobre os substratos   

de   vidro  nesse  trabalho  foram  feitos em  lâminas  de  vidro  de  2,54 x 2,54 cm 

cobertas por filmes de titânio de 1 m de espessura depositados por r.f. magnetron 

sputtering. A tensão utilizada para o crescimento desses primeiros nanotubos sobre 

vidro tubos nesses processos foi de 60 V e o tempos de anodização foram de 20, 30 e 45 

min. Esses processos apresentaram bons resultados com nanotubos bem definidos e 

mais ordenados que os nanotubos crescidos sobre as lâminas de titânio. Porém nesses 

processos os nanotubos apresentaram comprimento de ~ 1 - 1,5 m, pois esses tempos 

de anodização foram muito elevados para a espessura de titânio depositada sobre a 

superfície do vidro (1 m) e o titânio foi totalmente consumido durante o crescimento 

dos nanotubos. Na Figura 58 são mostradas imagens de SEM desses nanotubos (60 V – 

20, 30 e 45 min). Esses nanotubos apresentaram aproximadamente o mesmo diâmetro 

(diâmetro interno ~ 53,5 – 90 nm e externo ~ 133 nm).  

                                                               (a) 

 

   (b)                                                     (c) 

      

Figura 58 – Imagens de SEM dos nanotubos obtidos sobre vidro vistos de perfil 

(inclinação de 45°): (a) 60 V - 20 min, (b) 60 V - 30 min e (c) 60 V - 45min  
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Esse mesmo processo de anodização foi realizado para uma lâmina de vidro com 

ITO (resistência de folha entre coberta por um filme de titânio de 1 m, 

utilizando a tensão de 60 V e o tempo de 20 min. Após a anodização o filme de titânio 

também foi totalmente consumido e os nanotubos apresentaram praticamente o mesmo 

diâmetro e comprimento (Figura 59) das amostras obtidas anteriormente sobre o vidro 

 

Figura 59 - Imagens de SEM dos nanotubos obtidos sobre vidro com ITO vistos 

pela lateral.  

 

Com o objetivo de  determinar o tempo mínimo de processo para crescer os 

nanotubos a partir de filme de 1 m de espessura. Foi medida a curva de corrente 

durante o processo de crescimento  dos nanotubos para avaliar o tempo necessário para 

a corrente se tornar zero e o titânio ser totalmente consumido. Esse experimento  foi 

realizado em uma lâmina de vidro de 2,54 x 1,27 cm com 1 m de titânio para a  tensão 

de anodização de 60 V. Na Figura 60 é mostrada a curva de corrente obtida nesse 

processo,  a análise  da  curva mostra que o tempo necessário para consumir totalmente 

o titânio e a corrente se tornar zero,  para  os  filmes  de  1 m é  de  aproximadamente  

6 min. 

Nanotubos 

ITO 
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Figura 60 – Curva  de corrente dos nanotubos crescidos com 60 V - filme de titânio de 

1 m.  

 

 A análise morfologica dos nanotubos obtidos nesse experimento  mostrou que o 

crescimento dos nanotubos não é igual em todos os pontos da lâmina de titânio, o que 

foi atribuído ao fato  da resistência elétrica da lâmina variar com  a distância da pinça de 

titânio utilizada para polarizar a lâmina,  especialmente quando o filme de Ti já tem sido 

bastante consumido. Assim próximo à pinça os nanotubos cresceram ao seu 

comprimento máximo (1,1 m) e consumiram totalmente o titânio que foi depositado na 

superfície do vidro, porém na outra extremidade da lâmina, que fica mais longe da 

região onde a lâmina foi polarizada, o titânio não fora totalmente consumido e os 

nanotubos apresentaram comprimento menor (900 – 835 nm), pois nessa região a 

resistência elétrica é maior e portanto a corrente e a taxa de crescimento dos nanotubos 

é menor nessa região da lâmina. A imagem de SEM desses nanotubos com essas 

medidas é mostrada na Figura 61. 
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(a)                                               (b) 

         

Figura 61 – Imagens de SEM dos nanotubos crescidos sobre vidro vistos pela lateral: 

(a) Nanotubos que cresceram mais próximos da  pinça  de  titânio  utilizada  para  

polarizar  a  lâmina (comprimento: 1,1 m = 1100 nm), (b) Nanotubos que cresceram 

longe da pinça (comprimento: 835 - 900 nm). 

 

Portanto foi necessário pintar uma borda de apiezon nas lâminas de vidro, para a 

corrente elétrica ser mais uniforme ao longo do filme de titânio durante o processo de 

crescimento dos tubos (criar um caminho para a corrente passar durante o crescimento 

dos nanotubos), isso resolveu o efeito da diferença de comprimento dos tubos e fez o 

crescimento ser mais uniforme na sua superfície.  Este resultado foi muito importante, 

pois todas as lâminas vidro de 2,54 x 1,27 cm utilizadas para construir as células solares 

tiveram sua borda pintada com apiezon para  garantir um crescimento mais uniforme. 

 

 

4.2.3 – Tratamento térmico dos nanotubos obtidos sobre as lâminas de titânio  

 

   Os primeiros tratamentos térmicos  realizados  nos nanotubos obtidos neste 

trabalho foram em vácuo (10
-4

 mtorr) utilizando um criostato às temperaturas de 400 e 

500 °C durante 2h. Em todos esses primeiros tratamentos térmicos os nanotubos  

cristalizaram na fase anatase e a temperatura foi aumentada de 100 °C a cada 10 min. 

Porém, no caso dos nanotubos crescidos com maior tempo e tensão de anodização 

(tempos de anodização: 4 e 19 h, tensões: 40 e 60 V) surgiram algumas rachaduras nas 

matrizes de nanotubos após o tratamento térmico. Isto foi atribuído ao stress causado 

pela dilatação da lâmina de titânio durante o aquecimento, essas pequenas rachaduras 

apareceram nas matrizes de nanotubos de maior comprimento (maior que 10 m).  
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 Nas Figuras 62, 63 são apresentadas as imagens de SEM da superfície dessas 

lâminas onde foram realizados os tratamentos térmicos a 400 e 500 °C e surgiram 

rachaduras na matriz de nanotubos. No caso dos nanotubos crescidos durante 19 h, que 

apresentavam comprimento de aproximadamente 50 m, o stress e as rachaduras foram 

ainda maiores e uma grande quantidade dos nanotubos descolou da superfície da lâmina 

(Figura 64). 

                                  (a)                                                                (b) 

            

Figura 62 – Imagens de SEM das rachaduras que surgiram na superfície da matriz de 

nanotubos obtida com 60 V durante 4 h sobre lâmina de titânio - Tratamento térmico a 

400 °C. (a) Imagem dos nanotubos e da rachadura vista de topo. (b) Imagem de topo 

da rachadura com maior ampliação. 

 

           

Figura 63 – Imagem de SEM das rachaduras que surgiram na superfície da matriz de 

nanotubos obtida com 60 V durante 4 h de anodização - Tratamento térmico a 500 °C 

(substrato de titânio). 
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Figura 64 – Imagem de SEM das rachaduras que surgiram na matriz de nanotubos 

obtida com   60 V   durante  19 h  sobre lâmina  de  titânio - Tratamento  térmico  a  

400 °C. 

 

 Como foi possível cristalizar os nanotubos na fase anatase utilizando essas duas 

temperaturas (400 e 500 °C) no criostato, também foram realizados testes com a 

temperatura de 300 °C no “hot plate” sem vácuo, utilizando os nanotubos de 60 V 4 h. 

Após esse tratamento esses nanotubos apresentaram praticamente o mesmo espectro 

ramam que os  nanotubos  tratados  a  400 °C, com  a mesma intensidade nos picos de 

anatase. Portanto a temperatura adotada para  o processo de cristalização dos  nanotubos 

na fase anatase, para construir a célula solar, foi 300 °C por 2h. Nesses processos a taxa 

de aquecimento foi 50 °C a cada 10 min. 

 Posteriormente também foram realizados tratamentos térmicos nos nanotubos 

crescidos sobre as lâminas de vidro comum e vidro com ITO, mas devido ao efeito de 

fluorescência no vidro não foi possível observar os espectros Ramam resultantes. 

 Após esses tratamentos térmicos  foram  realizados  tratamentos  térmicos  a  

500 °C, com a finalidade de verificar qual  é a temperatura necessária para  que os 

nanotubos se cristalizarem na fase rutilo em um forno de oxidação por 2 h  com fluxo de 

nitrogênio baixo e continuo, para evitar a contaminação das amostras por partículas do 

ar, para esses tratamentos térmicos foram utilizados os nanotubos de menores 

comprimentos (os nanotubos crescidos com tempos de anodização menor que 4 h) para 

evitar o stress nas amostras, a temperatura no tratamento térmico foi aumentada 50 °C a 

cada 10 min para evitar rachaduras nos nanotubos. Apenas uma das amostras que foram 

tratadas a 500 °C   cristalizou totalmente na fase rutilo (10 V 4 h), as outras amostras 

apresentaram uma mistura das fases anatase e rutilo. 

Nanotubos 

Regiões onde os 

Nanotubos descolaram 

devido ao stress 

Titânio 
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 Na tabela 4 são mostradas todas as amostras que foram tratadas termicamente 

neste trabalho e as fases formadas nesses processos para cada temperatura utilizada. 

Tabela 4 – Tratamentos térmicos realizados nos nanotubos e fases formadas. 

Nanotubos 

Tensão / Tempo  

Temperatura do 

tratamento térmico [°C] 

Fase 

60 V / 45 min 300 Anatase 

60 V / 45 min 400 Anatase 

60 V / 1 h 500 Anatase + Rutilo 

60 V / 4 h 300 Anatase 

60 V / 4 h 400 Anatase 

60 V / 4 h 500 Anatase 

60 V / 19 h 400 Anatase 

60 V / 19 h 500 Anatase 

40 V / 19 h 300 Anatase 

40 V / 1 h 500 Anatase + Rutilo 

20 V / 4 h 300 Anatase 

20 V / 4 h  500 Anatase + Rutilo 

20 V / 19 h 300 Anatase 

10 V / 4 h 300 Anatase 

10 V / 4 h 500 Rutilo 

10 V / 19 h 300 Anatase 
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4.3 – Medidas de espectroscopia Ramam  

 

4.3.1 – Nanotubos obtidos utilizando a solução de HF  

 

 Os resultados de espectroscopia  Raman  para  as amostras obtidas com 23 V e 

35 V para 30, 45 e 90 min são mostrados na Figura 65, onde pode-se observar que as 

amostras apresentaram 3 bandas bem definidas em 558 cm
-1

 (anatase), 617 cm
-1

 (rutilo) 

e 690 cm
-1

 (anatase) [40]. Lembrando que estas amostras apresentaram grande 

quantidade de resíduo na superfície, e como a espectroscopia Raman constitui uma 

análise de superfície podemos concluir que este resíduo é composto por nano-cristais de 

TiO2 das fases anatase e rutilo.  
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 Figura 65 – Medidas de Ramam que foram realizadas nas amostras obtidas com 23 e 

35 V em 30, 45 e 90 mim. 

 

 

4.3.2 – Nanotubos obtidos utilizando a solução orgânica de fluoreto de amônio  

 

Nas Figuras 66 (a), (b), (c) e (d) são mostrados os resultados das medidas de 

espectroscopia Raman realizadas nos nanotubos obtidos com a solução orgânica de 

fluoreto de amônio (NH4F), antes dos mesmos serem tratados termicamente. O tempo 

de anodização utilizado para essas amostras foi de 4 e 19 h, e as tensões de anodização 

utilizadas nesses processos foram de: 10, 20, 40 e 60 V. De acordo com as imagens de 

SEM das Figuras 51, 53, 54 e 55, esses nanotubos quase não apresentaram resíduo na 

superfície, portanto observando o espetro Raman dessas amostras, pode-se notar que 
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elas apresentaram um espectro compatível com um material amorfo, o que já era 

esperado, pois de acordo com a referência [40] os nanotubos apresentam estrutura 

amorfa após serem crescidos pelo processo de anodização.  
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Figura 66 – Resultado das medidas de espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras 

obtidas  com  a  solução  orgânica  de  NH4F:  (a) 10 V / 4 - 19 h;  (b) 20 V / 4 - 19 h; 

(c) 40 V / 4 - 19 h;  (d) 60 V / 4 - 19 h. 

 

No caso das amostras de 10 e 20 V (19 h), quando elas foram fabricadas pela 

primeira vez, os nanotubos apresentaram em sua superfície uma grande quantidade de 

resíduo (Figuras 48 e 50 mostradas anteriormente), portanto apresentam espectros 

Ramam (ver Figura 67) exibindo bandas correspondentes às fases rutilo (603 cm
-1

) e 

(a) (b) 

(c) (d) 
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anatase (511 cm
-1

) [40]. Esses resultados mostram que os resíduos que ficam na 

superfície dos tubos são formados por TiO2 com cristais nas fases rutilo e anatase.  

 

 

Figura 67 – Medidas de Espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras obtidas com 

10 e 20 V por 19 h. 

 

Como já foi mencionado, para a fabricação de células solares e outros 

dispositivos, é necessário tratá-los termicamente para que eles cristalizem nas fases 

anatase ou rutilo. Neste trabalho os tratamentos térmicos foram realizados às 

temperaturas de: 300, 400 e 500 °C.  

Nas Figuras 68 (a) e (b) são apresentados os resultados das medidas de 

espectroscopia Raman que foram realizadas nas primeiras amostras que foram tratadas 

termicamente nesse trabalho. Esses primeiros tratamentos térmicos foram realizados as 

temperaturas de 400 e 500 °C por 2 h, nas amostras de 60 V obtidas com tempo de 

anodização de 4 e 19 h. Essas amostras  cristalizaram na fase anatase (bandas do 

espectro: 391, 511 e 631 cm
-1

). Porém foi notado através da análise da superfície dessas 

amostras com o microscópio eletrônico de varredura (SEM), que após os tratamentos 

térmicos a 400 e 500 °C, essas amostras apresentaram muitas rachaduras em sua 

superfície, pois esses nanotubos são longos e por isso apresentam mais rachaduras 

devido ao stress.  
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Figura 68 – (a) e (b): Medidas de espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras 

onde os tratamentos térmicos foram realizados a 400 e 500 °C. 

 

Após esses processos foram realizados tratamentos térmicos dos nanotubos 

crescidos com a mesma tensão, porém com menores comprimentos (60 V – tempo de 

oxidadação anódica de 45 min) com as temperaturas de 300 e 400 °C. Esses tratamentos 

térmicos foram realizados com objetivo de obter amostras com menos stress em sua 

superfície e apresentaram bons resultados, pois os nanotubos  cristalizaram na fase 

anatase. Nesse experimento também foi possível notar que tratando termicamente os 

nanotubos a 300 °C eles podem apresentar o mesmo espectro Raman que os tubos 

tratados a 400 °C, isso pode ser observado no espectro mostrado na Figura 69. Portanto, 

como já mencionado anteriormente, os nanotubos utilizados para fabricar as células 

solares foram tratados a 300 °C. 
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Figura 69 – Medidas de espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras onde os 

tratamentos térmicos foram realizados a 300 e 400 °C. 
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Após esse experimento, foram realizados outros tratamentos térmicos com a 

temperatura de 300 °C em nanotubos obtidos com outras condições de anodização.  

Essas amostras também não apresentaram rachaduras em sua superfície, pois possuiam 

tubos de menor comprimento. Nas Figuras 70 (a), (b), (c) e (d) são apresentados 

espectros  Raman  das  amostras  que  foram tratadas termicamente à temperatura de 

300 °C por 2 h no “hot plate”, essas amostras foram obtidas com tempos de oxidação 

anódica de 4 e 19 h e tensões de: 10, 20, 40 e 60 V. Somente a amostra onde os 

nanotubos foram crescidos com 10 V e 4 h, que apresentou apenas uma das bandas da 

fase anatase em (631 cm
-1

), todas as outras amostras apresentaram as 3 bandas da fase 

anatase bem denidas em: 391, 511 e 631 cm
-1

. 
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Figura 70 – Resultado das medidas de espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras 

onde  o  tratamento  térmico foi realizado a 300 °C: (a) 10 V / 4 - 19 h; (b) 20 V / 4 - 19 

h; (c) 40 V / 19 h; (d) 60 V / 4 h. 
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Nesse trabalho também foram realizados tratamentos térmicos a 500 °C por 2 h, 

a fim de verificar a qual temperatura os nanotubos começam a  cristalizar  na fase rutilo, 

como nesses tratamentos térmicos a temperatura é mais alta, foram utilizados os 

nanotubos crescidos com 10 e 20 V por 4 h, porque apresentam menor comprimento, e 

foram crescidos novos nanotubos com 40 V e 60 V com tempo de 1h, pois são mais 

curtos. Na Figura 71 são mostrados os gráficos das medidas de Raman que foram 

realizados a 500 °C, como podemos observar nesses gráficos somente os nanotubos 

crescidos com 10 V por 4 h  cristalizaram totalmente na fase rutilo (bandas do espectro: 

232, 441 e 603 cm
-1

), no caso das outras amostras que foram tratadas a essa 

temperatura, elas apresentaram uma mistura das fases anatase e rutilo, pois seus 

espectros apresentaram bandas das duas fases. 
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Figura 71 –. Medidas de espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras onde os 

tratamentos térmicos foram realizados a 700 °C. 

 

Após esses tratamentos térmicos que foram realizados nos nanotubos crescidos 

nas lâminas de titânio, também foram realizados tratamentos térmicos com 300 °C em 

algumas das amostras de vidro e vidro com ITO onde os nanotubos foram crescidos 

com 60 V (nanotubos de 1,1 – 1,5 m de comprimento). 

 Nas Figuras 72 (a), (b), (c) e (d) são mostrados os espectros Raman dessas 

amostras antes e depois do tratamento térmico, nas Figuras 72 (a) e (b) são mostrados 3 

espectros Raman de amostras onde os tubos foram crescidos sobre vidro antes e depois 

do tratamento térmico a 300 °C, e no caso das Figuras 72 (c) e (d) é apresentado o 
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espectro de uma das amostras onde os nanotubos foram crescidos sobre vidro com ITO 

com 60V. Todas essas amostras apresentaram espectro amorfo antes do tratamento 

térmico e depois de serem tratadas termicamente não apresentaram em seu espctro 

Raman as bandas de anatase e rutilo, uma possível causa para esse resultado é o efeito 

de fluorescência do vidro, que não  permite observar as bandas das fases anatase e rutilo 

nos espectros, porém como esses mesmos tratamentos térmicos foram realizados nas 

lâminas de titânio, pode-se concluir que esses nanotubos cristalizam na fase anatase 

após o tratamento térmico a 300 °C.  
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Figura 72 – Medidas de espectroscopia RAMAN realizadas nas amostras de vidro com 

ITO onde foram crescidos nanotubos de 60 V com 1,1 – 1,5 m de comprimento: (a) 

Antes do tratamento térmico e (b) Após o tratamento térmico a 300 °C 
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4.4 – Medidas de difração de raios X  

 

4.4.1 – Nanotubos obtidos utilizando a solução de fluoreto de amônio, etilenoglicol e 

água 

 

 Na Figura 73 são mostrados os resultados das medidas de difração de raios X 

para os nanotubos obtidos com 60 V por 4 e 19 h fabricados sobre as lâminas de titânio, 

como podemos observar essa amostra só apresenta os picos do titânio metálico com 

maior intensidade, e apenas uma pequena banda mais larga em 36 ° correspondente à 

fase anatase do TiO2, mostrando que os nanotubos obtidos são essencialmente amorfos, 

como já mencionado anteriormente. 
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Figura 73 – Medidas de XDR realizadas nos nanotubos obtidos com 60 V em 4 e 19 h. 

 

Na Figura 74 são mostrados os resultados das medidas de difração de raios X 

para os nanotubos obtidos com 10 V e 20 V (19 h), que apresentaram grande quantidade 

de resíduo em sua superfície, pois após a anodização a limpeza foi realizada somente 

com água DI. Nessas amostras  temos  os  picos  do titânio semelhantes às lâminas de 

60 V (4 e 19 h), mas houve o aparecimento do pico da fase rutilo em 43 °, e o pico de 

anatase apresentou intesidade maior, mostrando que o resíduo do processo é formado 

por TiO2 cristalino. 
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Figura 74 – Medidas de difração de raios X para os nanotubos obtidos com 10 V e 20 

V (19 h). 

 

4.5 – Produção das linhas de nanotubos sobre vidro  

 

Nas Figuras 75 (a) e (b) são mostradas as imagens de SEM das linhas de 

nanotubos que foram obtidas com processo de fotogravação do titânio com uma solução 

de HF de 1 : 20 (os tubos  foram crescidos com a tensão de 60 V e tempo de 45 min – 

filmes de titânio de 1 m).  Na Figura 75 (a) pode-se observar que as linhas de 

nanotubos ficaram bem definidas na superfície do vidro, porém essas linhas 

apresentaram algumas falhas, porque alguns nanotubos descolaram de sua superfície 

durante a sua limpeza (etapa de limpeza final) com álcool isopropílico e acetona no 

ultra-som. Na Figura 75 (b) é mostrada uma dessas rachaduras com maior ampliação, 

através dessa imagem foi possível observar um aspecto interessante dessas linhas, que 

os nanotubos crescidos no meio da linha ficaram alinhados verticalmente, mas nas 

laterais da linha os nanotubos cresceram de forma perpendicular as laterais, isso ocorreu 

devido às linhas de corrente serem perpendiculares as laterais das linhas durante o 

crescimento dos nanotubos (essas linhas apresentam altura de aproximadamente 1,5 m, 

pois o filme de titânio depositado foi de 1 m). Na Figura 76 é mostrada uma ilustração 

das linhas de corrente que saem do titânio durante o processo de anodização. 
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(a)                                                  (b)                    

            

Figura 75 – (a) Imagens de SEM das linhas de nanotubos obtidas com o processo de 

fotogravação do titânio (substrato de vidro). (b) Falha na linha de nanotubos vista de 

perfil (inclinação 45°). 

                                                                    

 

Figura 76 – Linhas de corrente que saem das linhas de titânio durante o processo de 

anodização. 

 

As imagens de SEM das linhas formadas no processo de corrosão do titânio, que 

foi realizado com a solução de DLV de 1:10 são mostradas nas Figuras 77 (a) e (b), para 

esses processos foi utilizada a mesma tensão e tempo de anodização. Observando duas 

Figuras pode-se notar que as linhas formadas com esse processo já apresentaram 

melhores características, pois as linhas apresentaram menos falhas e irregularidades em 

suas laterais, isso ocorreu porque a corrosão com DLV é menos agressiva, e tem menor 

taxa de corrosão que as soluções de HF. Na Figura 77 (b) é mostrada uma imagem mais 

ampliada da lateral da linha, nessa imagem pode-se observar que também houve 

crescimento de nanotubos nas laterais da linha, mas essas linhas ficaram menos 

irregulares.     
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(a)                                                    (b)                   

       

Figura 77 – (a) Imagens de SEM das linhas de nanotubos obtidas com o processo de 

fotogravação do titânio com a solução de DLV (substrato de vidro). (b) Imagem 

ampliada da lateral de uma dessas linhas de nanotubos.  

 

Nas Figuras 78 (a) e (b) são mostradas imagens  SEM das linhas de nanotubos 

que foram obtidas pelo processo de lift off utilizando 0,5 m de titânio (tubos crescidos 

com tensão de 60 V e tempo de 45 min). Como se pode observar na Figura 78 (a) essas 

linhas apresentaram muitas falhas e irregularidades em sua superfície, isso ocorreu 

devido ao stress nos filmes de titânio que foram depositados sobre o fotorresiste. No 

caso da Figura 78 (b) é mostrada uma imagem mais ampliada de uma dessas linhas de 

nanotubos, nessa imagem pode-se observar que os nanotubos cresceram de forma 

irregular, pois houve stress no titânio quando o mesmo foi depositado, observando essa 

imagem também podemos notar, que nas laterais dessas linhas não foi possível formar 

nanotubos com boas características morfológicas, pois enquanto esses nanotubos 

cresceram, eles ficaram em contato com o fotorresiste. 
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(a)                                                     (b)                   

          

Figura 78 – (a) Imagens de SEM das linhas de nanotubos obtidas com o processo de 

lift off com 0,5 m de titânio (substrato de vidro). (b) Linha vista com maior ampliação. 

 

Como os processos de lift off realizados com os filmes de titânio de 0,5 m não 

apresentaram bons resultados, também foram realizados processos com filmes de titânio 

de 1000 Å (anodização com 60 V 15 min). Nas Figuras 79 (a) e (b) são apresentadas as 

imagens de SEM dessas linhas, onde pode-se observar que ainda surgiram 

irregularidades nas laterais da lâmina devido ao contato dos nanotubos com o 

fotorresiste durante o seu crescimento, portanto não foi possível observar tubos nas 

laterais da linha, mas no caso dessa espessura de titânio o stress foi menor e não 

surgiram rachaduras nas linhas (essas linhas de nanotubos  apresentaram altura de 1400 

Å, porque a espessura do filme de titânio depositado sobre o fotorresiste foi menor.  

(a)                                                            (b)                   

              

Figura 79 – (a)  Imagens de SEM das linhas de nanotubos obtidas com o processo de lift 

off com 1000 Å (substrato de  vidro). (b) Lateral da linha vista com maior ampliação. 
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Nas Figuras 80 (a), (b) e (c) são apresentadas imagens de SEM das linhas de 

nanotubos que foram fabricadas utilizando o processo de fotogravação dos nanotubos 

com uma solução de HF de 1:20, nesse processo o tempo de corrosão foi de 30 

segundos, e para esse processo foram utilizados nanotubos de 60V crescidos sobre 

filmes de titânio de 0,5 m. Como nesse processo a solução de HF também ataca o 

vidro, sugiram muitas irregularidades na superfície do vidro devido ao HF. No caso das 

Figuras 80 (b) e (c) são mostradas imagens de SEM mais ampliadas, mostrando a lateral 

de uma das linhas. Nessas imagens pode-se notar que a solução de HF atacou a lateral 

dos nantotubos que estavam debaixo do fotorresiste e ficaram expostos a solução, 

trazendo irregularidades as laterais das linhas. Na Figura 81 é ilustrado este efeito que 

ocorre durante o processo de corrosão.  

(a)                                                       (b)                   

             

(c) 

 

Figura 80 – (a) Imagens de SEM das linhas de nanotubos obtidas com o processo de 

fotogravação dos nanotubos (substrato de vidro). (b) Imagem de topo ampliada da 

lateral da linha nanotubos. (c) Lateral da linha vista de perfil (inclinação 45°) - 

Nanotubos atacados pela solução de HF. 
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Figura 81  – Efeito de corrosão dos nanotubos no processo de fotogravação do titânio. 

 

As imagens de SEM das linhas obtidas pelo processo de fotogravação dos 

nanotubos utilizando a solução de 1:10 DLV são mostradas nas Figuras 82 (a) e (b). 

Como pode-ser observado na Figura 82 (a), a corrosão com o DLV foi menos agressiva 

e atacou menos o vidro e as laterais das linhas de nanotubos, com esse processo foi 

também foi possível formar linhas com menos irregularidades em suas bordas. Na 

Figura 82 (b) é mostrada uma imagem ampliada da borda da linha de nanotubos, nessa 

imagem também podemos observar que esse processo de corrosão apresentou melhores 

resultados, nessa amostra a lateral das linhas foi menos atacada pela solução de DLV. 

(a)                                                        (b)                   

        

Figura 82 – (a) Imagens de SEM das linhas de nanotubos obtidas com o processo de 

fotogravação dos nanotubos com a solução de DLV (substrato de vidro). (b) Imagem 

ampliada da lateral de uma dessas linhas de nanotubos (inclinação 45°). 
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Nas Figuras 83 (a) e (b) são mostradas as imagens SEM do processo de 

fotogravação dos nanotubos utilizando o processo de corrosão por plasma de SF6, para 

esse processo foram utilizados nanotubos crescidos com 60 V por 45 min (comprimento 

entre aproximadamente 1,1 -1,5 m). Na Figura 83 (a) é mostrada a imagem de uma das 

linhas formadas pelo processo de corrosão por plasma, o processo de corrosão por 

plasma foi realizado para formar linhas de nanotubos com bordas menos irregulares, 

porém nesse processo o fotorresiste foi totalmente corroido pelo plasma antes de corroer 

totalmente os nanotubos que não estavam cobertos pelo fotorresiste. Observando a 

Figura 83 (b) da lateral da linha podemos observar que a boca dos nanotubos que foram 

cobertos pelo fotorresiste foi atacada pelo plasma, e ainda sobraram tubos ao redor da 

linha. 

(a)                                                          (b)                   

       

Figura 83 – (a) Imagens de SEM uma das linhas de nanotubos obtidas com o processo 

de corrosão dos nanotubos por plasma de SF6 (substrato de vidro). (b) Imagem 

ampliada da lateral de uma dessas linhas de nanotubos.  
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4.6 – Produção das células solares  

 

 Na Figura 84 são apresentadas as curvas de densidade de corrente em função da 

tensão (J - V), de uma célula solar fabricada com nanotubos crescidos com 60 V  por  

45 min e  4 h em uma lâmina de titânio não polida. Essa célula foi iluminada com 

radiação de intensidade próxima ao AM1 ( 100 mW/cm
2
). 
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Figura 84 – Curvas de densidade de corrente em função da tensão (J - V) das células 

solares fabricadas  com  lâmina  de  titânio  não polida e nanotubos de 60 V / 45 min e 

60 V / 4 h. 

 

Pode se observar que essas células apresentam um pronunciado efeito de 

resistência paralelo (Rp) e de resistência série (RS). O efeito de Rp se faz evidente pelo 

fato da corrente não saturar para polarização reversa. Este efeito da resistência paralelo 

(“shunt”) é atribuído à presença de rachaduras na matriz de nanotubos criando caminhos 

de corrente diretamente do eletrólito à lâmina de titânio. Para diminuir este efeito foram 

realizados os processos de eletropolimento (EP) e de polimento químico (PQ) na 

superfície da lâmina de titânio.  

Na Figura 85 são apresentadas as curvas de densidade de corrente em função da 

tensão (J - V),  das células solares  fabricadas com nanotubos crescidos com 60 V 

durante 1 h sobre uma lâmina de titânio eletropolida (EP) com uma etapa, em uma 

lâmina de titânio EP e com crescimento e remocão de nanotubos (CRNT) e em uma 
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lâmina de titânio polida químicamente (PQ) com uma solução de HF e HCL, onde 

também foi realizada a etapa de CRNT. Todas essas células foram iluminadas com 

radiação próxima a AM 1. 
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Figura 85 – Curvas J - V das células solares fabricadas com nanotubos crescidos com 

60 V por 1 h sobre lâminas de Ti eletropolida (EP), sobre lâmina de Ti eletropolida 

(EP) e com etapa de crescimento e remoção e novamente crescimento de nanotubos 

(CRNT) e sobre lâmina de titânio polida quimicamente com etapa de CRNT.  

 

Observando a curva J - V da célula obtida com a lâmina de titânio eletropolida 

(EP) com apenas uma etapa (Figura 85), pode-se observar que a inclinação na região 

reversa da curva é bem menor que nos casos anteriores (Figuras 84 (a) e (b)), mostrando 

que Rp diminuiu, mas ainda não o suficiente. Assim visando diminuir mais ainda o 

efeito de Rp foi construída uma nova célula desta vez a partir de matriz de nanotubos 

crescidos sobre uma lâmina de titânio que passara por duas etapas de polimento, o 

eletropolimento e o crescimento de nanotubos durante 30 min com 60 V e sua remoção 

em uma solução de HF diluída em água com razão de 1:10 em 30 seg.  Logo em seguida 

os nanotubos foram crescidos com 60 V durante 1 hora. Nota-se neste caso uma  Rp 

ainda maior, fazendo com que haja praticamente a saturação da corrente na polarização 

reversa, evidenciando a importância de se produzir os nanotubos em uma superfície 

com rugosidade superficial baixa. No caso da célula obtida com a lâmina de titânio 

polida quimicamente e com CRNT (PQ+CRNT) pode-se observar que a tensão de 
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circuito aberto Voc e a densidade de corrente de curto-circuito (Jsc) foram maiores nessa 

célula, porém  também  se observa  maior  efeito da resistência paralela (Rp). 

Como a célula solar fabricada com nanotubos de 60 V por 1 h e substrato de 

titânio PQ+CRNT apresentou bons resultados, foi produzida outra célula solar 

utilizando nanotubos de 60 V crescidos por 4 h e um substrato polido com PQ+CRNT, 

pois esses nanotubos apresentam maior comprimento (~ 30 m) e podem aumentar a 

densidade de corrente da célula solar. Para essa célula solar também foi utilizado como 

contra eletrodo uma lâmina de vidro coberta por ITO e 25 nm de platina depositada por 

evaporação por feixe de eletrons (equipamento fabricado pela Balzers modelo BAE-370 

do LME-USP), pois os filmes de platina depositados com essa técnica são mais 

uniformes. Na Figura 86 é mostrada a curva de J - V dessa célula solar, que foi 

fabricada com nanotubos de 60 V por 4 h, e da célula fabricada anteriormente com 

nanotubos de 60 V crescidos por 1 h em lâmina de titânio com PQ+CRNT 

anteriormente. Pode-se observar que a célula solar fabricada com nanotubos de 60 V 4h 

apresentou uma densidade de corrente muito maior, porém essa célula também 

apresentou em sua curva de J - V mais efeito da resistência paralelo e menor Voc. Uma 

possível causa para esse efeito são as rachaduras que podem surgir na matriz de 

nanotubos após o tratamento térmico, pois os nanotubos crescidos com 60 V durante 4h 

apresentam maior comprimento (~ 30 m) e podem apresentar mais rachaduras devido 

ao stress.  

 

 

 

 

 

 

Figura 86 – Curva de densidade de corrente em função da tensão (J - V) da célula 

solar fabricada com  nanotubos crescidos com 60 V / 4 h sobre lâmina  de  titânio 

polida quimicamente e com a etapa de CRNT (PQ+CRNT). 
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Nas Figuras 87 (a) e (b) são mostradas as curvas de densidade de corrente das 

células solares obtidas com vidro coberto por ITO e vidro com FTO. Nessas células 

solares a densidade de corrente de curto circuito foi mais baixa, este resulado é atribuído 

ao  menor comprimento dos nanotubos crescidos sobre essas amostras  (≈ 0,6 m). A 

tensão de circuito aberto (Voc) nessas amostras também foi menor que nas células 

anteriores, uma possível causa para esses efeito são as rachaduras que surgem na matriz 

de nanotubos após os nanotubos serem crescidos sobre o titânio que também foi tratado 

termicamente, como o titânio que foi consumido para formar os nanotubos foi 

depositado sobre o ITO e FTO em um substrato de vidro, também é possível que 

existam rachaduras na matriz de nanotubos devido ao stress que surge na superfície do 

titânio após sua deposição por sputtering. Observando as curvas de J-V pode-se notar 

que a densidade de corrente das células fabricadas com o FTO foi maior que das 

amostras fabricadas com ITO. 

(a)                                                                (b) 
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Figura 87 – Curvas de J - V: (a) Célula solar fabricada com substrato de vidro com 

ITO e (b) Célula solar fabricada com substrato de vidro com FTO.  

 

Na tabela 5 são apresentados os parâmetros extraídos das células solares 

fabricadas utilizando: vidro com ITO, vidro com FTO, lâmina de Ti sem polimento, 

lâmina de Ti polida apenas com EP, titânio polido com duas etapas de polimento (EP + 

CRNT) e das lâminas polidas quimicamente com a solução CP4 e com a etapa de 

CRNT.  
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Tabela 5 – Condições de obtenção dos nanotubos para fabricação das células solares. 

CÉLULA SOLAR Voc  

[V] 

Jsc  

[mA/cm
2
] 

FF Eficiência [%] 

Sem Polimento – 60 V / 45 min  0,43 0,070 0,42 0,01 

Sem polimento – 60 V / 4h  0,31 0,316 0,39 0,04 

EP – 60 V / 1h   0,47 0,035 0,55 0,01  

EP + CRNT – 60 V / 1h  0,46 0,071 0,54 0,02 

PQ + CRNT – 60 V / 1h  0,48 0,128 0,5 0,02 

PQ + CRNT – 60 V / 4h 0,41 1,320 0,37 0,2 

ITO – 60 V  0,3 0,010 0,23 0,001 

FTO – 60 V  0,17 0,036 0,26 0,002 

FTO – 20 V  0,15 0,020 0,22 0,002 

 

 

Observando a tabela nota-se que o polimento da superfície do Ti promoveu um 

aumento de tensão de circuito aberto (Voc) e do fator de forma (FF). Acredita-se que 

houve um aumento no valor da resistência em paralelo (Rp) com o polimento, já que o 

mesmo, produz nanotubos mais retos, com um menor número de rachaduras. No caso 

de lâminas sem polimento, os nanotubos apresentam um número muito grande de 

rachaduras, promovendo defeito entre eles, consequentemente, tem uma resistência 

shunt e com isso ocorre a passagem de corrente de fuga diretamente do eletrólito a folha 

de titânio.  

É importante ressaltar que as células solares fabricadas com nanotubos crescidos 

com 60 V por 4 h apresentaram maiores valores de densidade de corrente e eficiência, 

pois esses tubos apresentam maior comprimento (~ 30 µm), devido a seu tempo de 

anodização ser maior. Enquanto os nanotubos obtidos em folha de titânio com EP, 

EP+CRNT e PQ+CRNT  utilizando  60 V  durante 1 h,  possuem menor comprimento 

(~ 15 µm) e portanto menor superfície ativa.  

Comparando as células solares fabricadas com nanotubos de 60 V crescidos por 

1 h sobre as lâminas de Ti polidas com EP, EP + CRNT e PQ+CRNT, nota-se que a 

corrente de curto-circuito aumentou devido ao polimento do titânio, e no terceiro caso a 

corrente foi ainda maior, evidenciando a importância de uma superfície plana para  

obter os nanotubos e fabricar com os mesmos as células solares. Como podemos notar 

nas curvas da Figura 85, as células solares polidas com as etapas de CRNT também 
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apresentaram maior eficiência, pois essa etapa torna a superfície do titânio mais lisa e 

melhor preparada para crescer os nanotubos.  

Esse efeito do polimento do titânio também pode ser observado comparando a 

densidade de corrente das células solares fabricadas com nanotubos de 60 V por 4 h 

sobre lâmina de titânio polida com PQ + CRNT (Jsc = 1,32 mA/cm
2
), com a célula solar 

fabricada   utilizando   nanotubos   de   60 V 4 h   com   lâmina   de   Ti   sem  

polimento  (Jsc = 0,316 mA/cm
2
). 

No caso das células solares obtidas com substrato de vidro, os dispositivos 

obtidos com o FTO foram os que apresentaram melhores resultados, pois a matriz de 

nanotubos formada nessas amostras foi mais uniforme.  

Como as células solares fabricadas nesse trabalho apresentaram baixos valores 

de eficiência, foram realizadas medidas de UV-Vis para avaliar a transmitância do 

contra eletrodo fabricado com Pt depositada por e-beam, do contra eletrodo onde foi 

depositado o ácido hexacloro platínico (H2PtCl6),  e do eletrólito das células solares 

fabricadas com as lâminas de titânio. Na Figura 88 são mostrados os gráficos de 

transmitância do ITO, ITO coberto com o filme de platina obtido por meio do H2PtCl6, 

do ITO coberto com platina junto com o eletrólito e do ITO coberto por platina 

depositada por e-beam. 
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Figura 88 – Transmitância do ITO utilizado nas células solares fabricadas com as 

lâminas de titânio. 
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 Observando os resultados das medidas de transmitância mostrados na Figura 88, 

podemos notar que o ITO antes se ser coberto pelo filme de platina apresentava 

transmitância de 70 – 80 % para os comprimentos de onda entre 400 – 1100 nm, após 

ser  depositada  a  platina  com  H2PtCl6  sobre  o  ITO  sua  transmitância  caiu  para  

55 – 68 %, e no caso da platina depositada por e-beam a transmitância foi um pouco 

menor 30 – 49 % , porém esse filme de Pt é mais uniforme, e possibilita formar um 

eletrodo com melhores características elétricas. Nos gráficos de transmitância também 

podemos notar que existe uma parte da luz visível que não é bem transmitida pelo 

eletrólito, pois entre 400 – 700 nm a transmitância  do  conjunto  ITO + Platina + 

eletrólito cai gradualmente de 60 % para 1 %. 
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CAPITULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 – Conclusões 

 

Nos processos onde foi utilizada a solução de HF foi possível observar que o 

comprimento dos tubos para 23 V durante 30 min foi pouco maior que 

aproximadamente 250 nm e seu diâmetro de aproximadamente 64 - 85 nm. Em tempos 

maiores que 90 min os nanotubos foram atacados pela solução, resultando na formação 

de nanopartículas de TiO2. Os processos com HF realizados com 35 V por 15 e 30 min 

apresentaram uma estrutura porosa desordenada, indicando que 35 V é uma tensão 

muito alta para formar os tubos com essa solução. No processo realizado durante 60 min 

(35 V) essa estrutura porosa foi consumida pela solução, resultando na formação de 

nanopartículas de TiO2, que também são interessantes para aplicação em células solares, 

pois apresentam grande área superfícial.  

 Os nanotubos obtidos com as soluções de NH4F apresentaram resultados muito 

promissores. Pois com essa solução foi possível controlar o diâmetro, comprimento e 

espessura da parede dos tubos com os parâmetros de anodização. As medidas Raman  

mostraram que após o crescimento os nanotubos são constituidos por TiO2 amorfo, e 

que com tratamentos térmicos eles podem  cristalizar nas fases anatase ou rutilo, que 

apresentam diversas aplicações [3]. 

Obtendo nanotubos sobre os substratos de vidro foi possível formar matrizes de 

nanotubos com um padrão geometrico definido (linhas de nanotubos) utilizando vários 

processos litográficos. Neste trabalho o processo onde as linhas ficaram melhor 

definidas e uniformes, foi o processo onde foi realizada a fotogravação do titânio por 

DLV e posteriormente o crescimento dos nanotubos com 60 V.  

Com os processos de eletropolimento e polimento químico foi possível obter 

matrizes de nanotubos mais ordenadas e semelhantes às matrizes obtidas sobre os 

substratos de vidro, o que possibilitou fabricar células solares com melhores 

características fotovoltaicas. As células solares fabricadas com as lâminas de titânio 

apresentaram maior FF e eficiência que ás células obtidas com os substratos de vidro 

coberto com ITO e FTO, pois nesse tipo de substrato o comprimento dos nanotubos fica 

limitado à espessura de titânio que pode ser depositada sobre o vidro (aproximadamente 

1 m). 
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5.2 – Trabalhos futuros 

 

 Em trabalhos futuros, pode-se continuar o estudo dos nanotubos para a aplicação 

em células solares sensibilizadas por corante visando obter dispositivos mais eficiêntes. 

Para a obtenção de células solares mais eficiêntes, pode-se melhorar o espassador de 

PDMS e fabricar espassadores mais finos que 1 mm. Na fabricação dessas células 

solares também pode ser melhorado o tratamento térmico, para diminuir o stress 

causado na matriz de nanotubos evitando ou diminuindo as rachaduras na mesma. O 

processo de limpeza que foi realizado após a obtenção dos nanotubos também pode ser 

melhorado, utilizando soluções de HCl para remover o resíduo irregular que surge na 

superfície dos nanotubos durante seu crescimento. Nessas células solares também pode 

ser melhorada a absorção do corante, o eletrólito e o processo de fabricação do contra 

eletrodo de vidro com ITO onde foi depositada a platina.  
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