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RESUMO 

 

Nesse trabalho foram obtidos nanotubos de TiO2 pelo processo de anodização do 

titânio em soluções fluoradas visando sua aplicação em células solares, pois estes apresentam 

melhores propriedades que o TiO2 em forma de filme fino ou de nanopartículas, devido a sua 

maior área superficial e melhores propriedades de transporte de carga. Os processos de 

anodização foram realizados em lâminas de titânio com soluções de HF e NH4F e diferentes 

tensões e tempos de anodização, pois a tensão elétrica aplicada no processo pode ser utilizada 

para controlar o diâmetro, espessura e comprimento dos nanotubos. As amostras obtidas com 

as soluções de NH4F foram as que apresentaram os melhores resultados, com tubos de 

paredes mais lisas, comprimentos maiores e forma mais definida, pois as soluções de NH4F 

apresentam menor taxa de corrosão que as soluções de HF. Portanto, nesse trabalho as 

soluções de NH4F também foram utilizadas para crescer nanotubos sobre substratos de vidro, 

onde foi possível obter matrizes de nanotubos altamente ordenadas, e formar matrizes de 

nanotubos com padrões geométricos, para aplicação em células solares, sensores integráveis e 

cristais fotônicos. Porém nesse trabalho, os nanotubos foram utilizados somente para fabricar 

as células solares sensibilizadas por corante. Foram produzidas células solares utilizando 

lâminas de vidro cobertas por ITO e FTO, lâminas de titânio sem polimento, lâminas de Ti 

eletropolidas e também lâminas polidas utilizando polimento químico. Os processos de 

eletropolimento e polimento químico foram realizados para a obtenção de matrizes de 

nanotubos mais uniformes e células solares mais eficientes,utilizando esses processos foi 

possível obter células solares com curvas de J - V bem definidas e com fator de 

preenchimento (FF) de 0,5. 

 

 

 

 

 

 

   



ABSTRACT 

 

In this work TiO2 nanotube arrays were obtained by anodization of titanium foils in 

fluoride-based electrolytes, aiming their application in solar cells, due to its improved  

proprieties compared to TiO2 thin films or nanoparticles as a consequence of their large 

surface area and good electron transport. The anodization processes were performed utilizing 

HF and NH4F solutions with differentanodization voltages and times, in order to study the 

effect of these parametersin the arrays morphology and structure. The samples obtained from 

NH4F solutions presented better results, withnanotubes exhibiting smoother walls, enhanced 

length and well defined shape, due to the lower NH4F solution etching rate compared to HF 

solution. Therefore the NH4F solutions were also utilized to grow nanotubes on glass 

substrates, allowing to obtain highly oriented of nanotubes arrays. Also patterned nanotube 

arrays were obtained for integrated sensors and photonic crystalsapplications. However, in 

this work, the nanotubes were only used to manufacture the dye sensitized solar cells. Were 

performed solar cells with glass substrates coating by thin films of ITO and FTO, unpolished 

titanium foils, eletropolishedTi foils and chemical polished Ti foils. The eletropolishing and 

chemical polishing process was performed to obtain more uniform nanotube arrays and more 

efficient solar cells, with well defined J-V curve and FF of 0,5. 
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H2PtCl6  Ácido Hexacloro Platônico 
H2   Hidrogênio 

H2O   água 

HOCH2CH2OH Etileno glicol  

HF   Ácido fluorídrico 

HCl   Ácido clorídrico 

HNO3   Ácido nítrico 

h   Constante de Planck(6,626. 10-34 m2Kg/s) 

IAM1   Intensidade da luz em condição de radiação AM1 (100 mW/cm2) 



Imáx   Corrente no ponto de potencia máxima da curva I-V  

Iop   Fotocorrente 

Isc   Corrente de curto-circuito 

IV   Radiação infravermelho 

I3
-   Triodeto 

I-   Iodeto 

I3
-/I-   Par de óxido-redução triodeto/iodeto 

Iλ   Intensidade da luz 

I-V   Curva de corrente x tensão aplicada na célula 

ITO   Óxido de índio dopado com estanho 

IPCE   Eficiência de conversão de fóton inicidente em corrente – IPCE 

J-V   Curva de densidade de corrente x tensão aplicada na célula 

Jmáx   Densidade de corrente no ponto de potência máxima da curva J-V 

Jsc   Densidade de corrente de curto-circuito 

LME-USP  Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica da USP 

LSI-USP  Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP 

NT   Nanotubos 

NH4F   Fluoreto de Amônio 

Nc   Número de portadores de carga gerados que contribuem para a fotocorrente 

Nf   Número de fótons que incide na camada fotossensível 

OH-   Hidroxila 

O2   Óxigenio 

PDMS   Dimetipolisiloxano 

Pmáx   Ponto da curva J-V onde a potencia é da célula solar é máxima  

PN   Junção entre o semicondutor dopado tipo n e o semicondutor tipo p  

PQ   Polimento Químico 

q   Valor da carga elétrica elementar(1,6. 10-19C) 

Rs   Resistência série 

Rp   Resistência paralela 

RuL2(NCS)2  Corante N3 - substância tris(2,2' - bipyridyl-4,4' -carboxylate) Ru(II) 

RuL'(NCS)3  Corante preto - substância tris(cyanato)(2,2'2'' - bipyridyl-4,4'4''-tricarboxylate) 

Ru(II) 

S   Corante 

S*   Corante sensibilizado pela luz 



SEM   Microscopia eletrônica de varredura 

Se   Selênio 

STA   Sustainable Technologies Australia 

Ti   Titânio 

TiO2   Óxido de titânio 

UV   Ultravioleta 

Vmáx   Tensão no ponto de potência máxima da curva J-V  

Voc   Tensão de circuito aberto  

Vis   Luz visível 

Vo   Potencial eletroquímico 

ν   Frequência de uma onda eletromagnética  

η   Eficiência 
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