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RESUMO 
 
Guimarães, R. R. “Influência das Interfaces TiO2/Corante, TiO2/Eletrólito e 
Rutilo/Anatase sobre a Eficiência de Fotoconversão das Células de Gratzel”. 2016. 
163p. Tese de Doutorado - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de 
Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

Nesta tese visamos o entendimento aprofundado dos processos e mecanismos 
que influenciam a performance de células solares sensibilizadas por corante (DSCs), 
particularmente a influência das interfaces TiO2/corante, TiO2/eletrólito e 
rutilo/anatase, assim contribuindo para obter dispositivos eficientes.  

Nesse sentido, foi investigada a influência das propriedades eletrônicas do 
novo corante [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl associadas às transições de transferência de 
carga MLCT e LMCT sobre a eficiência de fotoinjeção e fotoconversão de energia 
solar nas DSCs. Por meio da aplicação das espécies isoladas 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] 
em DSCs, foram demonstradas as contribuições de duas bandas MLCTs e uma 
LMCT para a fotoconversão de energia, que foram reveladas por deconvolução dos 
espectros de fotoação. Além disso, aquelas espécies apresentaram valores de 
eficiência global corrigidos pela quantidade de corante adsorvido no TiO2 maiores do 
que o corante N719, indicando que os novos corantes de rutênio têm potencial de 
aplicação como fotossensibilizadores de células solares. 

Também foi investigado o mecanismo do efeito sinérgico observado em 
misturas de rutilo e de anatase por meio do estudo das contribuições dos processos 
de recombinação e de difusão de elétrons nos filmes mesoporosos mistos de TiO2 
sobre a performance das DSCs, em função da distribuição daqueles nanocristais em 
diferentes proporções, confirmadas por microscopia Raman confocal. A impedância 
das interfaces/junções presentes nas DSCs foi caracterizada por espectroscopia de 
impedância eletroquímica (EIS) para determinação de parâmetros fundamentais 
como capacitância química, resistência de difusão, resistências de recombinação, 
coeficiente de difusão, tempo de vida e comprimento de difusão dos elétrons dos 
filmes mistos de TiO2. As características I x V das células solares, ou seja, os 
parâmetros de eficiência global (ƞ), densidade de corrente de curto-circuito (Jsc), 
voltagem de circuito-aberto (Voc) e fator de preenchimento (FF) foram relacionados 
com os parâmetros de impedância e o grau de homogeneidade das misturas de 



  

nanopartículas de rutilo e de anatase. Em particular, foi demonstrado o papel 
fundamental das propriedades de difusão de elétrons nos filmes mistos de TiO2 para 
o aumento da performance das DSCs. Os estudos de simulação dos espectros de 
impedância de filmes mistos não homogêneos de TiO2 comercial Aldrich mostraram 
que o coeficiente de difusão de elétrons desses materiais apresenta um máximo na 
região de 15% de rutilo e 85% anatase, coincidindo com o máximo de eficiência das 
DSCs de mesma composição. De fato, diferenças sutis nas contribuições da 
capacitância química e resistência de difusão foram responsáveis pelo aumento do 
coeficiente de difusão das DSCs baseadas em filmes mistos não homogêneos de 
TiO2. Por outro lado, quando foi aumentada a área de contato entre as nanopartículas 
de anatase e de rutilo, foi observado um aumento da capacitância química e tempo 
de vida dos elétrons nos filmes mistos homogêneos de TiO2. Estes foram atribuídos 
ao aumento da eficiência de transferência de elétrons entre os nanocristais de rutilo 
e de anatase, que diminuiram a recombinação de elétrons e promoveram a 
estabilização de cargas na banda de condução do TiO2. 

 
Palavras-chave:  Células solares sensibilizadas por corantes; complexo de rutênio; 
TiO2; anatase; rutilo; efeito sinérgico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
Guimarães, R. R. “Role of TiO2/Dye, TiO2/Electrolyte and Anatase/Rutile Interfaces on 
the Photoconversion Efficiency of Gratzel Cells”. 2016. 163p. PhD Thesis - Graduate 
Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

The understanding of the detailed mechanism and processes that influence the 
performance of dye-sensitized solar cells (DSCs), particularly the influence of TiO2/ 
dye, TiO2/electrolyte and rutile/anatase interfaces, thus contributing to increase the 
efficiency of that devices, is the main goal of this thesis.  

Accordingly, we investigated the influence of the electronic properties of the 
new dye [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl associated the MLCT and LMCT charge transfer 
transitions on the efficiency of photoinjection and solar energy photoconversion in 
DSCs. The species (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] and 
(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] were isolated and used in DSCs, revealing the contributions 
of two MLCTs and a LMCT band for energy conversion by deconvolution of the 
photoaction spectra. Interestingly, these new ruthenium dyes presented overall 
efficiency normalized by the amount of dye adsorbed on TiO2 larger than for the N719 
dye, indicating a potential for application as photosensitizers. 

The mechanism of the synergistic effect observed in blends of rutile and 
anatase was investigated studying the contributions of the recombination and electron 
diffusion processes in mesoporous mixed TiO2 films on the performance of DSCs, as 
a function of the distribution of those nanocrystals in different proportions, as 
confirmed by Raman microscopy (Confocal). The impedance of interfaces/junctions 
present in the DSCs was carefully characterized by electrochemical impedance 
spectroscopy (EIS) to determine key parameters such as chemical capacitance, 
diffusion resistance, recombination resistance, diffusion coefficient, lifetime and the 
electron diffusion length in mixed TiO2 films. The I x V characteristics, i.e. the overall 
efficiency parameter (ƞ), density of short circuit current (Jsc), open-circuit voltage (Voc) 
and fill factor (FF) of solar cells were correlated with the impedance parameters and 
the degree of homogeneity of mixtures of rutile and anatase nanoparticles.  

In fact, the essential role of electron diffusion properties in the mixed TiO2 films 
on the performance of DSCs was demonstrated. Impedance studies of low 
homogeneity mixed films prepared with commercial TiO2 (Aldrich) by fitting the 
experimental spectra with a suitable equivalent circuit revealed that the electron 



  

diffusion coefficient of these materials exhibits a maximum at 15% rutile and 85% 
anatase, as expected based on the synergic effect in DSCs. In fact, subtle differences 
in the contributions of chemical capacitance and diffusion resistance were responsible 
for the increase of the electron diffusion coefficient in low homogeneity mixed TiO2 
films. On the other hand, an increase in the anatase and rutile nanoparticles contact 
area reflected positively in the chemical capacitance and electron lifetime, as expected 
for an enhanced electron transfer efficiency between the rutile and anatase 
nanocrystals, thus decreasing the electron recombination and increasing the stability 
of the photoinjected charge on the TiO2 conduction band. 
 
 
Keywords:  Dye-sensitized solar cell; ruthenium complex; TiO2; anatase; rutile; 
synergistic effect. 
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1. Introdução 
 1.1. Demanda de energia, meio ambiente e células solares 
 

As fontes de energia são a base de sustentação de nossa sociedade que está 
sempre buscando ideais como desenvolvimento cientifico e tecnológico, bem-estar 
social, preservação do ambiente e das espécies, estabilidade econômica e 
exploração de novos horizontes. Dessa forma, a geração duradoura de energia sem 
causar desequilíbrios ambientais torna-se primordial para nossa vida no planeta. 
Atualmente, a principal fonte utilizada para abastecer a demanda por energia são os 
combustíveis fósseis, largamente aplicados na conversão de calor em energia 
mecânica e elétrica pela combustão de hidrocarbonetos. Esta reação é altamente 
exotérmica devido a formação de ligações O-H e C-O com elevados valores de 
entalpia de ligação em detrimento da quebra de ligações C-H, C-C e O-O mais fracas 
(Tabela 1), que ocorre na combustão completa de hidrocarbonetos com fórmula CxHy 
(Equação 1). Por exemplo, a entalpia de combustão do 2,2,4-trimetilpentano (C8H18) 
produzido massivamente pela indústria do petróleo e utilizado como padrão de 
octanagem [1] é aproximadamente igual a -5461 kJ.mol-1 [2]. Assim, a queima de 
hidrocarbonetos pode produzir elevadas quantidades de energia de forma simples e 
barata. 

 
Tabela 1: Valores médios de entalpia de ligação (kJ.mol-1)[3]. 

 
 Ligação Entalpia de 

ligação média Ligação Entalpia de 
ligação média 

C-H 412 O-H 463 
C-C 348 C-O 360 
O-O 157   
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C H + (x + )O → xCO + H O     (eq. 1) 
 
As fontes mais importantes de combustíveis fósseis são carvão, petróleo e gás 

natural. Atualmente, essas matérias-primas são essenciais e utilizadas para muitos 
fins como geração de eletricidade em usinas termoelétricas, movimentação de 
veículos automotivos, transporte de alimentos e de matérias-primas, pavimentação 
de estradas, produção de fármacos, aquecimento de espaços públicos e privados 
incluindo residências, hospitais, escolas e empresas.  Apesar da grande quantidade 
de energia fornecida pela queima de combustíveis fósseis, esses recursos são 
limitados e geram gases tais como CO2, CO, NOx e SO2 que contribuem para a 
poluição do ar e o aumento do efeito estufa [4, 5]; e como consequência, prejudica a 
saúde das pessoas e contribui para a elevação da temperatura do planeta. A emissão 
de CO2 na atmosfera tem aumentado progressivamente desde a revolução industrial 
e tem alcançado valores muito elevados nos dias atuais [6, 7]. Estima-se que 
aproximadamente 9 bilhões de toneladas de CO2 foram emitidos em 2010 e vem 
crescendo exponencialmente a cada ano (Figura 1) [8]. Além disso, para a 
manutenção de nosso atual padrão de vida são necessários aproximadamente 13 TW 
de energia por ano, sendo que 85% dessa energia provém de combustíveis fósseis. 
Estima-se que nos próximos 50 anos serão necessários 30 TW por ano de energia 
para suprir a demanda global [9].  
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Figura 1: Emissão de dióxido de carbono no planeta em função do tempo e das diferentes 
fontes de energia. Figura reproduzida da referência [8]. 
 

Nesse contexto, nas próximas décadas será fundamental utilizar novas fontes 
de energia mais limpas e ambientalmente benignas e que forneça energia suficiente 
para suprir as demandas de todos os segmentos da sociedade. O sol é uma fonte de 
energia limpa e ilimitada para todo o planeta, sem custos e sem geração de resíduos 
e possui potencial para suprir grande parte da demanda global de energia com baixo 
impacto ao meio ambiente. A superfície da Terra recebe cerca de 100.000 TW de 
energia solar sendo que uma hora de irradiação seria suficiente para fornecer energia 
para a humanidade durante um ano [10]. O aproveitamento da luz solar para geração 
de energia elétrica é realizado por dispositivos fotovoltaicos e fotoeletroquímicos, que 
absorvem luz visível numa camada ativa promovendo a separação de elétrons e 
buracos, ou seja, a separação de cargas. Os elétrons e buracos migram em direções 
opostas polarizando os eletrodos e gerando uma corrente elétrica. Finalmente, essa 
potência elétrica pode ser usada para alimentar diversos dispositivos eletrônicos 
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como televisores, computadores e celulares. A emissão do espectro solar encontra-
se na faixa entre a radiação ultravioleta e infravermelha apresentando alta intensidade 
na região entre 450-1100 nm. A Figura 2 mostra o fluxo de fótons provenientes do sol 
que alcança a superfície da terra nas condições de AM 1,5 G e 100 mW cm-2 e a 
fotocorrente acumulada por uma célula solar convertendo todos fótons em corrente 
elétrica pela absorção de radiação com comprimento de onda na faixa de 300-1100 
nm [11].  

 

 
Figura 2: Fluxo de fótons do espectro solar e fotocorrente acumulada nas condições de AM 
1.5 G e 100 mW cm-2. Figura reproduzida da referência [11]. 

Os materiais utilizados para absorção da radiação variam muito de acordo com 
o tipo de célula solar.  A primeira geração de células solares usa uma junção 
semicondutora p-n de silício para conversão de luz em eletricidade [12]. As formas 
monocristalina e policristalina do silício são empregadas na construção dessas 
células solares, na qual a primeira apresenta melhor performance de fotoconversão 
(Figura 3) [13]. Apesar das células solares de silício apresentarem alta performance, 
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a obtenção desse semicondutor com grau de pureza adequado para utilização em 
dispositivos fotovoltaicos apresenta custo elevado e encarece a produção comercial 
das mesmas. Dessa forma, muitos esforços têm sido realizados no sentido de reduzir 
o preço desses dispositivos. A segunda geração de células solares [14, 15] é 
fabricada a partir de materiais com alto coeficiente de absorção da radiação solar 
permitindo a utilização de camadas micrométricas do material, assim diminuindo o 
custo dos dispositivos. Os materiais utilizados nas células solares de filmes finos 
incluem também silício amorfo, assim como seleneto de gálio, índio e cobre 
(conhecido como CIGS) [16] e telureto de cádmio (CdTe) [17]. As células solares de 
2ª geração apresentam performance inferior em relação aos dispositivos feitos de 
silício mono e policristalino, porém o custo desses dispositivos é significativamente 
menor viabilizando a sua aplicação comercial. Além disso, as células solares de 2ª 
geração são de fácil produção e seu custo pode atingir valores de $1 por watt pico 
(Wp), ou seja, um valor cerca de três vezes menor que o custo das células solares de 
primeira geração [11]. No entanto, os materiais CIGS e CdTe utilizados nesses 
dispositivos não são abundantes e seus preços são altamente dependentes de sua 
disponibilidade. Assim, a necessidade de produzir células solares com baixo custo, 
nos impulsiona na direção de materiais abundantes na natureza e com coeficientes 
de absorção na região do espectro visível e infravermelho próximo cada vez maiores. 
Nesse contexto, as células solares de terceira geração [18-20] tem sido desenvolvidas 
e incluem dispositivos fotovoltaicos tais como: célula solar de sulfeto de estanho, 
zinco e cobre (CZTS) [21, 22], célula solar orgânica [23, 24], célula solar de “quantum 
dot” [25], célula solar de perovskita [26-29] e célula solar sensibilizada por corante 
(DSC) [30-35]. Essa geração mais avançada de fotoconversores de energia tem 
alcançado avanços significativos nos últimos 15 anos (Figura 3) apresentando 
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potencial de se tornarem competitivas com as fontes de energia fósseis em pouco 
tempo.  

 
 1.2. Células solares sensibilizadas por corantes (DSCs) 
 

Fontes alternativas de energia que possam substituir os combustíveis fósseis 
estão cada vez mais diversificadas. Dentre as que possuem potencial de suprir 
grande parte da demanda energética global, as células solares sensibilizadas por 
corantes (DSCs) também conhecidas como células de Gratzel [30] ocupam lugar de 
destaque. Esses dispositivos são formados por uma camada mesoporosa de 
nanopartículas de um material semicondutor, geralmente dióxido de titânio (TiO2), 
com corantes ancorados na sua superfície responsáveis pela absorção de luz e 
injeção fotoinduzida de elétrons. Essa camada de nanopartículas é inicialmente 

Figura 3: Evolução da eficiência de conversão de diferentes tipos de células solares no 
período de 1975 à 2015. (National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO). 
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depositada sobre um substrato de vidro condutor revestido com óxido condutor 
transparente (TCO) e depois sensibilizada por um corante, constituindo o eletrodo 
ativo responsável pela separação de cargas (Figura 4). Em contato com o eletrodo de 
TiO2 há um par redox I3-/I- em solução que tem a função de regenerar o corante 
oxidado e transportar os buracos até o contra-eletrodo, formado por um vidro 
revestido com TCO e uma fina camada de platina. Os óxidos condutores mais 
comumente utilizado para preparação de eletrodos de DSCs são o óxido de estanho 
dopado com flúor (FTO) ou o óxido de índio dopado com estanho (ITO). 

 

 
Figura 4: Esquema operacional de uma célula solar sensibilizada por corante (DSCs). 
 

O mecanismo de funcionamento de uma DSC é mostrado com mais detalhe 
na Figura 5 considerando-se o diagrama de níveis de energia de cada unidade desse 
dispositivo. A conversão de energia é iniciada pela incidência de luz no eletrodo 
mesoporoso de TiO2, que o corante no estado fundamental absorve a radiação e é 
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promovido ao estado excitado (0). O corante no estado excitado pode decair para o 
estado fundamental (1), ou injetar um elétron para a banda de condução do TiO2 (2). 
Após o processo de fotoinjeção (2), o eletrólito de I3-/I- promove a regeneração do 
corante oxidado (S+) por meio de transferência de elétrons do I- para S+ (3). A tensão 
gerada sob iluminação corresponde à diferença entre o potencial eletroquímico dos 
dois contatos elétricos. No caso das DSCs, essa diferença de potencial (ΔV) encontra-
se entre o nível de Fermi do TiO2 e o potencial redox do eletrólito.  Os elétrons 
injetados na banda de condução do semicondutor se difundem para o eletrodo de 
TCO (4) e depois são transportados até o contra-eletrodo através do circuito externo, 
onde promovem a redução do I3- à íons I- (7), assim fechando o circuito. Entretanto, 
há reações indesejadas, nas quais os elétrons de alta energia presentes na banda de 
condução do TiO2 podem se recombinar diretamente com o fotossensibilizador 
oxidado regenerando o corante no estado fundamental (5). Outra possibilidade é a 
transferência desses elétrons para moléculas de I3- adsorvidas na superfície do TiO2 
gerando uma rota que equivale a um curto-circuito (6). A diminuição da velocidade 
das reações de recombinação de elétrons, a otimização da velocidade de difusão 
eletrônica no TiO2 e o melhor aproveitamento (absorção) da radiação solar pelo 
corante são os pontos chaves para se alcançar maiores valores de eficiência de 
conversão de energia nas DSCs. 
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Figura 5: Diagrama de níveis de energia para DSCs utilizando o complexo N3 como corante 
e o par I3-/I- como eletrólito redox. Os processos de transferência de elétrons estão indicados 
por números (0 a 7). A banda de valência e de condução do TiO2 está indicada como BV e 
BC, respectivamente. A energia de Fermi do TiO2 está representada como Efn. Figura 
adaptada da referência [11]. 

Diversas classes de compostos incluindo porfirinas, clusters e complexos de 
rutênio vem sendo pesquisados em nosso laboratório como corantes 
fotossensibilizadores em células fotoeletroquímicas, com vistas ao melhor 
aproveitamento da luz solar, bem como para o desenvolvimento de janelas 
eletrocrômicas, sensores e portas lógicas [36-42]. Os complexos de rutênio, em 
particular, têm sido investigados intensivamente para aplicação em DSCs devido ao 
seu amplo espectro de absorção na região do visível, a elevada estabilidade e 
propriedades fotovoltaicas. A absorção de luz solar na região do visível por complexos 
de rutênio é atribuído as bandas de transferência de carga metal-ligante (MLCT) com 
elevados valores de absortividade molar. Os melhores desempenhos fotovoltaicos de 
DSCs utilizando complexos de rutênio, tanto em termos de rendimento de conversão 
como estabilidade de longo prazo, têm sido alcançado com o corante N3 (cis-[Ru(2,2’-
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bipiridina-4,4’-dicarboxilato)2(NCS)2]) e seu derivado N719 ((Bu4N)2[Ru(2,2’-
bipiridina-4,4’dicarboxilato)2(NCS)2]) (Figura 6). De fato, esses corantes tem sido 
usados como protótipos de sensibilizadores de transferência de carga para aplicação 
em células solares sensibilizadas por corantes [43].  

 

 
Figura 6: Estruturas moleculares dos corantes N3 e N719. 

Diversos fatores devem ser satisfeitos pelos corantes para apresentar uma boa 
performance em DSCs. Os sensibilizadores devem apresentar um grupo coordenante 
adequado para que estejam fortemente ancorados a superfície do filme semicondutor. 
Assim, grupos carboxílicos (-COOH) desempenham um papel fundamental para a 
formação da ligação entre o corante e o TiO2, facilitando a fotoinjeção de elétrons 
para a banda de condução do óxido mesoporoso.  Ligantes auxiliares como o 2,4,6-
trimercapto-1,3,5-triazina (tmtH3) (Figura 7) são capazes de melhorar o desempenho 
do fotossensibilizador, proporcionando grupos doadores de elétrons que intensificam 
o fluxo vetorial de elétrons no sentido da camada receptora de dióxido de titânio, além 
de deslocar a banda de absorção MLCT para regiões de comprimentos de ondas 
maiores.  Nesse sentido, o ligante tmtH3 apresenta características bastante 
interessantes porque pode ter suas propriedades alteradas através de simples 
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reações de protonação/deprotonação, assim permitindo ajustar seu poder doador de 
elétrons.  
 

 
Figura 7: Estrutura molecular do ligante 2,4,6-trimercapto-1,3,5-triazina (tmtH3). 

  1.3. Dióxido de titânio (TiO2)  
O dióxido de titânio (TiO2) é um dos materiais mais extensamente investigados 

e utilizados devido à abundância, facilidade de obtenção, e propriedades físico-
químicas, justificando sua utilização numa ampla gama de aplicações [44, 45]. O TiO2 
pode ser obtido em larga escala por meio de extração e purificação do minério ilmenita 
pelos processos sulfato e cloreto [46], duas rotas bem conhecidas e comercialmente 
utilizadas. De fato, suas propriedades e a disponibilidade de materiais 
nanoparticulados no mercado, conjuntamente com a facilidade de preparação dos 
mesmos de modo controlado a partir de seus derivados organometálicos como 
isopropóxido de titânio e TiCl4 [47, 48], transforma-o num dos materiais mais versáteis 
para o desenvolvimento de nanomateriais híbridos bem como de novas técnicas e 
abordagens para a caracterização dessas interfaces. 

  A superfície do dióxido de titânio nanocristalino é propício para a adsorção de 
corantes. Contudo, estes devem possuir grupos capazes de interagir com a superfície 
do óxido para formar ligações químicas. Geralmente, a adsorção de moléculas ocorre 
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por meio de ligação química (que no caso de grupos carboxílicos formam ligações do 
tipo éster monodentado ou bidentado em ponte), interações eletrostáticas (por troca-
iônica ou emparelhamento de íons), ligações de hidrogênio e interações de van der 
Waals. Estas últimas estão envolvidas na adsorção física de moléculas em sólidos e 
no aprisionamento de moléculas no interior de poros ou cavidades de hospedeiros 
como as ciclodextrinas [11].  
 O TiO2 pode ser encontrado em três formas cristalinas principais, rutilo, 
anatase e brookita, sendo esta última pouco estudada pois apresenta baixa 
estabilidade e dificuldades na preparação do material puro [49]. A fase rutilo é a mais 
estável termodinamicamente e a transformação da anatase para rutilo ocorre em 
temperaturas na faixa de 700 a 1000 °C, dependendo do tamanho e das impurezas 
presentes no material. A geometria de coordenação do íon titânio(IV) nas estruturas 
da anatase e do rutilo é octaédrica, estando diretamente ligado a seis átomos de 
oxigênio, e a célula unitária tem simetria tetragonal [44]. O rutilo é mais empregado 
em tintas brancas e recobrimentos ópticos, pois tem maior índice de refração e é mais 
eficiente para espalhar luz, além de ser mais estável e mais barato. Já a anatase tem 
sido utilizada nas áreas de conversão de energia e fotocatálise heterogênea devido 
ao seu maior band-gap, maior mobilidade eletrônica, maior capacidade de adsorção 
de corantes e maior eficiência fotoeletroquímica devido a menor velocidade de 
recombinação do par elétron-buraco [50, 51]. 

Um fato bastante interessante que tem chamado atenção é o efeito sinérgico 
observado em fotocatálise e em fotoconversão de energia quando a fase rutilo é 
adicionada à fase anatase pura. Foi verificado que formulações contendo misturas de 
anatase e de rutilo apresentaram atividade fotocatalítica superior em relação as fases 
puras [52-54]. A hipótese mais aceita para explicar esse fenômeno foi inicialmente 
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proposta por Bickey et al. [55], que sugeriram que o aumento da atividade 
fotocatalítica é devido a maior eficiência do processo de separação do par elétron-
buraco na interface anatase/rutilo. Subsequentemente, Hurum et al. [56] mostraram 
que em misturas de rutilo e de anatase ocorre a transferência de elétrons da banda 
de condução do rutilo para os estados de aprisionamento de elétrons de menor 
energia da anatase. Esse fenômeno foi observado utilizando-se a técnica de 
espectroscopia de ressonância paramagnética de elétrons (EPR). Mais tarde Li et al. 
[57] confirmaram por espectroscopia de terahertz resolvida no tempo, a ocorrência 
dos processos de transferência de elétrons entre as fases cristalinas do TiO2, e 
propuseram que após a foto-excitação os elétrons acumulados na banda de condução 
do rutilo são eficientemente transferidos para a anatase, que apresenta estados de 
menor energia e maior mobilidade eletrônica. O efeito sinérgico observado nessas 
misturas tem levado a avanços significativos na melhoria dos processos de 
fotodegradação de contaminantes orgânicos [58], preparação de vidros auto 
limpantes [59] e também no aumento da eficiência de células solares sensibilizadas 
por corantes (DSCs) [57, 60-64]. 

De fato, em estudos de DSCs preparadas com eletrodos mesoporosos 
constituídos por misturas de nanopartículas de anatase e de rutilo foi reportado uma 
melhora da performance quando a proporção se encontra na faixa de 
aproximadamente 80% anatase e 20% rutilo, ou seja, numa proporção semelhante a 
encontrada no TiO2 comercial P25 Degussa. Os primeiros trabalhos de DSCs 
baseadas em mistura de fases do TiO2 foram realizados por Koo et al. [65] que 
utilizaram misturas de nanobastões de rutilo e de anatase. Neste caso, foi verificada 
uma maior eficiência global de conversão de energia (pela comparação das curvas I 
x V) nos dispositivos utilizando eletrodos preparados com 81% de anatase e 19% de 
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rutilo. Depois, Li et al. [66] observaram, através da técnica de espectroscopia de 
terahertz resolvida no tempo, que elétrons em partículas de rutilo podem migrar para 
partículas de anatase levando ao aumento de eficiência de DSCs, sendo a eficiência 
máxima observada na mistura com 13% de rutilo. Yun et al. [67] observaram um 
aumento de performance em dispositivos preparados com 20% de rutilo, atribuído ao 
efeito sinérgico de mistura de fases onde elétrons são transferidos de partículas de 
rutilo para partículas de anatase. Ding et al. [68] realizaram estudos com eletrodos 
baseados em nanofibras e verificaram o máximo de eficiência em 15,6% de rutilo, 
além de observarem elevados valores de tempo de vida e comprimento de difusão de 
elétrons por espectroscopia de fotocorrente de intensidade modulada (IMPS) e 
espectroscopia de fotovoltagem de intensidade modulada (IMVS). Hwang et al. [62] 
observaram por espectroscopia de impedância que o máximo de eficiência em 20% 
de rutilo foi acompanhado pela diminuição das resistências de recombinação e de 
difusão de elétrons no TiO2. Ruan et al. [63] observaram em estudos com misturas de 
fases de nanorods um máximo de performance em eletrodos preparados com 49% 
de rutilo, no entanto, o aumento de eficiência foi creditado a maior concentração de 
elétrons na banda de condução do TiO2 ao invés da transferência de elétrons de rutilo 
para anatase. Subramanian et al. [64] encontraram em DSCs preparadas com 
misturas de fases altos valores de densidade de elétrons e de tempo de vida do 
elétron na banda de condução do TiO2, que levaram a um máximo de eficiência com 
12% de rutilo.   

O aumento de eficiência observado em DSCs tende a ser explicado utilizando 
um modelo semelhante ao proposto para explicar o efeito sinérgico em fotocatálise, 
normalmente atribuído a diminuição da contribuição dos processos de recombinação 
de elétrons devido a maior eficiência de separação de cargas. De fato, este deve se 
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refletir no aumento do tempo de vida dos elétrons fotoinjetados na banda de condução 
do TiO2. Contudo, essa explicação não leva em consideração as mudanças nas 
propriedades de difusão de elétrons no filme de TiO2, que têm importância 
fundamental para o transporte de elétrons, e consequentemente, para a densidade 
de corrente e a eficiência global de conversão de energia das DSCs [69, 70].  Apesar 
dos esforços despendidos até o momento, ainda não está claro como os diferentes 
fatores e interfaces geradas ao se utilizar eletrodos preparados com nanopartículas 
de anatase e rutilo em DSCs influenciam nos processos de conversão de energia 
luminosa em elétrica. Todavia, não foram encontrados trabalhos que analisem 
quantitativamente como o tempo de vida e a difusão de elétrons no TiO2 influenciam 
na eficiência desses dispositivos. Essa abordagem é primordial para se ter uma 
melhor compreensão dos reais fatores do efeito sinérgico em DSCs. Tanto na 
fotocatálise heterogênea quanto em células solares, o entendimento de aspectos 
fundamentais relacionadas a superfície do TiO2 como as interfaces entre as 
nanopartículas e sua distribuição no filme mesoporoso podem ajudar na busca por 
maiores valores de eficiência de conversão e/ou também criar novos dispositivos.  

 
1.4. Microscopia Raman Confocal 

 
A espectroscopia Raman é uma técnica não destrutiva complementar à 

espectroscopia infravermelho, muito utilizada para a caracterização de níveis de 
energia vibracional e rotacional presentes na estrutura eletrônica de moléculas e 
materiais. Nessa técnica é utilizado um feixe de luz monocromática para promover 
moléculas no estado eletrônico fundamental para um estado virtual de maior energia 
(Figura 8). Quando esta volta ao estado fundamental de origem com emissão de um 
fóton com exatamente a mesma energia do fóton incidente, o processo é denominado 
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espalhamento Rayleigh (Fig. 8a). No entanto, o fóton espalhado pode apresentar 
energia menor que da radiação incidente (espalhamento Stokes). Nesse caso, o 
espalhamento ocorre com decaimento para um estado vibracional excitado do estado 
eletrônico de origem (Fig. 8b). O espalhamento anti-Stokes acontece quando a luz 
espalhada apresenta energia maior que a da radiação incidente. Assim, a luz é 
espalhada por moléculas em estados vibracionais excitados do estado eletrônico 
fundamental que após a interação com o fóton decaem para estados vibracionais de 
menor energia do estado eletrônico fundamental (Fig. 8c). As diferenças de energia 
entre a radiação incidente e a radiação espalhada correspondem às diferenças 
energéticas entre os níveis vibracionais das moléculas [71]. Além disso, na técnica de 
espectroscopia Raman existe a possibilidade de se incidir luz monocromática em 
ressonância com uma dada transição eletrônica no material promovendo-o para um 
estado eletrônico excitado estacionário (não virtual). Nesse caso, a probabilidade de 
espalhamento pode ser aumentada em várias ordens de grandeza devido ao que se 
convencionou denominar efeito Raman ressonante. 
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Figura 8: Esquema mostrando os níveis energéticos vibracionais envolvidos e a respectiva 
energia dos fótons observados no espalhamento Raman. Evirt = Energia do nível virtual, Ei = 
Energia do estado inicial, Ef = Energia do estado final. 
 

Na técnica de microscopia Raman confocal, o espectro Raman é obtido com 
alta resolução espacial através da incidência de um laser focado em uma região 
submicrométrica da amostra (Figura 9). A utilização de uma fonte de luz com alta 
potência intensifica o sinal Raman, e consequentemente, aumenta a sensibilidade do 
equipamento. A luz espalhada é direcionada para um detector EMCCD conectado a 
um computador que analisa a radiação e converte em dados digitais, para finalmente, 
registrar o espectro Raman de um pequeno volume da amostra, da ordem de 
femtolitros (10-15 L) [72]. O microscópio Raman confocal pode ser acoplado à uma 
mesa de varredura piezoelétrica que permite a obtenção de imagens com 
informações vibracionais e resolução lateral de cerca de 200 nm. Assim, a técnica 
possibilita realizar a caracterização química e morfológica de nanomateriais e 
superfícies nanoestruturadas. Por isso, pode-se distinguir regiões contendo partículas 
de TiO2 em diferentes fases cristalinas e determinar suas distribuições através do 
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mapeamento químico do material, que não podem ser obtidas por microscopia 
eletrônica ou óptica convencionais. 

 

 
Figura 9: Esquema mostrando o princípio de funcionamento do microscópio Raman Confocal 
WITec Alpha 300. Figura reproduzida da referência [73]. 
 1.5. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) 
 
 

A técnica de espectroscopia de impedância é uma ferramenta poderosa que 
pode ser utilizada na caracterização de interfaces, permitindo determinar 
simultaneamente parâmetros tais como velocidade de transferência de elétrons, 
constantes de difusão, espessura da camada de difusão, permeabilidade e 
homogeneidade de filmes, tamanho e formato de poros, dentre outros [74]. Essa 
técnica vem ocupando um lugar de destaque na área de células solares pois avalia 
diversas propriedades e parâmetros fundamentais, além da qualidade das junções e 
interfaces desses dispositivos [75-77]. O experimento de impedância consiste na 
aplicação de uma voltagem alternada sobre um potencial base para medida de uma 
corrente alternada resultante (também é possível fazer o contrário) em função da 
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frequência, permitindo analisar processos de transferência de carga que ocorrem em 
escalas de tempo distintas, de cerca de 102 a 10-6 segundos.  Por meio da intensidade 
e da defasagem entre o sinal aplicado e o sinal medido é possível caracterizar os 
diferentes elementos presentes em um circuito elétrico equivalente. Por outro lado, 
variando-se o potencial base aplicado, é possível realizar estudos alterando-se a 
concentração das espécies redox de um par, ou com diferentes composições de 
cargas presentes nas interfaces. 

Em DSCs, os processos de transferência de carga, de difusão de elétrons no 
TiO2, e de difusão do par redox I3-/I- no eletrólito, podem ser modelados pela 
combinação dos vários elementos de circuito elétrico mostrados na Tabela 2. Na 
técnica de espectroscopia de impedância, as transferências de elétrons numa 
interface são normalmente modeladas pela junção de um resistor e um capacitor em 
paralelo, enquanto os processos de difusão de elétrons e de íons são modelados pelo 
elemento Warburg. 

 
Tabela 2: Elementos comumente encontrados em circuitos elétricos com suas respectivas 
representações nas equações de impedância e defasagem de fase entre voltagem e corrente 
elétrica esperados para circuitos equivalentes ideais. 
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Cada um dos elementos de um circuito é caracterizado por uma expressão de 
impedância e uma diferença de fase entre a voltagem aplicada e a corrente elétrica 
medida (tabela 2). Podemos perceber que a expressão de impedância para um 
resistor (Z=R) é simples e não varia com a frequência angular do sinal aplicado. No 
entanto, todas as demais expressões dos circuitos equivalentes da tabela 2 são 
funções complexas dependentes da frequência angular. O resistor também é o único 
elemento que não apresenta defasagem entre o sinal aplicado e o sinal medido, 
tornando a distinção das propriedades resistivas de um circuito relativamente simples 
nos experimentos de impedância.  

Os gráficos de Nyquist, Bode fase e Bode módulo de Z são as principais 
ferramentas para a caracterização de circuitos elétricos pela técnica de 
espectroscopia de impedância (Figura 10). O gráfico de Nyquist mostra os valores de 
impedância imaginária, normalmente atribuídas a capacitores, indutores e elementos 
difusionais, em função da impedância real relacionada aos resistores. Os valores de 
resistência dos elementos presente em um circuito podem ser determinados pelo 
diâmetro dos arcos no gráfico de Nyquist. No espectro de Nyquist mostrado na Figura 
10, podemos observar 3 processos distintos relacionados à 3 arcos, onde processos 
rápidos de transferência eletrônica aparecem do lado esquerdo do espectro (altas 
frequências) e processos mais lentos são visualizados do lado direito (baixas 
frequências). As escalas de tempo desses processos de transferência de carga são 
melhor visualizadas no gráfico de Bode fase (defasagem entre voltagem e corrente 
versus frequência). A posição das bandas visualizadas nesse espectro, dada pela 
frequência da voltagem alternada aplicada em Hz, são facilmente correlacionadas 
com as constantes de tempo dos processos de transferência de carga. Além disso, o 
gráfico de Bode permite avaliar o tempo de vida da respectiva reação associada. Por 
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exemplo, é possível determinar o tempo de vida dos elétrons na banda de condução 
do TiO2 em uma DSC antes de sofrerem recombinação com o I3- presente no 
eletrólito. Finalmente, no gráfico de Bode módulo de Z é mostrado a evolução do 
módulo de impedância em função da frequência. Nesse espectro é possível 
caracterizar um circuito pelas inclinações da curva em função da frequência.  

 

 
Figura 10: Gráficos de Nyquist, Bode fase e Bode módulo de Z obtidos por espectroscopia de 
impedância. 

 
A análise de espectros de impedância também pode ser feita utilizando softwares 

que simulam as curvas experimentais. Essa abordagem é mais recomendada e 
geralmente empregada em estudos de DSCs, onde são usados algoritmos 
especializados de ajuste não-lineares que modificam os valores dos elementos de um 
circuito equivalente proposto visando a melhor adequação possível com a curva 
experimental. O cálculo é interrompido quando a curva teórica se ajusta perfeitamente 
à curva experimental dentro de uma faixa de erro estabelecido pelo usuário. Isso 
possibilita a obtenção dos valores de todos os elementos do circuito com grande 
precisão e correlação com os dados experimentais. 



 

50  

Os espectros de impedância obtidos para DSCs podem ser modelados utilizando-
se o circuito equivalente mostrado na Figura 11. Esse circuito é o que melhor tem se 
adequado aos resultados experimentais obtidos, e utiliza um circuito de linha de 
transmissão para descrever os processos de transferência de carga presentes no 
TiO2, e já se encontra implementado nos softwares de simulação de dados para ajuste 
de curvas de espectros de impedância eletroquímica. Todos os processos de 
transferência de carga observados em DSCs podem ser representados pelos 
parâmetros de resistência de difusão de elétrons na banda de condução do TiO2 (rt), 
resistência de recombinação de elétrons (rr), capacitância química do TiO2 (cμ), 
velocidade de difusão do par redox I3-/I- relacionado ao elemento de Warburg (Zd), 
resistência do contra-eletrodo (Rpt), capacitância do contra-eletrodo (Cpt) e resistência 
do TCO (Rs). O modelo descrito na Figura 11 considera que o contato entre TCO e 
TiO2 é ôhmico e tem valor de resistência muito baixo, de modo que o resistor e o 
capacitor dessa junção são excluídos do modelo. Além disso, quando potenciais 
suficientemente elevados são aplicados, o TiO2 apresenta condutividade 
suficientemente grande para que o elemento correspondente a junção FTO/Eletrólito 
(back layer) também possa ser desconsiderado.  

 

 
Figura 11: Esquema mostrando o circuito equivalente geralmente empregado para a 
simulação de células solares sensibilizadas por corantes com eletrólito líquido. Figura 
adaptada da referência [78]. 
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Rs - Resistência do filme de óxido condutor transparente. 
rt - Resistência de difusão de elétrons no TiO2. 
rr - Resistência de recombinação de elétrons na BC do TiO2 com I3- no eletrólito. 
cμ - Capacitância química do TiO2. 
Zd - Elemento de difusão de Warburg do par redox I3-/I-. 
Rpt - Resistência do contra-eletrodo de TCO/Pt.  
Cpt - Capacitância do contra-eletrodo de TCO/Pt. 

Como discutido acima é possível realizar a simulação dos espectros de 
impedância de DSCs utilizando o modelo de linha de transmissão descrito na Figura 
11. O gráfico de Nyquist de uma DSC com seus dados experimentais simulados 
utilizando um circuito equivalente por linha de transmissão é mostrado na Figura 12. 
O primeiro arco à esquerda, em frequências altas, é atribuído a impedância do 
processo de transferência eletrônica do contra-eletrodo de TCO com platina 
depositada, representado por uma resistência (Rpt) e um capacitor (Cpt) em paralelo. 
O segundo arco em frequências intermediárias corresponde a impedância associada 
aos processos de difusão e recombinação de elétrons no TiO2, modelado por um 
circuito de linha de transmissão. Finalmente, o último arco em frequências baixas à 
direita no espectro de Nyquist é atribuído a impedância associada ao processo de 
difusão de íons I3- e I- no eletrólito, representado por um elemento de Warburg de 
difusão finita. Os valores de rt, rr, cμ, Zd, Rpt, Cpt e Rs obtidos a partir da simulação de 
dados do espectro Nyquist da Figura 12 são mostrados na Tabela 3. Podemos 
perceber grande correlação entre os dados experimentais e os dados simulados. 
Além disso, foi possível separar as resistências de recombinação e de difusão de 
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elétrons no TiO2 (rr e rt, respectivamente) através da simulação dos dados de 
impedância (Tabela 3).  

 
Figura 12: Gráfico Nyquist de uma DSC em condições de circuito aberto sob iluminação de 1 
sol (100mW cm-2) e espectro simulado utilizando-se o modelo de linha de transmissão. Os 
dados experimental e simulado estão representados respectivamente por círculos azuis e 
uma linha vermelha. 
 
Tabela 3: Parâmetros de impedância de uma DSC obtidos por simulação utilizando um 
circuito equivalente por linha de transmissão: resistência de difusão dos elétrons no TiO2 (rt), 
resistência de recombinação (rr), capacitância química do TiO2 (cμ), resistência de difusão do 
eletrólito (Zd), resistência do contra-eletrodo (Rpt), capacitância do contra-eletrodo (Cpt) e 
resistência resultante do filme condutor de TCO e do circuito externo (Rs). 

rt (Ω) rr (Ω) cμ (mF) Zd (Ω) Rpt (Ω) Cpt (μF) Rs (Ω) 
4,83 16,9 1,72 5,5 14,9 3,67 39,2 
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A espectroscopia de impedância foi fundamental no desenvolvimento desta tese, 
tendo sido determinados a série de parâmetros acima mencionados em função da 
composição e morfologia. Dessa forma, foi possível dar um passo adiante no 
entendimento da natureza das interfaces e junções das células solares sensibilizadas 
por corantes, bem como de sua influência sobre a eficiência global de conversão de 
energia solar em eletricidade. De fato, essa técnica foi utilizada para o estudo da 
influência da composição do eletrodo semicondutor mesoporoso de TiO2 (mistura de 
partículas de rutilo e de anatase) sobre a performance das DSCs. 
 

1.6. Mecanismo de difusão de elétrons em DSCs 
 
 A interpretação física do mecanismo de difusão de elétrons no filme 
mesoporoso de TiO2 em DSCs leva em consideração os processos de injeção, 
difusão e recombinação de elétrons no filme mesoporoso semicondutor e pode ser 
deduzida a partir da equação de conservação de carga de um diodo [78]: 
 

( ) = ( ) + ( ) − ( ) − ( )   (eq. 2) 
 
onde n corresponde a densidade dos transportadores de carga (elétrons) por unidade 
de volume, GΦ é a velocidade de fotogeração de elétrons por unidade de volume a 
partir da incidência de luz com intensidade Φ0, Gd é a velocidade de geração de 
transportadores de carga no escuro via radiação térmica por unidade de volume, Un 
é a velocidade de recombinação de elétrons por unidade de volume e Jn é o fluxo de 
cargas devido ao gradiente de concentração de carga em um filme com espessura L.  
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A equação de conservação de carga é normalmente aplicada a um sistema de 
geração de energia com uma camada absorvedora de luz e dois contatos para coleta 
de elétrons e buracos mostrado na figura 13. Esse esquema mostra o princípio básico 
de funcionamento de uma célula solar e descreve os processos de geração (GΦ+Gd) 
(1), recombinação de elétrons (2) e extração de cargas (3). 

 
Figura 13: Esquema mostrando os processos operacionais básicos de uma célula solar. Os 
processos de geração (1), recombinação (2) e extração de elétrons (3) são mostrados no 
sistema de geração de energia. Figura reproduzida da referência [78]. 
O fluxo de cargas (Jn) devido ao gradiente de concentração na camada absorvedora 
pode ser descrito pela lei de Flick [79]. 
 

= −    (eq. 3) 
 
onde D0 é o coeficiente de difusão. 
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Para efeito de simplificação da equação de conservação de carga (eq. 2), a 
geração de transportadores de carga na camada absorvedora de luz é considerada 
homogênea, assim como o transporte de carga é assumido ser rápido, ou seja, o valor 
do coeficiente de difusão (D0) é elevado (tipicamente maior que 10-5 cm2 s-1). Dessa 
forma, o gradiente de concentração (∂n/∂x) deve ser relativamente pequeno para 
equilibrar o fluxo de carga na equação 3. 

Essas condições quando impostas ao sistema, implicam em duas alterações 
na equação de conservação: a) Tanto as velocidades de geração de cargas (GΦ+Gd) 
como de recombinação de elétrons (Un) se tornam independentes da posição x por 
causa da homogeneidade desses processos na camada absorvedora de luz; e b) O 
fluxo de cargas (Jn) varia linearmente ao longo do eixo x. Assim, a equação de 
conservação é modificada para: 

 

= + − [ ( ) ( )] −    (eq. 4) 
 
Assumindo que o sistema de geração de energia se encontra em regime de 

estado estacionário, ou seja, os processos na camada absorvedora de luz estão em 
equilíbrio e não há variação da população de elétrons (transportadores de carga) em 
função do tempo. Assim, a taxa de variação da densidade de carga em função do 
tempo deve ser igual a zero, ou seja, ∂n/∂t = 0. Nessa condição, a equação 4 pode 
ser rearranjada para: 

 
[ ( ) − (0)] = + −    (eq. 5) 
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 Em função das considerações acima, o fluxo de elétrons na posição L também deve 
ser igual a zero (Jn(L) = 0), pois as correntes num sentido e no outro são iguais e se 
anulam perfeitamente nessa interface, de modo que não há contribuição de corrente 
para o sistema. Assim, considerando-se essas condições de contorno, podemos 
calcular o fluxo de cargas extraído pelo eletrodo coletor de elétrons em função dos 
processos de geração e recombinação utilizando-se a equação 6. 
 

− (0) = [ + ] −    (eq. 6) 
 

Para aplicação da equação 6 em células solares sensibilizadas por corantes 
(DSC) sob condições de iluminação, devemos assumir que a geração fotoinduzida de 
elétrons é muito maior que a geração por promoção térmica. Assim: 

 
+ ≈    (eq. 7) 

 
Logo, substituindo-se a equação 7 na equação 6 temos que: 

 
− (0) = [ − ]   (eq. 8) 

 
Dessa forma, podemos estudar o efeito dos processos de injeção e 

recombinação sobre a quantidade de elétrons extraída pelo eletrodo utilizando a 
equação 8. No esquema da Figura 14 é mostrada a difusão de elétrons através do 
filme de TiO2 em direção ao eletrodo coletor considerando-se esses processos de 
transferência de carga. A corrente medida nas DSCs é altamente dependente da 
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difusão eletrônica no filme mesoporoso de TiO2, que por sua vez é influenciada pelos 
processos de injeção e recombinação de elétrons. Nesse sentido, a injeção e 
recombinação eletrônica contribuem aumentando e diminuindo o fluxo de carga no 
filme mesoporoso, respectivamente. Assim, para se analisar parâmetros de DSCs tais 
como a densidade de corrente extraída em condições de funcionamento, é necessário 
considerar todos os demais processos de transferência de carga no TiO2. Somente 
dessa maneira será possível realizar uma interpretação mais correta e detalhada do 
mecanismo de funcionamento desses dispositivos. 

 
Figura 14: Esquema mostrando o mecanismo de funcionamento de uma DSC, enfatizando o 
processo de difusão de elétrons em um filme mesoporoso de TiO2 que ocorre 
concomitantemente com os demais processos de injeção e recombinação de elétrons. 
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1.7. Propriedades físico-químicas do TiO2: Energia de Fermi e 
capacitância química 

 
 O TiO2 desempenha papel fundamental no funcionamento de uma DSC, pois 
participa do processo primordial de separação de cargas fotoinduzida que leva a 
conversão de energia luminosa em energia elétrica. De fato, a interface TiO2/corante 
é responsável pela separação de cargas nesses dispositivos, por meio da injeção de 
elétrons do corante para estados não ocupados presentes na banda de condução do 
TiO2. Já os processos de recombinação e difusão de elétrons acontece nas interfaces 
TiO2/eletrólito e TiO2/TiO2, respectivamente. Todos os processos envolvidos na 
fotoconversão de energia alteram a população de elétrons na banda de condução do 
semicondutor, assim modificando suas propriedades energéticas. Dessa forma, o 
conhecimento das propriedades físico-químicas do TiO2 se torna primordial para o 
entendimento do mecanismo de geração de energia nas DSCs.  

A energia de Fermi de um semicondutor é definida como “a energia do estado 
ocupado mais energético na temperatura de zero absoluto”. No entanto, o 
entendimento desse parâmetro pode ser estendido para temperaturas acima do zero 
absoluto, modificando sua interpretação para “a energia média dos estados ocupados 
ponderada pela probabilidade de ocupação”. A densidade de elétrons na banda de 
condução do TiO2 (n) pode ser relacionada com a energia de Fermi (EFn) pela seguinte 
expressão: 

 

=    (eq. 9) 
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 Considerando a energia de Fermi no escuro (EF0), a equação 9 pode ser modificada 
gerando a equação 10.  
 

=    (eq. 10) 
 
onde Ec é a energia da banda de condução do TiO2, Nc é a densidade efetiva de 
estados, n0 é a densidade de elétrons no escuro, T é a temperatura absoluta (em K)  
e kB é a constante de Boltzmann. 

O potencial elétrico de uma DSC é caracterizado pela diferença entre o nível 
de Fermi do TiO2 e o potencial redox do eletrólito (ERedox). Dessa forma, considerando 
que o potencial redox do eletrólito está em equilíbrio com a energia de Fermi do TiO2 
no escuro (EF0 = ERedox) podemos determinar a voltagem de uma DSC usando a 
equação 11.  

 
= ( − )   (eq. 11) 

 
Assim, a densidade de elétrons no TiO2 em função da voltagem de uma DSC pode 
ser obtida usando-se a equação 12 por meio da substituição das equações 9 e10 na 
11 seguido de rearranjo. 
 

=    (eq. 12) 
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Dessa forma, um aumento da população de elétrons na banda de condução do TiO2 
causado pelo processo de fotoinjeção deve provocar um aumento na voltagem de 
uma DSC (Eq. 12). Esse fenômeno é melhor descrito na figura 15 onde são mostrados 
os diagramas de energia dos componentes de uma célula solar sensibilizada por 
corante no escuro (A) e sob iluminação (B).  

 
O TiO2 também pode atuar como um material armazenador de cargas devido 

à alta densidade de estados não ocupados em sua banda de condução, conferindo 
característica de um capacitor para esse semicondutor. Nos estudos das 
propriedades de recombinação e de difusão de elétrons no TiO2 por espectroscopia 
de impedância é importante conhecer a capacitância do material estudado para 
atribuição de valores adequados para parâmetros como tempo de vida e coeficiente 
de difusão de elétrons. Por definição, a capacitância (C) de um material presente em 
um sistema de dois eletrodos é descrita como a razão entre a quantidade de carga 
armazenada (dQ) e a diferença de potencial entre os mesmos (dV): 

 

Figura 15: Diagrama de energia de uma célula solar sensibilizada por corante 
mostrando a variação da energia de Fermi no TiO2 no escuro e sob iluminação. 
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=     (eq. 13) 
 

Considerando um filme mesoporoso de TiO2, sua capacitância é definida como: 
 

= −     (eq. 14) 
onde n é densidade de elétrons no TiO2. Aplicando-se a equação 12 sobre a descrição 
da capacitância de um filme mesoporoso de TiO2 e levando em consideração que a 
variação da energia da banda de condução (EC) é bem menor em relação a variação 
da energia de Fermi, na qual a alteração do potencial químico de elétrons no TiO2 
pode ser dada exclusivamente por dEFn, podemos obter a equação da capacitância 
química do material semicondutor [80]. 
 

= = = ( )   (eq. 15) 
 
Em DSCs, a capacitância do eletrodo de TiO2 não tem apenas a contribuição da 
capacitância química do semicondutor (Cμ), mas tem também a influência da 
capacitância das interfaces FTO/eletrólito e TiO2/eletrólito (Figura 16a). No entanto, 
essas outras contribuições de capacitância são bem menores do que Cμ como 
mostrado pelo gráfico de capacitância em função do potencial negativo aplicado ao 
eletrodo de TiO2 (Figura 16b). Quando potenciais negativos são aplicados nesse 
eletrodo, inicialmente ocorre uma acumulação de íons com carga positiva na interface 
TCO/eletrólito caracterizado como capacitância da dupla camada de Helmholtz (A). 
Em potenciais intermediários, o aumento de capacitância é devido principalmente ao 
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aumento do potencial químico dos elétrons do TiO2 (B), onde o potencial aplicado no 
eletrodo, V, desloca EFn em direção à EC. Finalmente em potenciais altamente 
negativos, ocorre a contribuição da capacitância da interface TiO2/eletrólito devido ao 
acúmulo de cátions do eletrólito na superfície do TiO2. Nas simulações dos resultados 
dos ensaios de impedância realizados neste trabalho de tese, foi considerado que a 
capacitância do eletrodo negativo da DSC é determinada exclusivamente pela 
capacitância química do TiO2. 
 

 
Figura 16: (a) Esquema mostrando os domínios de diferentes componentes capacitivos 
presentes em um eletrodo mesoporoso de TiO2. (b) Gráfico da capacitância do TiO2 em 
solução aquosa (pH=11) em função do potencial aplicado, obtidos por medidas de 
impedância. Figura reproduzida da referência [80]. 
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1.8. Caracterização de DSCs: Curvas de corrente (I) versus potencial 
(V)  

 
Por meio da análise das curvas I x V de DSCs é possível determinar 

parâmetros tais como a eficiência global de conversão de fótons em elétrons (η), a 
densidade de corrente de curto-circuito (jsc), a voltagem de circuito-aberto (Voc) e o 
fator de preenchimento (FF) característico desses dispositivos. Os perfis das curvas I 
x V das DSCs podem ser descritos pelo modelo do diodo ideal e a equação 16.  

 

= − ( − 1)   (eq. 16) 
 
onde m corresponde a um fator de idealidade e jd é a densidade de corrente no 
escuro. 
Sob condições de circuito aberto, a corrente total no dispositivo é igual a zero, e a 
equação 16 pode ser modificada para obtenção da voltagem de circuito aberto (eq. 
17) 
 

= ln (1 + )   (eq. 17) 
 
A Figura 17 mostra a metodologia para obtenção dos parâmetros fundamentais 

de uma célula solar. Os valores de Jsc e Voc são obtidos considerando-se os pontos 
onde a voltagem e a corrente são respectivamente iguais a zero nessa curva. Já os 
parâmetros de fator de preenchimento (FF) e eficiência de conversão (η) são 



 

64  

facilmente determinados a partir dos gráficos de potência (IV) versus potencial (V) 
(Fig. 17B). O valor máximo desse gráfico corresponde a potência máxima (Pmax) de 
uma dada DSC, que se relaciona com η e FF por meio das equações 18 e 19. 

 
 
 

= =    (eq. 18) 
 

= =    (eq. 19) 
 
onde Pin é a intensidade da luz incidente em mW·cm-2.  
 

 
Figura 17: Gráficos IV e PV e indicações de como se deve determinar os parâmetros teóricos 
fundamentais de uma célula solar ideal (m = 1). A curva IV foi obtida utilizando-se a equação 
16 e considerando-se os valores de Jsc = 26 mA cm-2 e Voc = 0.8 V. 
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2. Objetivos 
 
Nesta tese visamos a entender de forma aprofundada os processos responsáveis 

pela performance de células solares sensibilizadas por corante (DSCs) a fim de obter 
dispositivos eficientes. As metas propostas foram estudar as interfaces presentes 
nesses dispositivos desde a junção TiO2/fotossensibilizador responsável pela 
absorção de luz e separação de carga até os processos de recombinação e difusão 
de elétrons nas interfaces TiO2/Eletrólito e Rutilo/Anatase.  

Assim, os desafios presentes nessa tese foram: 
- Desenvolver metodologias de montagem de células solares eficientes e 

reprodutíveis. 
- Sintetizar e caracterizar o corante [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl e seu precursor 

[Ru(dcbpyH2)2Cl2]. 
- Isolar as espécies desprotonadas (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], 

(Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] do corante 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl. 

- Realizar os estudos das propriedades eletrônicas e ácido-base do corante 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl.  

- Aplicar as espécies (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e 
(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] em células solares sensibilizadas por corantes e estudar 
suas propriedades de conversão de luz em eletricidade.  

-Sintetizar e caracterizar nanopartículas de anatase e rutilo puras. 
- Preparar diversas misturas de nanopartículas comerciais e sintetizadas das 

fases anatase e rutilo do TiO2.  
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- Fabricar eletrodos de TiO2 baseados em mistura de nanopartículas de rutilo e 
de anatase e aplicá-los em DSCs. 

- Caracterizar as interfaces presentes nos eletrodos mistos de TiO2 pelas 
técnicas de espectroscopia Raman confocal, voltametria cíclica, espectroscopia de 
impedância eletroquímica (EIS) e análise das curvas I x V das DSCs. 

- Estudar o efeito sinérgico de misturas de anatase e de rutilo. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67  

3. Materiais e métodos 
 

3.1. Síntese do cis-[Ru(dcbpyH2)2Cl2]  
  

0,261 g (1 mmol) de RuCl3·3H2O foram dissolvidos em 25 mL de N,N-
dimetilformamida (DMF) sob atmosfera de N2 e protegido da luz. Em seguida, foram 
adicionados 0,476 g (1,95 mmol) de ácido 2,2-bipiridina-4,4’-dicarboxílico (dcbpyH2, 
Aldrich) juntamente com 25 mL de DMF. A mistura reacional foi aquecida, mantida à 
temperatura de refluxo por 3 horas sob agitação vigorosa, e a solução resultante foi 
filtrada a vácuo. Todo o solvente da mistura reacional foi removido em um evaporador 
rotatório e o sólido lavado com mistura éter/acetona 3:1. O processo de lavagem 
envolveu ciclos de dispersão e lavagem do sólido num banho ultrassônico, 
centrifugação e troca do solvente até que este se tornasse incolor. Finalmente, o 
sólido resultante foi dissolvido em água e reprecipitado pela adição de solução de HCl 
2 mol·L-1. A solução foi mantida em repouso na geladeira por 1 horas. O precipitado 
foi centrifugado e o sobrenadante separado. O sólido foi seco no dessecador sob 
vácuo por 24 h. Rendimento: 80 %. 
 

3.2. Síntese do [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl 
 

O complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foi sintetizado por meio do refluxo de 26 mg 
(147 mmol) do ligante ácido 2,4,6-trimercapto-1,3,5-triazina (tmtH3) com 100 mg (125 
mmol) do complexo cis-[Ru(dcbpyH2)2Cl2] em 25 mL de mistura água/etanol 1:1 (v/v) 
por 2 horas e protegido da luz. Antes do refluxo, o pH da mistura reacional foi ajustado 
para 7 com solução de NaOH 2 mol·L-1. Depois do término da reação, o sistema foi 
esfriado e concentrado em um evaporador rotatório. O complexo 
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[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foi precipitado pela adição de HCl 8 mol·L-1. Finalmente, o 
sólido foi lavado com éter etílico e solução aquosa de HCl 2 mol·L-1, em ciclos 
envolvendo a dispersão/lavagem num banho ultrassônico, centrifugação e troca do 
solvente. O complexo obtido foi seco num dessecador sob vácuo durante 24h. 
Rendimento: 70%. 
  

3.3. Preparação dos derivados (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], 
(Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)]  

 
Os derivados do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foram preparados pela 

reação de [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl com hidróxido de tetrabutilamônio ((Bu4N)OH) em 
metanol. Cada derivado foi preparado pela adição de quantidade estequiométrica da 
base e precipitado pela adição de éter etílico. Tendo-se em vista que (Bu4N)OH é 
uma base forte e o solvente utilizado foi metanol, somente a espécie ácido-base de 
interesse presente na solução foi precipitado pela adição de éter etílico. O espectro 
eletrônico de absorção da espécie em solução foi registrado para confirmar a 
presença unicamente da espécie desejada, antes da precipitação. Finalmente, os 
derivados foram lavados com éter etílico e secos sob vácuo por 24h.  
 

3.4. Síntese de nanopartículas de anatase 
 
 A síntese de nanopartículas de anatase foi realizada por adaptação de um 
procedimento descrito na literatura [48]. 

12,3 mL de isopropóxido de titânio, diluído em 3,3 mL de isopropanol, foram 
adicionados (lentamente por aproximadamente 30 minutos) em solução de 26,7 mL 
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de ácido acético glacial em 83,3 mL de água a 0 ºC, sob agitação constante. A solução 
resultante foi aquecida a 80 ºC por 8 horas e depois transferida para uma autoclave 
de teflon (200 mL) e mantida a 230 ºC por 12 horas. A dispersão de nanopartículas 
de TiO2 (anatase) foi retirada da autoclave e submetida a processos de ultra-
sonicação e agitação por 1 hora, em intervalos de 5 minutos para cada etapa. A 
dispersão foi concentrada no evaporador rotatório até cerca de 50 mL, transferida 
para tubos Falcon e centrifugada durante 25 minutos a 4500 rpm. As nanopartículas 
foram separadas da água por decantação e redispersadas em etanol. A etapa de 
lavagem envolveu 3 ciclos de centrifugação, troca do solvente e redispersão em 
etanol. Finalmente, a concentração da dispersão foi determinada por gravimetria, ou 
seja, por pesagem do sólido remanescente após evaporação total do solvente de 5 
mL de amostra. 
 

3.5. Síntese de nanopartículas de rutilo 
 

A síntese de nanoparticulas de rutilo foi realizada por método adaptado de um 
procedimento descrito na literatura [47]. 

20 mL de TiCl4 foram adicionados gota a gota em 70 mL de água a 0 ºC. Em 
seguida, a solução 2 mol·L-1 de TiCl4 foi diluída para o volume final de 360 mL de 
modo que a concentração final seja de 0,5 mol·L-1. A solução resultante foi transferida 
para um frasco selado e mantido em repouso por 10 dias. Após esse período, as 
nanopartículas de rutilo formadas foram separadas do solvente por centrifugação e 
decantação. O sólido foi dispersado em etanol por ultra-sonicação e agitada 
magneticamente por 1 hora. O processo de lavagem envolveu 3 ciclos de 
centrifugação/decantação, troca do solvente e redispersão em etanol. A concentração 
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final de material na dispersão foi determinada por evaporação do solvente de um 
volume conhecido de amostra e pesagem do sólido remanescente. 

 
 

3.6. Preparação das pastas puras de anatase e rutilo sintetizadas 
 

Um volume de dispersão contendo 3 g de nanopartículas de TiO2 em etanol foi 
misturado com 10 g de terpineol e 16,5 g de solução 10% m/m de etilcelulose em 
etanol. A dispersão foi submetida a processos de ultra-sonicação e agitação por 1 
hora em intervalos de 5 minutos para cada etapa. O etanol foi removido no evaporador 
rotatório até a obtenção de uma pasta viscosa de nanopartículas de TiO2 (Figura 18).  

 

 
Figura 18: Foto mostrando as características visuais e de viscosidade da pasta de 
nanopartículas de TiO2 (anatase) a base de terpineol e etilcelulose.  
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3.7. Preparação das pastas puras de anatase e rutilo comercial 
(Aldrich) 

 
Suspensões coloidais de nanopartículas de anatase (tamanho médio de 25 

nm, Aldrich, 99,7%) e de rutilo (tamanho médio de 100 nm, Aldrich, 99,5%) foram 
preparadas separadamente misturando-se em um almofariz 3 g de TiO2 em 0,5 mL 
de ácido acético, 2,5 mL de água e 15 mL de etanol, por 40 minutos. A pasta foi 
transferida para um béquer utilizando-se 100 mL de etanol. A suspensão foi mantida 
num banho ultrassônico por 2 minutos e agitada durante 1 minuto de forma 
intercalada. Esse procedimento foi repetido 5 vezes, adicionando-se 10 g de terpineol 
no 2º ciclo e 16,5 g de solução 10% m/m de etilcelulose em etanol no 3º ciclo. 
Finalmente, o etanol e a água foram removidos no evaporador rotatório para a 
obtenção das pastas puras de cada fase do TiO2. 

 
3.8. Preparação das pastas mistas de anatase e rutilo sintetizadas 

 
Os filmes mistos de TiO2 homogêneos foram preparados a partir das pastas 

puras de anatase e de rutilo sintetizadas previamente preparadas pelo procedimento 
3.6, misturando-as mecanicamente por 5 minutos com um agitador mecânico Dremel 
a 2000 rpm (Figura 19). Filmes com misturas mais heterogêneas das fases anatase 
e rutilo foram preparados misturando-se manualmente as mesmas com um bastão de 
plástico por 30 segundos. Já as pastas com intermediária homogeneização foram 
preparadas nas mesmas condições de rotação do agitador Dremel utilizados para a 
preparação dos filmes mistos homogêneos, porém diminuindo-se o tempo total de 
agitação para apenas 15 segundos. 
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Figura 19: Foto do sistema de agitação utilizado para mistura/homogeneização das pastas 
mistas de anatase e rutilo. 
 

O estudo do efeito da composição dos eletrodos mistos de anatase e rutilo 
sintetizadas foi realizado com as pastas apresentando as seguintes composições em 
massa: a) 100% anatase e 0% rutilo, b) 90% anatase e 10% rutilo, c) 80% anatase e 
20% rutilo, d) 70% anatase e 30% rutilo, e) 60% anatase e 40% rutilo, f) 50% anatase 
e 50% rutilo, g) 40% anatase e 60% rutilo, h) 30% anatase e 70% rutilo, i) 20% anatase 
e 80% rutilo, j) 10% anatase e 90% rutilo e k) 0% anatase e 100% rutilo.  
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3.9. Preparação das pastas mistas de anatase e rutilo comerciais 
(Aldrich) 

 
Os filmes mistos de TiO2 foram preparados a partir das pastas puras de 

anatase e de rutilo comerciais (Aldrich) misturando-as mecanicamente por 5 minutos 
com um agitador mecânico Dremel na rotação de 2000 rpm.  

O estudo do efeito da composição dos eletrodos mistos de anatase e de rutilo 
comerciais foram realizados com as pastas apresentando as seguintes composições 
em massa: a) 100% anatase e 0% rutilo, b) 95% anatase e 5% rutilo, c) 90% anatase 
e 10% rutilo, d) 87.5% anatase e 12.5% rutilo, e) 85% anatase e 15% rutilo, f) 82.5% 
anatase e 17.5% rutilo, g) 80% anatase e 20% rutilo, h) 77.5% anatase e 22.5% rutilo, 
i) 75% anatase e 25% rutilo, j) 72.5% anatase e 27.5% rutilo, k) 70% anatase e 30% 
rutilo l) 65% anatase e 35% rutilo, m) 60% anatase e 40% rutilo, n) 50% anatase e 
50% rutilo, o) 30% anatase e 70% rutilo e p) 0% anatase e 100% rutilo.  
 

3.10. Preparação de filmes mesoporosos de TiO2 

 
Filmes mesoporosos de TiO2 nanoparticulado (20 μm de espessura) foram 

preparados pela técnica de deposição "spin-coating" seguido de processo de 
calcinação/sinterização. A pasta de TiO2 nanoparticulado foi dispersada na superfície 
de uma placa de FTO presa a um disco rotatório, sobre áreas de 0,25 cm2 delimitadas 
com fita adesiva (Figura 20A) e submetido a rotação de cerca de 3000 rpm por 10 
segundos. Depois, os filmes de TiO2 (Figura 20B) foram aquecidos a 100 ºC durante 
1 hora e sinterizados em uma mufla à 450 oC durante 30 minutos. 
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Figura 20: Máscaras para aplicação das pastas de TiO2 sobre o vidro condutor de FTO e 
filmes de TiO2 preparados pela técnica de spin-coating. 
 
 3.11. Sensibilização do eletrodo mesoporoso de TiO2 

 
Os filmes mesoporosos de dióxido de titânio foram 

funcionalizados/sensibilizados com o corante N719 (Aldrich) por imersão dos 
eletrodos recém preparados em uma solução 2x10-4 mol·L-1 do complexo de rutênio 
em terc-butanol/acetonitrila 1:1 v/v. Depois os filmes foram lavados com etanol e 
mantidos sob vácuo para eliminação do solvente (Figura 21). 

 

 
Figura 21: Foto de eletrodos mesoporosos de TiO2 sensibilizados com o corante N719. 
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3.12. Preparação do contra-eletrodo 
 

O contra-eletrodo transparente foi preparado espalhando-se o mais 
homogeneamente possível algumas gotas de uma solução 0,005 mol·L-1 de ácido 
hexacloroplatínico, H2PtCl6, em isopropanol sobre o substrato de vidro condutor de 
FTO (SnO2 dopado com flúor TEC 15, 15 Ω.cm-2). Após a evaporação do solvente, os 
eletrodos foram aquecidos a 400 °C ao ar durante 20 minutos. 

 
 

3.13. Preparação do eletrólito de I3-/I- 
 

O eletrólito das células fotoeletroquímicas foi preparado dissolvendo-se 0,5 
mol·L-1 de terc-butilpiridina (Aldrich), 0,6 mol·L-1 de iodeto de tetrabutilamônio 
(Aldrich), 0,1 mol·L-1 de iodeto de lítio (Aldrich) e 0,1 mol·L-1 de iodo ressublimado 
(Synth) em metoxipropionitrila. 

 
3.14. Montagem das células solares sensibilizada por corante 

 
As células foram montadas inserindo-se molduras de Surlyn entre o contra-

eletrodo de TCO/platina e o eletrodo de TiO2/corante e pressionando-se 
cuidadosamente os mesmos para vedar a célula e evitar curto-circuito. A selagem foi 
realizada em estufa a 100 °C por 15 minutos. 
 Logo após o esfriamento das células solares, o eletrólito foi injetado por um 
pequeno orifício produzido com broca diamantada no contra eletrodo e selado com 
Surlyn e uma placa de vidro utilizando procedimento similar ao descrito acima (Figura 
22).  
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Figura 22: Células solares sensibilizadas com corante N719 e preenchido com eletrólito de I-
/I3-. 
 3.15. Determinação da quantidade de corante nos filmes de TiO2 

 
O corante ligado ao eletrodo mesoporoso foi dessorvido da superfície do TiO2 

pela adição de duas gotas de solução de NaOH (0,1 M) sobre os filmes sensibilizados. 
A solução do corante dessorvido foi transferido para um balão volumétrico e diluído 
completando-se o volume de 5 mL. A concentração da solução foi determinada 
espectrofotometricamente e a quantidade de corante N719 adsorvido determinado 
por cálculos simples. 

 
 
 
 
 

 



 

77  

3.16. Caracterização dos compostos e dos materiais 
 
 

3.16.1. Espectrometria de massas 
 
 

Os espectros de massa foram obtidos num espectrômetro de massas Bruker 
Daltonics Esquire 3000 Plus com ionização por electrospray e analisador do tipo ion 
trap.  

 
3.16.2. Ressonância Magnética Nuclear  

 
Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H e 13C dos 

complexos sintetizados foram registrados num equipamento Bruker AIII 300 MHz 
equipado com sondas para 1H, 13C e multinuclear. 

 
3.16.3. Análise elementar CHN 

 
 

As percentagens de carbono, hidrogênio e nitrogênio na estrutura dos 
complexos de rutênio sintetizados foram determinadas utilizando-se um analisador 
elementar Perkin Elmer 2400 series II equipado com um detector de condutividade 
térmica (TCD). 

 
3.16.4. Espectroscopia UV-Vis  

 
O espectrofotômetro Hewlett Packard 8453 com detector de matriz de diodos 

foi utilizado para registro dos espectros de absorção na região do UV-Vis (faixa entre 
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190 e 1100 nm). Foram utilizadas cubetas de quartzo com caminho ótico de 10,0 mm 
para a realização das medidas de absorbância das soluções dos complexos. 
 

3.16.5. Caracterização fotoeletroquímica das DSCs 
 
 

As células solares sensibilizadas por corante foram cuidadosamente fixadas 
em uma bancada ótica para a realização das medidas. Curvas I-V e medidas de 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) foram realizadas utilizando um 
potenciostato/galvanostato PGSTAT30 sob irradiação de um simulador solar ORIEL 
(AM 1.5, IEC, JIS, ASTM), com potência ajustada em 100 mW cm-2 (1 Sol). É 
importante lembrar que essa fonte de irradiação produz um feixe homogêneo de 
fótons colimados numa área de cerca de 5x5 cm2 que foi devidamente calibrada com 
uma célula de Si (VLSI standards, Oriel P/N 91150 V) para garantir a validade e 
reprodutibilidade das medidas. Os espectros de impedância foram registrados na 
faixa de frequência de 0,01 a 100.000 Hz usando um potencial alternado com 
amplitude de 20 mV sobreposto a voltagem de circuito aberto das DSCs. Os espectros 
de IPCE foram medidos utilizando o equipamento Spectroluminator Oriel 69070 e um 
multimetro (Wavetek Meterman 5XL). 

 
3.16.6. Microscopia Raman Confocal  

 
 A caracterização dos eletrodos mesoporosos de TiO2 também foi realizada por 
imagem por microscopia Raman confocal usando um Microscópio Raman Confocal 
Alpha WITec equipado com um laser de 532 nm (WITec, potência máxima = 100 mW 
cm-2) e acoplado a uma mesa piezoelétrica para varredura da amostra. Os eletrodos 
de TiO2 preparados sobre o vidro condutor de FTO foram colocados cuidadosamente 



 

79  

sobre a mesa piezoelétrica para obtenção dos espectros Raman. As bandas Raman 
em 517 e 448 cm-1 foram selecionadas para obtenção das imagens Raman das fases 
anatase e rutilo, respectivamente.  
 

3.16.7. Microscopia eletrônica de Varredura (MEV)  
 
 As imagens de MEV das nanopartículas de TiO2 sintetizadas foram obtidas 
num microscópio eletrônico de varredura FESEM JEOL JSM-7401F com 
magnificação de 25.000 e 100.000 vezes e voltagem de aceleração entre 5 e 10 kV, 
O detector de elétrons retro-espalhados foi utilizado para aquisição das imagens. Os 
eletrodos de TiO2 preparados sobre FTO foram fixados e mantidos em contato elétrico 
com o porta-amostras do equipamento utilizando uma fita condutora de carbono. 
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4. Resultados e Discussão  
 

4.1. Otimização das células solares sensibilizadas por 
corante 

 
Nessa tese foram realizados estudos comparativos envolvendo um grande 

número de dispositivos, de modo que a validade dos mesmos é fortemente 
dependente da reprodutibilidade do processo de manufatura. Assim, foi realizada uma 
extensa e minuciosa análise visando o desenvolvimento de metodologia e protocolo 
robustos para montagem de células solares sensibilizadas por corantes (DSCs) 
eficientes, de modo reprodutível. Para essa finalidade, a pasta de TiO2 
nanoparticulado foi depositado pelo método de spin-coating ao invés da técnica 
convencional "doctor blade" gerando filmes homogêneos de TiO2 de modo 
reprodutível.  Filmes com espessura controlada foram obtidos por essa técnica por 
meio do estabelecimento de parâmetros de velocidade e tempo de rotação, assim 
como o controle da viscosidade da pasta coloidal de TiO2. Além disso, foram 
realizados estudos do efeito da temperatura, contato dos eletrodos e espessura do 
filme de TiO2 sobre a performance das DSCs, de modo que as melhores condições 
foram utilizadas para realização das medidas nesses dispositivos. 

 
4.1.1. Efeito da temperatura e contato dos eletrodos  

 
As medidas de curvas I x V das células solares montadas com o corante N719 

e eletrólito de I-/I3- foram realizadas irradiando-as com a luz colimada de um simulador 
solar para determinação de corrente, voltagem e performance de fotoconversão de 
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energia. No entanto, foi observado que os parâmetros das DSCs sofriam variações 
conforme se aumentava o tempo de exposição luminosa, provavelmente devido ao 
aumento de temperatura dos dispositivos. Além disso, também foi verificado que a 
qualidade do contato entre o equipamento de medida e as DSCs era um fator 
relevante para a medida da eficiência global das células solares. Assim, o arranjo 
experimental foi modificado no sentido de se obter uma junção com a menor 
resistência possível.  

Dessa forma, foi realizado o estudo do efeito da temperatura e influência do 
tipo de contato elétrico sobre a eficiência de fotoconversão. O gráfico de eficiência de 
uma célula solar em função da temperatura para dois tipos de contatos entre o 
equipamento e a DSC é mostrado na Figura 23.  Observa-se que os eletrodos 
conectados com o auxílio de papel alumínio apresentaram eficiência 
aproximadamente 15% maior do que os conectados diretamente ao equipamento de 
medida utilizando o jacaré. Esse resultado foi atribuído a melhora da qualidade do 
contato elétrico entre o eletrodo da célula solar e o equipamento, diminuindo a 
resistência dessa junção. Também, a eficiência da célula solar mostrou dependência 
significativa em função da temperatura, aumentando a performance em 
aproximadamente 5% quando a temperatura foi elevada de 25 para 40 oC. O fator de 
preenchimento (FF) é um parâmetro que varia de 0 a 100% e indica o quanto a 
performance de uma célula solar se aproxima de seu máximo. Assim quanto maior 
for o valor de FF mais próximo do ideal será o comportamento da DSC. O FF tende a 
aumentar em função da diminuição da resistência em série da DSC e/ou diminuição 
dos processos de recombinação de elétrons no TiO2. No gráfico de fator de 
preenchimento versus a temperatura (Figura 24), foi observado um aumento de 3% 
no valor de FF com o aumento de 15 oC na temperatura. A otimização dos valores de 
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eficiência de conversão e FF foi atribuído a diminuição da resistência em série do 
dispositivo, onde provavelmente o eletrólito constituído pelo par I3-/I- teve o coeficiente 
de difusão iônica aumentado com o aumento da temperatura e também a diminuição 
da resistência do contato entre célula solar e equipamento. Os ganhos de eficiência 
com a otimização do contato elétrico e o estabelecimento da temperatura ideal para 
medida das DSCs foram de ~20% sobre a eficiência global dos dispositivos. Dessa 
forma, todas as medidas subsequentes foram realizadas nessas mesmas condições, 
ou seja, com o contato elétrico com folha de alumínio e após estabilização da 
temperatura das DSCs em 40 oC.  

 
Figura 23: Gráfico da eficiência global de conversão de luz em eletricidade em função da 
temperatura e do contato elétrico dos eletrodos. 
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Figura 24: Gráfico do fator de preenchimento (FF) em função da temperatura. 

 
4.1.2. Efeito da espessura do filme de TiO2 nanoparticulado 

 
Além da otimização do contato elétrico e determinação da temperatura 

adequada de medida, foi realizado o estudo da influência da espessura do eletrodo 
de TiO2 sobre a performance das DSCs com o intuito de determinar o valor ótimo 
desse parâmetro.  Foram preparados eletrodos mesoporosos com diferentes 
espessuras variando-se a velocidade de rotação do spin-coater no processo de 
deposição da pasta de TiO2 sobre o vidro condutor. O gráfico de eficiência das células 
solares em função da espessura do eletrodo é mostrado na figura 25. Observa-se o 
perfil de uma parábola invertida para a eficiência e corrente de curto-circuito (Jsc) em 
função da espessura, resultado muito similar ao observado em trabalhos reportados 
na literatura [81, 82]. O aumento de eficiência e Jsc em função da espessura do 
eletrodo mesoporoso de TiO2 foi atribuído ao aumento da eficiência de coleta de luz 
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em função do aumento do caminho óptico, pois a quantidade de corante é diretamente 
proporcional a espessura. Todavia, um máximo foi observado entre 18 e 20 μm 
concomitantemente com uma diminuição de eficiência e de Jsc em valores de 
espessura elevados, onde as contribuições negativas dos processos de 
recombinação de elétrons passaram a predominar provocando a diminuição do valor 
de Voc em função do aumento de espessura, como mostrado na tabela 4. A partir 
desses resultados, a espessura ideal do eletrodo de TiO2 para se conseguir células 
solares com eficiência máxima foi definida entre 18-20 μm. 

 

 
Figura 25: Gráfico de eficiência das células solares em função da espessura do filme de TiO2. 
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Tabela 4: Parâmetros de voltagem de circuito aberto (Voc), fator de preenchimento (FF), 
corrente de curto-circuito (Jsc) e eficiência obtidos a partir das curvas I x V. 

Espessura (μm) Voc (V) FF (%) Jsc (mA cm-2) Eficiência (%) 
26,0 0,58 64,8 12,5 4,69 
25,6 0,58 65,3 12,4 4,62 
22,8 0,60 62,9 12,9 4,87 
22,8 0,61 62,4 13,4 5,12 
14,0 0,61 59,9 12,8 4,68 
14,0 0,60 63,1 12,1 4,69 
11,9 0,60 62,2 12,2 4,57 
10,3 0,63 66,5 10,5 4,10 
10,3 0,64 66,5 11,5 4,50 
8,1 0,64 62,3 9,2 3,66 
8,1 0,63 59,1 9,5 3,54 

 
 
 
 4.1.3. Conclusão Parcial 
 
 As condições de fabricação e de medida dos parâmetros fundamentais de 
eficiência das células solares foram otimizadas através do controle das etapas críticas 
de montagem e da espessura do filme mesoporoso de TiO2 das células solares, bem 
como pelo controle da temperatura e da qualidade do contato elétrico nas medidas 
das curvas IxV das DSCs. Assim, foi possível obter dispositivos mais eficientes de 
maneira reprodutível.   
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4.2. Influência das propriedades eletrônicas do fotossensibilizador 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl sobre a fotoinjeção de elétrons no TiO2 
e fotoconversão em DSCs 

 
O efeito das propriedades eletrônicas do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl 

associadas às transições de transferência de carga MLCT e LMCT, sobre a eficiência 
de fotoinjeção e conversão de fótons em elétrons em células solares sensibilizadas 
por corantes (DSCs), também foi avaliado. O complexo foi sintetizado a partir do 
precursor [Ru(dcbpyH2)2Cl2] e caracterizado pelas técnicas de espectrometria de 
massas, análise elementar (CHN), espectroscopia UV-Vis e ressonância magnética 
nuclear de prótons. As constantes dos equilíbrios ácido-base (pKa's) do 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foram determinadas por titulação espectrofotométrica. O 
referido complexo apresenta seis sítios ácido-base, onde os processos de 
protonação/desprotonação podem ser explorados para modificar os níveis de energia 
das espécies no estado fundamental e excitado. As espécies derivadas 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] 
foram isoladas e utilizadas para a construção de DSCs de modo a confirmar o efeito 
do grau de protonação sobre a eficiência das mesmas. Parâmetros tais como corrente 
de curto-circuito, voltagem de circuito aberto, fator de preenchimento e eficiência 
global desses dispositivos, assim como os espectros de fotoação das espécies 
isoladas, foram determinados. 

 
 



 

87  

4.2.1. Caracterização do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl e seu 
precursor [Ru(dcbpyH2)2Cl2] 

 

4.2.1.1. Espectrometria de massas 

Um espectrômetro de massa é basicamente constituído por uma fonte de íons, 
um separador/analisador de massa/carga (m/z) e um detector. Nessa técnica é 
necessário ionizar a amostra, em seguida os íons são acelerados por um campo 
elétrico, separados pela atuação de um campo magnético perpendicular e detectados 
em função de suas relações carga/massa. A etapa de ionização é uma das mais 
elaboradas e por isso apresenta o maior número de estratégias dentro da área de 
espectrometria de massas. Dentre elas podemos citar as técnicas de 
ionização/dessorção a laser assistida por matriz (MALDI) [83], ionização por 
“electrospray” (ESI) [84], ionização por elétrons (EI) [85], ionização química à pressão 
atmosférica (APCI) [86] e ionização por bombardeamento de átomos rápidos (FAB) 
[87]. A espectrometria de massa com ionização por “electrospray” (ESI-MS) é uma 
técnica com ionização branda e tem se difundido nas mais diversas áreas da ciência. 
Há quatro tipos de íons que podem ser gerados pela ionização por “eletrospray”: a) 
íons moleculares (M+•) ou (M-•) produzido por reações redox; b) moléculas protonadas 
([M+H]+) ou desprotonadas ([M-H]-)  provenientes de reações ácido/base; c) 
moléculas com um cátion ou um ânion conjugado, que leva a formação de espécies 
catiônicas ([M+Na]+ e [M+K]+) e aniônicos ([M+Cl]-)[88], d) além dos íons resultantes 
de processos de fragmentação. 

O complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2] foi sintetizado conforme descrito nos 
procedimentos e caracterizado por espectrometria de massas com ionização por 
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“electrospray”. O espectro de ESI-MS do [Ru(dcbpyH2)2Cl2] no modo negativo é 
mostrado na figura 26. O pico em m/z 658,9 é referente a espécie monocarregada [M-
H]- gerada por desprotonação do complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2]. O resultado mostra a 
presença do complexo e confirma a coordenação de dois ligantes dcbpyH2 e dois 
ânions cloretos ao íon rutênio (II), conforme esperado.  Não foi observado a presença 
de outros picos no espectro de massa indicando que o complexo não sofreu 
fragmentação. Esse resultado está de acordo com o esperado considerando-se que 
os parâmetros foram ajustados para que o processo de ionização fosse 
suficientemente brando. A distribuição isotopométrica também foi utilizada para 
confirmar a estrutura proposta (inserto da figura 26). O software ChemBioDraw 13 foi 
utilizado para simulação do padrão isotopométrico teórico do espectro de massa dos 
complexos de rutênio. Tipicamente, o rutênio apresenta 7 isótopos naturais, onde as 
percentagens relativas ao isótopo de maior intensidade são mostradas entre 
parênteses: 101,9Ru (100,0%); 103,9Ru (59,0%); 100,9Ru (54,1%); 98,9Ru (40,4%); 99,9Ru 
(39,9%); 95,9Ru (17,6%) e 97,9Ru (5,9%). A abundância relativa teórica esperada para 
o pico do complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2] com uma desprotonação foi: 658,9 (100,0%); 
660,9 (96,1%); 657,9 (62,8%); 659,9 (52,0%); 656,9 (38,2%); 662,9 (37,5%); 655,9 
(30,0%); 661,9 (29,2%); 654,9 (12,0%); 652,9 (11,6%); 663,9 (9,7%); 664,9 (5,8%); 
653,9 (3,2%) e 665,9 (1,4%).  

Verificou-se grande correlação entre o padrão isotopométrico teórico (inserto 
da figura 26, curva vermelha) e o padrão isotopométrico experimental (inserto da 
figura 26, curva preta), cujo padrão de distribuição é gerado principalmente pela 
presença do rutênio na estrutura do complexo.  
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Figura 26: Espectro de massa no modo negativo, distribuição isotopomérica do pico molecular 
em m/z 658,9 e estrutura do complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2]. 
 

Analogamente ao seu precursor, o complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl 
apresentou somente o pico molecular em m/z 765,9, demonstrando a ausência de 
processos de fragmentação (Figura 27). Além disso, foi observado padrão 
isotopomérico típico da presença de rutênio na estrutura do complexo (Inserto da 
Figura 27). O espectro de massa do [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl confirma a formação do 
complexo sem a presença de subprodutos. 
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Figura 27: Espectro de massa no modo positivo, distribuição isotopomérica do pico molecular 
em m/z 765,9 e estrutura do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]. 
 

4.2.1.2. Análise elementar de carbono (C) hidrogênio (H) e nitrogênio 
(N) 

Análise elementar é uma técnica de determinação das percentagens em 
massa de carbono, hidrogênio e nitrogênio nas amostras. Essa técnica permite a 
avaliação qualitativa e quantitativa da amostra pela análise das percentagens de C, 
H e N, possibilitando a determinação do grau de pureza de um dado composto. A 
análise elementar é realizada pela combustão da amostra a cerca de 900 ºC sob 
atmosfera de oxigênio puro produzindo CO2, H2O, NOx e SOx. Os gases formados 
são arrastados com hélio para uma câmara de homogeneização e resfriados à 
temperatura ambiente. Finalmente, os gases são separados numa uma coluna de 
fracionamento e analisados por detectores de condutividade térmica [89]. 
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A análise elementar (Tabela 5) do precursor [Ru(dcbpyH2)2Cl2] indica que o 
composto está hidratado com 7 moléculas de água, consistente com o caráter 
higroscópico do complexo devido a presença dos grupos ácido carboxílico que 
formam interações fortes (ligação de hidrogênio) com as moléculas de água. Há 
também a possibilidade da presença de DMF e HCl utilizado na síntese e purificação 
do composto. As porcentagens de carbono, nitrogênio e oxigênio foram consistentes 
com os valores teóricos esperados considerando-se a fórmula 
[Ru(dcbpyH2)2Cl2].7(H2O).3(HCl).3/4(C3H7NO).  

 
Tabela 5: Análise elementar do complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2], RuC24H16N4O8Cl2. 

Resultados %C %H %N 
Experimental 33,24 3,95 7,00 

Calculado [Ru(dcbpyH2)2Cl2].7H2O.3HCl.3/4(C3H7NO) 33,16 4,06 7,00 
 

O complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)] apresentou 4 moléculas de águas de 
hidratação em sua estrutura de acordo com a análise elementar (Tabela 6). As 
porcentagens de carbono (C) e de hidrogênio (H) foram consistentes com os valores 
teóricos, indicando que o composto apresenta um bom grau de pureza, estando livre 
de impurezas como sais gerados na síntese.  

 
Tabela 6: Análise elementar do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl, RuC27H18N7S3O8Cl. 

Resultados %C %H %N 
Experimental 37,49 3,07 10,65 

Calculado ([Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl.4H2O) 37,14 3,00 11,23 
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4.2.1.3. Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (RMN-H) 

 A espectroscopia de ressonância magnética nuclear é uma espécie de 
espectroscopia de absorção como a espectroscopia infravermelho ou a eletrônica no 
UV-Vis. Essa técnica explora as transições entre estados de spin nucleares dos 
átomos para caracterização de compostos orgânicos e organometálicos e de sólidos, 
fornecendo informações estruturais e químicas. Sob efeito de um campo magnético 
os spins nucleares de átomos que apresentam spins iguais a ½ (p. ex., 

, , , , , ) tendem a se orientar paralela ou antiparalelamente em 
direção desse campo, separando-se em dois estados de energia. A diferença de 
energia é proporcional a intensidade do campo magnético, de modo que transições 
entre dois estados denominados α (spin paralelo ao campo magnético) e β (spin 
antiparalelo ao campo magnético) podem ser induzidas pela absorção de uma 
radiação eletromagnética de energia apropriada, na região de radiofrequência (rf). 
Dentre os átomos com número de spin ½ os mais amplamente utilizados são 1H e 
13C. A equação fundamental das transições entre estados de spin nuclear explorados 
na espectroscopia RMN, que correlaciona a radiofrequência aplicada (υ1) com a 
intensidade do campo magnético (B0) é dada pela equação 20 [90]: 

=   (20) 

 A constante γ é a razão giromagnética que relaciona o momento magnético μ 
e o número de spin nuclear I segundo a equação: 

=   (21) 
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 Na técnica de RMN, os átomos são identificados de acordo com a frequência 
de absorção da radiação eletromagnética sob efeito de um campo estacionário B0. 
Além disso, é possível identificar o mesmo tipo de átomo em regiões diferentes de 
uma molécula, devido aos diferentes ambientes químicos em que se encontram. Por 
exemplo, átomos de hidrogênio em hidrocarbonetos podem ter suas energias de 
transição de spin nuclear alterados por causa das nuvens eletrônicas que o cercam, 
cuja densidade varia com o ambiente químico. Neste caso, o campo magnético 
sentido pelos átomos é diferente do campo magnético B0 aplicado, onde os átomos 
de hidrogênio são fracamente blindados pelas nuvens eletrônicas ao seu redor. Dessa 
forma, a técnica de RMN permite a identificação de todos os átomos com spin nuclear 
½ em uma infinidade de moléculas, com um alto grau de precisão.  
 O deslocamento químico de um átomo é definido como a frequência da 
radiação absorvida em relação aos átomos de um composto de referência, onde o 
tetrametilssilano (TMS) é normalmente utilizado como padrão para RMN de prótons.  
Quando o deslocamento químico é dado em Hz, é necessário especificar a magnitude 
do campo magnético aplicado. Entretanto, o deslocamento químico pode ser alterado 
para uma escala adimensional em ppm, que é obtida dividindo-se a frequência relativa 
da amostra (em Hz) pela frequência de ressonância do composto de referência e 
multiplicando-se essa relação por 106. Os deslocamentos químicos para átomos de 
hidrogênio em hidrocarbonetos aromáticos estão na faixa entre 6 e 10 ppm, região de 
interesse para a caracterização do composto [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl. 
 O 1H-RMN da espécie [Ru(dcbpy)2(tmt)]-5 registrado em água deuterada em 
pH 13 (Figura 28A), apresentou 12 picos referentes aos hidrogênios dos ligantes 
dcbpy em ambientes químicos diferentes. O elevado número de picos é consistente 
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com o esperado pois a simetria do complexo é diminuída devido a presença do ligante 
tmtH3.  

 
Figura 28: Espectros de RMN de prótons e COSY da espécie [Ru(dcbpy)2(tmt)]-5 em solução 
0,1 mol·L-1 de NaOD em D2O. No inserto são mostrados a estrutura do complexo com a 
identificação dos prótons em diferentes ambientes químicos e o dubleto correspondente ao 
H-alfa. 
 



 

95  

Para atribuição dos picos, foi considerado que os ligantes dcbpy apresentam 
maior propriedade retiradora de densidade eletrônica do que os ligantes tmt no 
complexo. Assim, os hidrogênios em posição oposta aos ligantes dcbpy (α, β, γ, α’, β’ 
e γ’) foram atribuídos em regiões mais desblindadas (maiores deslocamentos 
químicos) do que os hidrogênios 3, 5, 6, 3’, 5’ e 6’. Os prótons 3, 5 e 6 ligados em 
posição oposta ao nitrogênio mostraram maior deslocamento químico do que os 
prótons 3’, 5’ e 6’ (ligados ao enxofre) devido a maior eletronegatividade do primeiro.  

Além disso, há em ressonância magnética nuclear o efeito de anéis aromáticos. 
Estes tendem a blindar os prótons localizados dentro dos mesmos e desblindar 
aqueles em regiões externas devido ao campo magnético gerado pela densidade 
eletrônica deslocalizada nessas estruturas. Um exemplo clássico utilizado em livros 
didáticos para explicar o efeito de anéis é o caso do anuleno mostrado na figura 29, 
onde os hidrogênios internos apresentam deslocamento químico baixo (3 ppm) 
enquanto os hidrogênios externos são mais desblindados aparecendo em 9.3 ppm 
[90, 91].  

 

 
Figura 29: Estrutura do [18]-anuleno. 
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Os hidrogênios 3, γ, 3’ e γ’ do complexo [Ru(dcbpy)2(tmt)]-5 apresentaram maiores 
deslocamentos químicos do que o esperado devido ao efeito de desblindagem 
causado pelos dois anéis aromáticos de cada ligante dcbpy, efeito similar ao 
observado para os anulenos. Além disso, os hidrogênios α e β aparecem com 
deslocamentos químicos maiores em relação a α’ e β’ devido ao efeito de anel do 
ligante tmt. A atribuição acima foi confirmada pelo espectro RMN COSY onde os 
hidrogênios α e β, α’ e β’, 5 e 6, e 5’ e 6’ apresentaram interações de vizinhança entre 
eles (Figura 28B). 
 

4.2.1.4. Espectroscopia UV-Vis  

Tipicamente, compostos de coordenação apresentam diversos tipos de 
transições eletrônicas em função da presença de íons de metais de transição e 
ligantes com estruturas mais ou menos complexas. Assim, essas transições 
eletrônicas podem ser classificadas em transições centradas no íon metálico definidas 
como de campo ligante, transições internas dos ligantes e transições que envolve 
transferência de carga do metal para o ligante ou do ligante para o metal, conhecidas 
como MLCT (metal-to-ligand charge transfer) e LMCT (ligand-to-metal charge 
transfer), respectivamente [92]. 

O espectro de absorção do complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2] em etanol (Figura 30), 
mostra duas bandas MLCT em 562 e 411 nm atribuídos a transições Ru (4dπ → 
dcbpyH2 π*). As bandas na região do UV, em 316 nm e em 306 nm, são atribuídas a 
transições intraligante das bipiridinas (transição π→π*) [93]. O espectro de absorção 
registrado para o complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2] apresentou perfil muito similar ao do 
reportado na literatura [94].  
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Figura 30: Espectro UV-Vis de uma solução 5 x 10-5 mol·L-1 do precursor [Ru(dcbpyH2)2Cl2] 
em etanol. 

A espécie [Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]-1 em água/etanol 3:1 e pH=1 (HCl) apresentou 
duas bandas MLCT em 517 nm e 378 nm deslocadas para comprimentos de ondas 
menores em relação as bandas MLCT do complexo [Ru(dcbpyH2)2Cl2], indicando que 
o ligante tmtH2 têm característica mais retiradora de elétrons do que os ligantes Cl-. 
Além disso, há a presença de uma banda de transferência de carga intraligante dos 
ligantes bipiridinas em 311 com um ombro em 303 nm e uma banda LMCT em 465 
nm atribuída a uma transição do ligante 2,4,6-trimercapto-1,3,5-triazina para o íon 
rutênio(II) (tmtH2 → Ru) (Figura 31). Apesar da característica retiradora de elétrons 
do ligante tmtH2, a atribuição da banda em 465 nm foi definida LMCT devido ao 
deslocamento dessa banda para comprimento de ondas maiores em função da 
desprotonação do ligante tmtH2 (Figura 32), como esperado para o aumento da 
energia do nível HOMO do ligante tmtH2. Também houve deslocamento para 
comprimento de ondas maiores das bandas MLCT com a desprotonação do ligante 
tmtH2, sugerindo a transferência da densidade eletrônica desse ligante para o centro 
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metálico levando ao aumento da energia dos orbitais d do rutênio, assim diminuindo 
a energia das transições MLCT. Os deslocamento das bandas MLCT e LMCT são 
mostrado com mais detalhe no estudo de titulação espectrofotométrica do complexo 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl (4.2.1.5). 

 
Figura 31: Espectro UV-Vis de uma solução 4 x 10-5 mol·L-1 da espécie [Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]-
1 em solução 3:1 água/etanol, com as respectivas atribuições das bandas. 

 
4.2.1.5. Titulação espectrofotométrica do complexo 

[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl 

O estudo das reações ácido-base associadas ao complexo 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foi realizado por titulação espectrofotométrica na região do 
UV-Vis, na faixa de pH entre 2 e 13.  

Para os ligantes dcbpyH2 e tmtH3 são esperados 2 e 3 equilíbrios ácido-base, 
respectivamente. Entretanto, as propriedades ácido-base desses ligantes são 
alterados quando coordenados a um metal de transição. No caso do corante N3 
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([Ru(dcbpyH2)2(SCN)2]), o caráter π receptor dos ligantes bipiridina associado a 
capacidade de transferência de carga do íon Ru(II) leva ao aumento da densidade 
eletrônica no anel, promovendo um aumento dos valores de pKa dos grupos 
carboxílicos. Porém, a influência da carga positiva do rutênio (II) no complexo também 
é relevante. Assim, o metal diminui a densidade de carga negativa sobre os sítios 
ácido-base do ligante por deslocamento da densidade eletrônica via ligações σ, 
aumentando a acidez e diminuindo os valores de pKa. O corante N3 tem os valores 
de pKa da segunda protonação do ligante dcbpyH2 diminuído de 4,2 (ligante livre) para 
3,0 no complexo [94], indicando forte influência da carga positiva do metal no aumento 
da acidez desse ligante. Embora seja esperado 4 equilíbrios ácido-base para os dois 
ligantes dcbpyH2 no corante N3, tem sido reportado apenas dois equilíbrios nesse 
complexo, onde a primeira e a segunda desprotonação dos ácidos carboxílicos 
ocorrem em valores de pH similares, assim como a terceira e a quarta desprotonação 
[95]. Os valores de pKa do ligante livre tmtH3 são reportados como pKa1 = 5,71 ± 0,11, 
pKa2 = 8,36 ±0,05 and pKa3 = 11,38 ±0,09 [96]. Dessa forma, considerando-se a 
coordenação da espécie tmtH2- no RuII(dcbpyH2), é esperado que a desprotonação 
desse ligante ocorra depois da desprotonação total do ligante dcbpyH2 no complexo, 
gerando a espécie [Ru(dcbpy)2(tmtH2)]-3.  

A titulação espectrofotométrica foi realizada na faixa de pH 2,0 a 13,0 utilizando 
uma solução 3x10-5 mol·L-1 de [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl em mistura água/etanol 3:1 
v/v, contendo 0.5 mol·L-1 de NaCl. Inicialmente, o pH da solução foi ajustado para 2,0 
por adição de HCl 8 mol·L-1 e depois foi efetuada a titulação até pH 13,0 por adição 
de NaOH 8 mol·L-1. Assim, todo o experimento foi realizado com variação de volume 
inferior a 1%. O etanol foi adicionado para evitar a precipitação de espécies com baixa 
solubilidade em água. Foi observado que em pH 2,0 a espécie predominante em 
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equilíbrio é [Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]-1 (Figura 32A). As espécies desprotonadas 
[Ru(dcbpy)2(tmtH2)]-3, [Ru(dcbpy)2(tmtH)]-4 e [Ru(dcbpy)2(tmt)]-5 exibiram perfis 
espectroscópicos parecidos, mas as bandas de absorção são suficientemente 
deslocadas para permitir a identificação dessas espécies (Figura 32). A espécie 
totalmente protonada apresentou alta acidez. Por isso a precipitação da espécie 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foi possível somente em pH abaixo de 1. Partindo-se da 
espécie [Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]-1 em pH 2, são esperados 3 equilíbrios ácido-base 
começando pela remoção simultânea de um dos dois prótons de cada um dos ligantes 
dcbpyH (um equilíbrio ácido-base) seguida das reações de desprotonação do ligante 
tmtH2 em diferentes faixa de pH (dois equilíbrios ácido-base). Foi observado que a 
desprotonação dos ligantes dcbpyH (Figura 32A) levou ao deslocamento para o azul 
das banda MLCT (Ru(II)-dcbpy), de 517 para 505 nm e de 378 para 369 nm, como 
esperado para o aumento do nível LUMO do ligante dcbpy, confirmando que a reação 
de desprotonação do ligante dcbpyH ocorre antes do tmtH2. Já a primeira e segunda 
reações de desprotonação do ligante tmtH2- (Figuras 32B e 32C) deslocou as bandas 
MLCT para comprimento de ondas maiores, sugerindo um aumento da energia dos 
orbitais d do Ru(II) causado pelo recebimento da densidade eletrônica do ligante 
tmtH2-. Também há o deslocamento da banda LMCT (tmtH2-RuII) para a região do 
vermelho, sugerindo o aumento do nível HOMO do ligante tmtH2-. Os valores de 
absorbância para todas as espécies são mostrados na tabela 7. Esses valores foram 
obtidos a partir da deconvolução dos espectros de absorção dos complexos. Além 
disso, a partir do tratamento dos dados de titulação espectrofotométrica foi possível 
determinar todos os pKa's do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl (tabela 3). De fato, 
os valores pKa3 = 2,9, pKa4 = 4,8 e pKa5 = 11,5 foram determinados a partir dos valores 
de máximo e mínimo da primeira derivada da curva de titulação espectrofotométrica 
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em 516 nm (Figura 32D). O ligante tmtH3 sofreu forte influência do fragmento 
[RuII(dcbpy)2]2 que agiu como um grupo retirador de elétrons diminuindo o pKa2 desse 
ligante de 8,4 (ligante livre) para 4,8 (no complexo), variação muito superior a sofrida 
pelos ligantes dcbpyH onde o valor de pKa diminuiu de 4,2 para 2,9.  
Tabela 7: Bandas de absorção e absortividade molar das espécies obtidas por desprotonação 
sucessiva do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl, em mistura água/etanol 3:1 v/v. 

Complexo Absorção λmax (nm) (ε / 104 (mol L-1)-1 cm-1)  
[Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]-1 517 (1,32) 465 (1,03) 378 (1,42) 311 (4,69) 
[Ru(dcbpy)2(tmtH2)]-3 505 (1,17) 457 (0,96) 369 (1,42) 306 (5,20) 
[Ru(dcbpy)2(tmtH)]-4 520 (1,17) 468 (0,88) 377 (1,56) 308 (4,59) 
[Ru(dcbpy)2(tmt)]-5 532 (1,18) 470 (0,80) 369 (1,55) 310 (4,56) 

 
Figura 32: Espectros UV-Vis mostrando a titulação espectrofotométrica do complexo 
[Ru(dcbpyH)2(tmtH2)]Cl nas faixas de pH (A) 2,00 para 3,85, (B) 3,85 para 8,50, and (C) 8,50 
para 12,85; e D) Gráfico de absorbância em 516 nm em função do pH. 
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4.2.2. Aplicação do [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl em DSCs 
 
 Como foi mostrado na titulação espectrofotométrica do corante 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl, a desprotonação do ligante tmtH2 aumenta sua 
característica doadora e desloca para o vermelho as bandas MLCT (RuII → dcbpyH2 
π*) que contribuem para a injeção fotoinduzida de elétrons na banda de condução do 
TiO2. Assim, DSCs foram preparados utilizando as espécies desprotonadas 
[Ru(dcbpy)2(tmtH2)]-3, [Ru(dcbpy)2(tmtH)]-4 e [Ru(dcbpy)2(tmt)]-5 com intuito de estudar 
o efeito da desprotonação sobre a eficiência das células solares, pois leva a um 
melhor aproveitamento do espectro de emissão do Sol. Nesse sentido, foram 
preparados os complexos (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e 
(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] utilizando um procedimento similar ao empregado na 
preparação dos corantes (Bu4N)2[Ru(dcbpyH)2(NCS)2] (N719) e 
(Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(NCS)2] (N712) a partir do [Ru(dcbpyH2)2(NCS)2] (N3) descrita na 
literatura [94]. 
 Células solares foram preparadas com os complexos 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)], 
os parâmetros de eficiência obtidos a partir das curvas I x V (Figura 33) e comparados 
com os do corante N719. A densidade de corrente de curto-circuito (Jsc), voltagem de 
circuito aberto (Voc), fator de preenchimento (FF) e eficiência global (η) são mostrados 
na tabela 8.  
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Figura 33: Curva I x V das DSCs preparadas utilizando as espécies 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] como 
fotossensibilizadores. As condições de medida foram de 1 sol (100 mW cm-2) de potência de 
iluminação, 20 μm de espessura e 0,25 cm2 de área ativa. 
 
Tabela 8: Parâmetros de células solares (voltagem de circuito aberto (Voc), fator de 
preenchimento (FF), densidade de corrente de curto-circuito (Jsc) e eficiência (η) e eficiência 
normalizada pela concentração de corante (η')) em função do grau de protonação do 
complexo de rutênio. 

Corantes Jsc (mA cm-2) Voc (V) FF (%) η (%) η' (%) 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)] 6,52 0,53 56,9 1,96 ± 0,08 5,57 ± 0,23 
(Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] 5,50 0,61 58,0 1,93 ± 0,10 6,06 ± 0,56 
(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] 4,44 0,60 51,4 1,35 ± 0,23 5,12 ± 1,01 

N719 14,40 0,64 53,7 4,80 ± 0,19 4,80 ± 0,19 
 
 Por meio da análise das curvas I x V das DSCs preparadas (Fig. 23), foi 
observado que o valor de Voc para os corantes (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)], 
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(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] foi significativamente maior do que o corante 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)]. A variação do valor de Voc das DSCs intermediado pela 
sensibilização de corantes com diferentes graus de protonação, é bem descrito na 
literatura por meio do estudo comparativo entre os corantes [Ru(dcbpyH2)2(SCN)] 
(N3), (Bu4N)2[Ru(dcbpyH)2(SCN)] (N719) e (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(SCN)] (N712) [97]. 
Nesse estudo comparativo, foi observado menores valores de Voc para 
fotossensibilizadores com maior grau de protonação dos grupos carboxílicos do 
ligante dcbpy, indicando que após a adsorção desses corantes no TiO2 os íons H+ 
(antes presentes nessas estruturas) promovem a diminuição de energia da banda de 
condução do TiO2, assim reduzindo o valor de Voc das DSCs. Nesse sentido, o menor 
valor de Voc para o (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)] foi atribuído ao maior grau de 
protonação dos grupos tióis do ligante tmt, onde os hidrogênios desse ligante também 
influenciaram a posição da banda de condução do TiO2. Por outro lado, os valores de 
Jsc e η das DSCs preparadas com o corante N719 se mostraram mais de duas vezes 
maiores do que com os corantes sintetizados, observando-se uma diminuição na 
sequência N719 > (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)] > (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] > 
(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)]. Esse efeito foi inicialmente atribuído a quantidade de 
corante adsorvido no filme mesoporoso de TiO2, que diminuiu na mesma sequência 
causando uma menor quantidade de elétrons fotoinjetados que levou a menores 
valores de eficiência global das DSCs. A quantificação do número de moléculas 
adsorvidas no TiO2 foi realizada a partir da dessorção dos corantes por adição de 
NaOH (pH=12) e diluição para 5 mL em mistura água/etanol 3:1 v/v num balão 
volumétrico. Assim, foram encontradas as seguintes quantidades de corante no TiO2 
por área do eletrodo (moléculas/cm2): N719 = 9,1 x 1016, (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)] 
= 3,2 x1016, (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] = 2,9 x 1016 e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] = 2,4 
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x 1016. O N719 apresentou maior capacidade de adsorção na superfície do TiO2 do 
que os corantes sintetizados, indicando que o processo de adsorção de 
fotossensibilizadores na superfície do TiO2 foi favorecida quando utilizado complexos 
de rutênio com característica mais ácida, onde o N719 apresentou maior grau de 
protonação de sua estrutura. Esse resultado demonstra o papel preponderante do 
grau de protonação desses complexos em relação a interação com a superfície do 
TiO2.  

Dessa forma, para melhor comparação entre as performances dos dispositivos 
preparados, foi realizada a normalização das eficiências globais das DSCs pela 
concentração superficial do corante N719 no TiO2 (η’, tabela 8). É interessante notar 
que os valores de eficiência global corrigidos foram maiores para os corantes 
sintetizados que para o N719, indicando que os complexos 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] 
tem potencial de aplicação como corantes em DSCs caso seja possível adsorver 
quantidades maiores dos mesmos. Na ausência de outros fatores esses dispositivos 
devem apresentar uma melhor performance.  
 Foi realizada também a análise detalhada do espectro de fotoação das DSCs 
normalizadas por concentração superficial de N719 (Figura 34) com o objetivo de 
estudar as propriedades de fotoinjeção de elétrons dos corantes sintetizados. 
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Figura 34: Espectro de fotoação das DSCs preparadas com as espécies 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] em 
comparação com o corante N719, mostrado como gráfico de %IPCE em função do 
comprimento de onda da luz incidente. Os valores de IPCE foram normalizados multiplicando-
se pela relação entre as quantidades de corante N719 e do respectivo complexo no filme 
mesoporoso.  

As células solares preparadas com N719 apresentaram no espectro de 
fotoação (Figura 34) uma banda larga em 510 nm juntamente com dois ombros em 
menores energia. Os espectros de fotoação dos corantes (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], 
(Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] apresentaram perfis parecidos. 
Entretanto, foram observadas diferenças significativas na região de 500 nm. O 
espectro de fotoação do (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)] (linha vermelha) e 
(Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] (linha azul) mostraram bandas com máximo em 500 e 495 
nm, respectivamente, enquanto o complexo  (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] (linha roxa) 
apresentou uma banda muito larga em 490 nm. Foi verificado um deslocamento das 
bandas dos espectros de fotoação para comprimentos de ondas menores em função 
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da deprotonação do ligante tmtH2. Este resultado contrasta com o deslocamento para 
comprimentos de ondas maiores observados nas bandas de transferência de carga 
em solução (figuras 32B e 32C). Esse comportamento foi interpretado como resultado 
da maior contribuição da banda LMCT para injeção de elétrons na banda de condução 
do TiO2, assim gerando uma falsa impressão de deslocamento para o azul da banda 
MLCT. No sentido de confirmar esta hipótese, o espectro de fotoação foi deconvoluído 
usando funções gaussianas (figuras 35A-C) e comparado com o espectro da espécie 
[Ru(dcbpy)2(tmtH)]-4 em solução (figura 35D). 

 
Figura 35: Espectros de fotoação das DSCs preparadas com as espécies 
(Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e (Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] (A–C); e 
espectro de absorção de solução 3 x10-5 mol L-1 da espécie [Ru(dcbpy)2(tmtH)]4- em 
H2O/etanol 3:1 v/v (D). Os espectros foram deconvoluídos usando combinações lineares de 
funções gaussianas. 
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O espectro de fotoação mostrou-se similar ao espectro do corante em solução 
exibindo as bandas correspondentes as bandas MLCT e LMCT do corante em 520 
(azul) e 468 nm (verde), assim como uma banda larga em 580 nm na região de menor 
energia. A presença das bandas de fotoação em regiões menos energéticas que as 
transição MLCT 1 foi previamente mostrada usando cálculos DFT/TDDFT[98]. Seis 
bandas de absorção associadas a transferência de carga dos níveis HOMO do 
corante N719 para níveis da banda de condução do TiO2 foram reportadas neste 
estudo. Essas transições atribuídas a transferências de carga “quase diretas” do 
corante para níveis vazios no TiO2 são encontradas em 649 nm. A deconvolução dos 
espectros de fotoação revelaram o aumento da contribuição da banda LMCT (470 
nm, linha verde) para fotoconversão de energia. Este processo provavelmente 
envolve a transferência vetorial de elétrons do ligante tmt3- para a banda de condução 
do TiO2. A associação da característica receptora de elétrons dos ligantes dcbpy 
juntamente com a propriedade doadora do ligante tmt desprotonado deve exercer um 
papel importante neste processo. 
 

4.2.3. Conclusão Parcial  
 

O complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl foi sintetizado e caracterizado pelas 
técnicas de espectrometria de massas, análise elementar CHN, espectroscopia UV-
Vis e de ressonância magnética nuclear (RMN). As bandas de transferência de carga 
e os pKa's do complexo sintetizado foram atribuídos em função do estudo de titulação 
espectrofotométrica ácido-base do complexo. 

Os níveis de energia do complexo sintetizado no estado fundamental e 
excitado se mostraram sensíveis aos processos de protonação/desprotonação do 
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ligante tmtH3 permitindo ajustar o poder doador de elétrons do mesmo para obtenção 
de corantes de rutênio com absorção deslocada para a região do vermelho. Assim, 
as espécies (Bu4N)3[Ru(dcbpy)2(tmtH2)], (Bu4N)4[Ru(dcbpy)2(tmtH)] e 
(Bu4N)5[Ru(dcbpy)2(tmt)] foram utilizadas como fotossensibilizadores em células 
solares sensibilizadas por corante e o efeito do grau de protonação dos ligantes 
coordenados sobre a injeção fotoinduzida e a eficiência dos dispositivos foram 
estudados. A contribuição de duas bandas MLCTs e uma LMCT para a fotoconversão 
de energia foi revelada por deconvolução dos espectros de fotoação das DSCs 
preparadas com cada uma das espécies ácido-base isoladas derivadas do complexo 
[Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl. 
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4.3. Efeito do Grau de Mistura das Fases Rutilo e Anatase 
 
 O efeito sinérgico observado nas misturas partículas de anatase e de rutilo tem 
chamado a atenção de vários pesquisadores, mas ainda não se tem um consenso 
sobre os princípios básicos responsáveis por esse fenômeno. Assim, nesta tese 
visamos o estudo do efeito da composição (proporção de rutilo e de anatase) e da 
micro/nanoestruturação (grau de agregação das nanopartículas puras) nos eletrodos 
mesoporosos de TiO2 sobre os mecanismos de transporte de carga e eficiência das 
células solares. Nesse sentido, foi avaliada a contribuição dos processos de 
recombinação e de difusão de elétrons nos filmes mesoporosos de TiO2 visando o 
entendimento dos prováveis mecanismos que levam ao aumento de eficiência em 
DSCs (efeito sinérgico) gerados com esses materiais mistos. A técnica de 
microscopia Raman confocal foi utilizada para caracterização dos filmes 
mesoporosos, mais especificamente mapeamento da distribuição dos domínios das 
fases anatase e rutilo nos filmes misto de TiO2 em diferentes proporções, e 
espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) para estudo do comportamento 
elétrico das interfaces/junções presentes nas DSCs e determinação de parâmetros 
fundamentais como capacitância química, resistência de difusão, resistências de 
recombinação, coeficiente de difusão, tempo de vida e comprimento de difusão dos 
elétrons no filme mesoporoso de TiO2 em função da composição. 

Nesse trabalho foram tomadas as devidas precauções com o intuito de 
controlar o maior número possível de variáveis das DSCs mantendo-se constante 
importantes parâmetros como a espessura e área ativa do eletrodo, a composição do 
eletrólito, a quantidade de platina depositada no contra-eletrodo e o espaçamento 
entre os dois eletrodos nos dispositivos. Além disso, os dispositivos e ensaios foram 
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realizados em triplicata para minimizar os efeitos de possíveis flutuações dos 
parâmetros de impedância e da curvas I x V que possam ser atribuídos ao processo 
de fabricação das DSCs. 
 Essa etapa da tese foi dividida em duas partes: 1) O estudo do comportamento 
das misturas de fases com distribuição não homogênea; 2) Efeito do grau de 
homogeneidade sobre o efeito sinérgico em filmes mesoporosos mistos. 
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4.3.1. Comportamento das misturas de fases com distribuição não-
homogênea: Influência das propriedades de difusão de elétrons 
sobre a eficiência das DSCs 

 
Nesse capítulo foi realizada a preparação de mistura de fases rutilo e anatase 

com distribuição não-homogênea utilizando amostras comerciais de TiO2 (Aldrich). As 
misturas de fases foram preparadas por agitação mecânica a partir das pastas de 
rutilo e de anatase puras. Células solares foram preparadas com eletrodos baseados 
em filmes mistos de TiO2, tendo sido verificado o aumento de performance em 20% 
rutilo e 80% anatase. O efeito sinérgico foi estudado por espectroscopia de 
impedância e foi revelada a importância das propriedades de difusão de elétrons foto-
injetados no filme de TiO2 sobre a eficiência global das DSCs.  

 
4.3.1.1. Resultados e discussão 

 
Os filmes mesoporosos de TiO2 foram caracterizados por microscopia Raman 

confocal para avaliação da distribuição das fases anatase e rutilo. Essa técnica se 
baseia no registro de espectros Raman de regiões submicrométrica da amostra, 
permitindo assim gerar imagens com 200 nm de resolução lateral contendo 
informações vibracionais. O material na fase anatase apresentou bandas Raman em 
144, 197, 399, 515, 519 e 637 cm-1 atribuídas a seis modos vibracionais ativos com 
simetrias Eg, Eg, B1g, A1g, B1g e Eg, respectivamente. Por sua vez, as bandas Raman 
do rutilo foram encontradas em 143 (B1g), 235 (Eg), 447 (Eg) e 612 cm-1 (A1g) [99-101]. 
As fases cristalinas rutilo e anatase apresentam espectros distintos sendo 
relativamente fácil a identificação das mesmas. Na Figura 36 é mostrado o 
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mapeamento Raman do filme contendo nanopartículas de anatase e de rutilo em 
proporção 1:1 (A) e os espectros Raman dos sítios ricos em cada fase cristalina do 
TiO2 (B e C). Os experimentos de espectroscopia Raman confocal foram realizadas 
utilizando-se um laser de 532 nm e potência de 39,5 mW.cm-2. As bandas em 519 e 
447 cm-1 foram utilizadas para medir respectivamente as contribuições das fases 
anatase e rutilo, e gerar a imagem de microscopia Raman. Os resultados indicam que 
esses materiais não estão homogeneamente distribuídos (Fig. 36A), apresentando 
regiões micrométricas ricas em anatase (vermelho) e em rutilo (verde). Os espectros 
Raman dessas regiões mostram picos característicos de ambas as fases cristalinas, 
porém com predomínio de rutilo (Fig. 36B) ou de anatase (Fig. 36C). 

 

 
Figura 36: Imagem de microscopia Raman confocal mostrando a distribuição de partículas de 
anatase (vermelho) e de rutilo (verde) (A); Espectros Raman de um sítio  rico em rutilo (B) e 
em anatase (C). As bandas Raman características de anatase e de rutilo estão marcadas 
com as letras a e r, respectivamente.  
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 A imagem de microscopia Raman dos filmes mesoporosos de TiO2 contendo 
0, 30, 50 e 70% de rutilo são mostrados respectivamente nas Figuras 37A, 37B, 37C 
e 37D. As regiões esverdeadas aumentam proporcionalmente com a quantidade de 
rutilo, enquanto as regiões avermelhadas diminuem proporcionalmente a medida que 
aumenta a proporção de rutilo no filme. Nos filmes com 30 e 70% de rutilo (figura 37B 
e 37D), foi possível observar regiões (aglomerados) não conectadas de rutilo e de 
anatase, respectivamente. De fato, a técnica de microscopia Raman confocal permitiu 
o monitoramento adequado da quantidade e distribuição das fases rutilo e anatase 
nos filmes mesoporosos mistos de TiO2. 
 

 
Figura 37: Imagem de microscopia Raman confocal de filmes de TiO2 contendo 0% 
rutilo/100% anatase (A), 30% rutilo/70% anatase (B), 50% rutilo/50% anatase (C) e 70% 
rutilo/30% anatase. 
 



 

115  

DSCs foram montadas com os eletrodos mesoporosos mistos de TiO2. Os 
gráficos de densidade de corrente de curto-circuito (Jsc) e eficiência global (η) em 
função da percentagem de rutilo são mostradas na Figura 38. Observou-se que a 
adição de rutilo à pasta de anatase pura aumenta o rendimento global das células 
solares até alcançar o valor máximo de eficiência na faixa de 15-20% de rutilo.  Um 
perfil similar foi observado para curva de Jsc, que refletiu o aumento de performance 
observado nas DSCs. 

 
Figura 38: Gráficos de percentagem de eficiência (preto), densidade de corrente de curto-
circuito (vermelho) em função da percentagem de rutilo nos eletrodos mesoporosos. Os 
dados foram obtidos a partir das curvas I x V das DSCs. 
 

Os valores de Voc permaneceram relativamente constantes na faixa entre 0.72-
0.76 V e o fator de preenchimento (FF) apresentou leve crescimento no sentido de 
filmes com maior proporção de rutilo (Fig. 39). O Voc das DSCs é definido como a 
diferença entre o nível de Fermi da camada mesoporosa de TiO2 e o potencial redox 
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do par I3-/I-. Porém, podem ocorrer alterações desse parâmetro devido a mudança da 
população de elétrons na banda de condução do TiO2. Assim, processos de injeção 
e recombinação de elétrons podem respectivamente aumentar ou diminuir o valor de 
Voc pois alteram a energia de Fermi do TiO2.  O valores de Voc das DSCs mostrou ser 
pouco sensível à alteração da composição dos filmes mistos de TiO2. Estudos 
anteriores comparando a performance de dispositivos preparados com rutilo e 
anatase mostraram que os valores de Voc das DSCs preparadas com esses materiais 
se mantém mais ou menos constantes [47] demonstrando que há um equilíbrio entre 
aqueles processos, que mantém mais ou menos constante a população de elétrons 
na banda de condução do TiO2. 

 
Figura 39: Gráficos de voltagem de circuito aberto (Voc) e fator de preechimento (FF) em 
função da percentagem de rutilo. 
 

Tem sido reportado na literatura diferenças da capacidade de adsorção de 
corantes entre as nanopartículas de rutilo e de anatase [47, 57, 60, 63]. Assim, para 
controle desse parâmetro, foi avaliada a quantidade de corantes adsorvidos nos 
respectivos filmes mesoporosos contendo 0%, 25%, 50%, 70% e 100% de rutilo por 
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meio da dessorção do corante N719 da superfície do TiO2 pela adição de NaOH (0,05 
mol L-1). A quantidade de corante foi determinada por espectrofotometria UV-Vis e o 
gráfico do número de mols do complexo de rutênio por volume de filme mesoporoso 
de TiO2 é mostrado na Figura 40. Observa-se uma relação linear entre a percentagem 
de anatase e a quantidade de corante adsorvido, indicando que praticamente todo o 
fotossensibilizador está adsorvido sobre as nanopartículas de anatase. É importante 
lembrar que os dois polimorfos apresentam áreas superficiais similares (anatase 45-
55 m2.g-1; rutilo 50 m2.g-1), indicando que há uma grande diferença no número de 
sítios de adsorção desses dois materiais. Apesar da menor quantidade de corante 
adsorvido sobre rutilo, foi notado maiores valores de η e Jsc em dispositivos 
preparados com filmes mesoporosos de TiO2. Isso demonstra que mesmo 
colaborando muito pouco para a adsorção de corante, a presença das partículas de 
rutilo é benéfica para o aumento da performance da célula.  

 
Figura 40: Número de mols do corante N719 por cm3 de filme mesoporoso de TiO2 em função 
da percentagem de rutilo. No inserto, são mostradas fotos típicas dos respectivos eletrodos 
sensibilizados. 
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O IPCE das DSCs montadas com eletrodos mesoporosos mistos com diferentes 
proporções de nanopartículas de rutilo e de anatase são mostrados na Figura 41. 
Observa-se que os valores de IPCE diminuem em função do aumento da proporção 
de rutilo nos filmes de TiO2. A diminuição desse parâmetro foi atribuída 
principalmente a menor quantidade de corante adsorvido na superfície das partículas 
de rutilo, que por sua vez diminuiu a quantidade de elétrons injetados na banda de 
condução do TiO2.  

 

 
Figura 41: Espectros de fotoação das DSCs preparadas com eletrodos mesoporosos mistos 
de TiO2 contendo percentagens crescentes de nanopartículas de rutilo. 
 

O efeito de transferência de elétrons entre nanopartículas de rutilo e de 
anatase, verificado nos estudos de fotocatálise, pode fornecer um aumento de 
eficiência em DSCs devido a separação mais eficiente de cargas, e consequente, um 
aumento do tempo de vida dos elétrons na banda de condução do TiO2. Contudo, 
diferentemente da fotocatálise onde os processos são mais localizados, a eficiência 
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global das DSCs é dependente da difusão de elétrons no filme mesoporoso de TiO2. 
Dessa forma, com o intuito de esclarecer o real motivo do aumento de eficiência nas 
DSCs em função da proporção de rutilo no eletrodo misto, foi realizado um estudo 
detalhado das propriedades elétricas das interfaces/junções presentes nas células 
solares por espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS).  

Espectros de impedância Nyquist fornecem informações sobre a resistência de 
transferência de carga numa dada interface/junção baseados no tamanho do 
respectivo arco no espectro [74]. Assim, por meio da técnica de EIS é possível 
caracterizar as propriedades elétricas de todas as interfaces/junções presentes nas 
DSCs [75, 78, 102]. A resistência de transferência de elétrons na interface contra-
eletrodo/eletrólito é atribuída ao primeiro arco em frequências altas.  A resistência de 
transferência de elétrons da banda de condução do TiO2 para o eletrólito e a 
resistência de difusão eletrônica no filme de TiO2 pode ser determinada pela análise 
do segundo arco em frequências intermediárias. Já a resistência de difusão dos íons 
no eletrólito está associada ao último arco mais à direita, na região de frequências 
baixas.  

Foi observado nos espectros Nyquist (Fig. 42A) o aumento do diâmetro dos 
arcos em frequências intermediárias, sem grandes mudanças em seus perfis, em 
função do aumento da proporção de rutilo nos filmes mesoporosos de TiO2. Isso 
sugere que tanto a resistência de transferência de elétrons na interface TiO2/eletrólito 
(resistência de recombinação) quanto a resistência de difusão de elétrons na banda 
de condução do TiO2 estão aumentando em função da percentagem de rutilo. Nos 
espectros Bode fase (Fig. 42B) é possível visualizar os processos de recombinação 
de elétrons na interface TiO2/eletrólito na faixa de 100-101 Hz e de transferência de 
elétrons na interface contra-eletrodo/eletrólito na faixa de 103-104 Hz. A banda 
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relacionada aos processos de transferência eletrônica no TiO2 (faixa de 100-101 Hz) 
sofreu deslocamento para maiores frequências com o aumento da percentagem de 
rutilo, indicando uma diminuição do tempo de vida dos elétrons na banda de condução 
do TiO2. 

 

 
Figura 42: Espectros de impedância Nyquist (A) e Bode (B) de DSCs preparadas com filmes 
mesoporosos mistos de TiO2 contendo 0% (azul), 20% (vermelho), 40% (preto) e 70% de 
rutilo (laranja). Inserto da Fig. 42A: Visão expandida do espectro Nyquist por volta de 65Ω 
mostra a presença de um elemento de Warburg para uma DSC preparada com proporção de 
70% rutilo. Os espectros foram obtidos irradiando-se com 1 sol (100 mW cm-2) de potência 
luminosa e aplicando-se potencial contínuo igual a voltagem de circuito aberto (Voc) das 
respectivas DSCs. 
 

Os valores de resistência de recombinação e de difusão de elétrons, 
capacitância, tempo de vida e constantes de difusão de elétrons nos filmes de TiO2 
foram obtidos por simulação dos espectros de impedância utilizando-se o software 
NOVA 1.10 da AutoLab. O modelo de linha de transmissão foi utilizado para 
simulação dos processos de transferência de elétrons na banda de condução do TiO2 
(Figura 43), onde rr e rt são respectivamente as resistências de recombinação e de 
difusão de elétrons, e cµ é a capacitância química do TiO2. As relações entre as 
resistências de recombinação e de difusão e suas resistências macroscópicas, assim 
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como da capacitância química com a capacitância macroscópica do TiO2 são dadas 
pelas equações 22 a 24.  

= . . .( )   (eq. 22) 

= . .( )   (eq. 23) 
= . . . (1 − )   (eq. 24) 

 
onde L, A e ρ são a espessura, a área e a porosidade do filme de TiO2, 
respectivamente. O elemento de Warburg finito (Wf) foi usado para modelar a 
impedância associada a difusão dos íons I- e I3- no eletrólito, e um circuito RC paralelo 
foi empregado para simular os processos de transferência de elétrons na interface 
contra-eletrodo/eletrólito. A resistência do filme de FTO está representada por Rs.   

 

 
Figura 43: Esquema do circuito equivalente utilizado para simulação dos espectros de 
impedância eletroquímica. 
 

O coeficiente de difusão (Dn), comprimento de difusão (Ln) e o tempo de vida 
(tn) dos elétrons na banda de condução do TiO2 foram obtidos a partir dos parâmetros 
de capacitância química (Cμ), da resistência de recombinação (Rr) e resistência de 
difusão (Rt) utilizando as equações 25 a 27. 
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= .    (eq. 25) 

= .     (eq. 26) 

= .    (eq. 27) 
 

Os parâmetros macroscópicos Cμ, Rr e Rt foram medidos para todas as células 
solares montadas e os gráficos dos valores médios em função da percentagem de 
rutilo mostrados na Figura 44. As curvas Rt vs %(rutilo) e Rr vs %(rutilo) apresentam 
perfil de crescimento exponencial em função da percentagem de rutilo, enquanto a 
curva de Cμ vs %(rutilo) decresce linearmente em função da percentagem de rutilo. A 
variação linear da capacitância química do TiO2 foi atribuída as contribuições 
intrínsecas desse parâmetro para cada uma das fases do TiO2, onde o rutilo 
apresenta menor capacitância química que a anatase, como indicado pela tendência 
da curva mostrada na Figura 44. No entanto, o crescimento exponencial da 
resistência de difusão de elétrons indica situação mais complexa do que o 
comportamento da capacitância. Hurum et al. mostraram por espectroscopia de 
ressonância paramagnética de elétrons (EPR) a transferência de elétrons da banda 
de condução do rutilo para estados de aprisionamento de carga da anatase [56], que 
foi confirmada por Li et al. através de ensaios de espectroscopia de terahertz resolvida 
no tempo [57]. Dessa forma, a pequena variação na resistência de difusão na faixa 
de 0-40% de rutilo foi atribuída a presença de vias preferenciais de difusão de elétrons 
entre partículas de anatase, que assim coleta e transporta a maior parte dos elétrons 
injetados no TiO2. Contudo, a medida que a percentagem de rutilo cresce, essas vias 
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de difusão ficam cada mais desconectadas e estreitas como pode ser visualizado nas 
imagens de microscopoia Raman de filmes mesoporosos mistos de TiO2 contendo 
percentagens crescentes de rutilo (Figura 37). Isso significa que ilhas isoladas de 
anatase, agindo como sítios de aprisionamento rodeadas por rutilo pouco condutor, 
são geradas e essas barreiras precisam ser superadas para difusão de elétrons no 
filme de TiO2, aumentando exponencialmente a resistência de difusão quando a 
percentagem de rutilo aumenta de 40 a 100%. 

 
Figura 44: Gráficos de resistência de difusão (Rt), resistência de recombinação (Rr) e 
capacitância química (Cμ) de filmes mesoporosos mistos de TiO2 em função da percentagens 
de rutilo. 
 

Os valores de tempo de vida (tn), coeficiente de difusão (Dn) e comprimento de 
difusão (Ln) de elétrons no TiO2 foram determinados utilizando-se as equações 25, 26 
e 27, respectivamente, a partir das curvas ajustadas.  As curvas de tn, Dn e Ln em 
função da proporção de rutilo nos filmes mistos de TiO2 são mostrados na Figura 45. 
Os valores de tempo de vida (tn) apresentaram uma tendência de diminuição para 
filmes com maior quantidade de rutilo. Este resultado está de acordo com a análise 
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qualitativa dos espectros Bode fase (Figura 42B) onde foi observado o deslocamento 
da banda relacionada aos processos de recombinação para frequências mais altas 
em função da %(Rutilo). Além disso, um interessante comportamento foi observado 
sobre os valores de coeficiente de difusão de elétrons (Dn). Valores máximos de Dn 
foram encontrados na faixa de 15-20% de rutilo, coincidindo com a região de 
eficiência máxima no gráfico de eficiência global das DSCs em função da proporção 
de rutilo (Figura 38). O comprimento de difusão apresentou valor máximo em torno 
de 10% de rutilo, onde o perfil da curva é bastante influenciado pelos valores de Dn. 
Em células solares sensibilizadas por corantes, o transporte dos elétrons no filme 
mesoporoso de TiO2 ocorre por difusão e tem grande influência sobre a densidade de 
corrente no dispositivo [69, 70]. O efeito global da capacitância e da resistência de 
difusão mostrado acima resulta no aumento do coeficiente de difusão quando as 
proporções de rutilo se encontram em ~15%, assim aumentando a densidade de 
corrente de curto-circuito e consequentemente a eficiência das DSCs.   

 
Figura 45: Curvas de coeficiente de difusão (preto), tempo de vida (vermelho) e comprimento 
de difusão (verde) em função da percentagem de rutilo. 
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A performance das DSCs preparadas com eletrodos mesoporosos baseados 
em mistura de nanopartículas de rutilo e de anatase mostrou-se pouco dependente 
do tempo de vida dos elétrons na banda de condução do TiO2. Entretanto, ficaram 
claros a importância dos parâmetros de difusão de carga sobre a eficiência das DSCs, 
indicando que a otimização das mesmas leva ao aumento da performance dos 
dispositivos.  
 

4.3.1.2.  Conclusão Parcial 
 

Nesta parte da tese foi demonstrado a importância de cada um dos parâmetros 
associados as interfaces/junções de DSCs fabricados com eletrodos mesoporosos 
mistos de anatase e de rutilo sobre a eficiência de conversão de energia luminosa em 
elétrica. Em particular, foi demonstrado o papel fundamental das propriedades de 
difusão de elétrons para o aumento da performance dos dispositivos. Os filmes mistos 
de TiO2 foram caracterizados por microscopia Raman confocal que mostraram 
distribuições pouco homogêneas de partículas de rutilo e anatase nos filmes 
mesoporosos. Apesar da menor adsorção de corante na fase rutilo, foi verificado um 
máximo de eficiência nas DSCs com composições intermediárias (~ 80% anatase e 
20% rutilo). As simulações dos espectros de impedância mostraram que o coeficiente 
de difusão de elétrons na banda de condução do TiO2 é maximizado na região de 
~20% de rutilo, indicando que esse parâmetro tem papel fundamental no aumento de 
eficiência de células solares sensibilizadas por corantes, ou seja, no aparecimento do 
efeito sinérgico nos materiais mistos. 
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4.3.2.  Efeito do grau de homogeneidade sobre o efeito sinérgico em 
filmes mesoporosos mistos  

  Resumo 
 No capítulo anterior da tese foi estudado o comportamento de eletrodos 
mesoporosos mistos de TiO2 preparados com partículas de rutilo e de anatase 
comerciais (Aldrich). No entanto, o produto continha agregados de nanopartículas que 
impossibilitou a preparação de filmes com distribuição homogênea das 
nanopartículas naquelas duas fases do TiO2. De fato, acreditamos que o tamanho 
dos domínios de rutilo e de anatase nos filmes mesoporosos influenciam as 
propriedades elétricas das junções. Assim, nanopartículas de rutilo e de anatase 
dispersáveis foram sintetizadas e utilizadas na fabricação de filmes mesoporosos 
mistos com distribuição mais homogênea de nanopartículas para dar continuidade 
aos estudos. Além disso, foi possível obter filmes com três graus de homogeneidade 
e foi avaliada a influência do contato entre os cristalitos de rutilo e de anatase sobre 
todos os parâmetros de impedância, onde a capacitância química do TiO2, em 
particular, apresentou alta sensibilidade em relação a área de contato entre rutilo e 
anatase, que por sua vez influenciou no tempo de vida e coeficiente de difusão de 
elétrons das DSCs.  

De fato, os filmes homogêneos mostraram propriedades elétricas distintas que 
promoveram a modificação do mecanismo de difusão de elétrons devido à ausência 
de difusão preferencial por "caminhos de anatase". 
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4.3.2.1. Resultados e discussão 
 

O tamanho e morfologia das nanopartículas de anatase e de rutilo sintetizadas 
foram determinadas analisando-se as imagens de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) dos filmes de TiO2 preparados pela aplicação da pasta 
correspondente a base de terpineol sobre eletrodo de FTO por spin-coating e 
posterior tratamento térmico a 450 ºC. As imagens MEV de filmes mesoporosos 
contendo 0%, 50% e 100% de rutilo são mostrados na figura 46 com magnificação de 
100.000 e 25.000 vezes. As nanopartículas de anatase apresentam perfil 
predominantemente esférico e diâmetro médio de ~25 nm (Figuras 46A e 46B), 
enquanto as nanopartículas de rutilo têm formato de grãos de arroz ou de 
nanobastões de ~100 nm de comprimento e ~20 nm de largura (Figuras 46E e 46F). 
Também são mostradas as imagens MEV da mistura 1:1 m/m de nanopartículas de 
anatase e de rutilo (Figuras 46C e 46D), onde é possível observar uma pequena 
quantidade de nanopartículas isoladas e pequenos aglomerados de nanopartículas 
de anatase misturados as nanopartículas de rutilo. Aparentemente a maior parte das 
nanopartículas de anatase não ficam na superfície por serem muito menores e se 
acomodarem nos espaços entre as nanopartículas de rutilo. 
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Figura 46: Imagens de microscopia eletrônica de varredura de filmes mesoporosos mistos 
contendo 0% (A e B), 50% (C e D) e 100% de rutilo (E e F), em duas magnificações (100.000x 
e 25.000x). 
 

As nanopartículas de anatase e de rutilo sintetizadas foram caracterizadas por 
espectroscopia Raman. Os picos mais intensos da fase rutilo apareceram em 613, 
448 e 238 cm-1 foram atribuídos aos modos vibracionais A1g, Eg e Eg, respectivamente. 
Já a amostra de nanopartículas de anatase apresentou picos característicos em 637 
(Eg), 519 (B1g), 397 (B1g) e 143 (Eg), compatíveis com o material naquela fase 
cristalina. Os espectros Raman dos nanomateriais sintetizado (Figura 47) 
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apresentaram picos muito próximos em relação aos esperados para anatase e rutilo 
[99-101].  

 

 
Figura 47: Espectros Raman das nanopartículas sintetizadas de anatase (A) e de rutilo (B) 
puras.  

 
A técnica de microscopia Raman confocal também foi utilizada para avaliar a 

distribuição daqueles nanomateriais nos filmes mesoporosos de TiO2. Na Figura 48, 
são mostrados o espectro Raman de uma amostra de 50% anatase e 50% rutilo (A) 
e o mapeamento químico do filme misto de TiO2 (B) obtidos por microscopia Raman 
confocal. Os resultados indicam que as mistura de rutilo e de anatase com 
nanopartículas sintetizadas apresentam distribuição muito mais homogênea do que 
os filmes mistos de TiO2 utilizando as fases rutilo e anatase comerciais Aldrich 
(Capítulo 4.3.1), pois apenas pequenas variações no perfil do espectro Raman em 
diferentes regiões do filme mesoporoso (Figura 48A) foram observadas, além de 
diferenças bastante nítidas das imagens de microscopia Raman nos dois casos 
(Figuras 36A e 48B). 
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Figura 48: Imagem de microscopia Raman confocal de um filme mesoporoso misto de TiO2 
contendo 50% de anatase e 50% de rutilo. A imagem mostra a distribuição das nanopartículas 
de anatase (vermelho) e de rutilo (verde) e o espectro Raman do filme. Os picos de anatase 
e de rutilo estão marcados com as letras a e r, respectivamente. 
 

O poder de adsorção de moléculas dos filmes mistos de TiO2 foram 
mensurados através da dessorção do fotossensibilizador N719 da superfície das 
nanopartículas de rutilo e de anatase por adição de NaOH seguida da quantificação 
por espectrofotometria UV-Vis. O gráfico do número de mols do corante N719 por 
volume de filme mesoporoso de TiO2 em função da porcentagem de rutilo é mostrado 
na figura 49. Foi observada a diminuição linear da quantidade de corante em função 
da percentagem de rutilo. Esse comportamento foi atribuído a diferença de área 
superficial entre as nanopartículas de anatase e de rutilo na qual a última apresentou 
aproximadamente a metade da área superficial em relação a primeira, como mostrado 
nos dados de BET na Tabela 9. Além disso, foi possível perceber uma grande 
diferença no poder de adsorção de moléculas entre o rutilo comercial Aldrich utilizado 
no estudo de mistura de fases não homogênea (Capítulo anterior, Figura 40) e o rutilo 
sintetizado via o método sol-gel (Figura 49). A quantidade de corante adsorvido no 
material comercial foi praticamente nula enquanto o rutilo sintetizado apresentou 



 

131  

valores por volta de 6x10-5 mols cm-3, indicando maior número de sítios ativos de 
adsorção de moléculas no material sintetizado.  

 
Figura 49: Gráfico do número de moléculas do corante N719 adsorvido em função da 
porcentagem de rutilo nos filmes mistos de TiO2. 
 
Tabela 9: Área superficial dos filmes mesoporosos de anatase e de rutilo determinados por 
BET.  

Fase Cristalina TiO2 Área Superficial (m2 g-1) 
Anatase 62,32 
Rutilo 35,38 

 
Filmes mistos com alto, intermediário e baixo grau de homogeneidade foram 

preparados e caracterizadas pela técnica de microscopia Raman confocal por meio 
do mapeamento químico das fases rutilo e anatase (Figura 50), onde é possível 
observar nitidamente os diferentes graus de homogeneidade das misturas de 
nanopartículas de rutilo (verde) e de anatase (vermelho).  
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Figura 50: Imagens de microscopia Raman confocal de eletrodos mesoporosos mistos de 
TiO2 com três graus de homogeneidade de distribuição diferentes das nanopartículas de rutilo 
(verde) e de anatase (vermelho): (A) Alto, (B) intermediário e (C) baixo grau de 
homogeneidade. 
 

Células solares foram preparadas com os filmes mesoporosos mistos de TiO2 
em três distribuições diferentes de nanopartículas de rutilo e de anatase e as 
interfaces das DSCs foram estudas por espectroscopia de impedância eletroquímica 
(EIS). 

Os valores de resistência de difusão (Rt), resistência de recombinação (Rr) e 
capacitância química (Cμ) foram obtidos a partir da simulação dos espectros de 
impedância utilizando o modelo de linha de transmissão (Figura 43). As curvas Rt e 
Rr versus %rutilo em três distribuições diferentes, comparadas com o estudo do 
capítulo anterior de mistura de fases não homogêneas utilizando TiO2 comercial 
Aldrich (laranja), são mostradas na figura 51.   
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Figura 51: Gráfico de resistência de difusão (Rt) (A) resistência de recombinação (Rr) (B) de 
elétrons nos filmes mesoporosos mistos de TiO2 em função da percentagem de rutilo. 
 

Os gráficos de resistências de difusão (Rt) e de recombinação (Rr) em função 
de %rutilo mostram que tanto Rt quanto Rr cresce à medida que aumenta a proporção 
de rutilo nos filmes mistos (Figura 51). As curvas de resistência de recombinação 
(Figura 51B) mostram uma pequena dispersão dos valores em maiores proporções 
de rutilo, sendo esse comportamento relacionado com a qualidade da interface 
TiO2/eletrólito das DSCs preparadas. De fato, os valores de Rr podem influenciar a 
voltagem de circuito-aberto (Voc) desses dispositivos devido a mudança na velocidade 
de recombinação dos elétrons no TiO2 com íons I3- presente no eletrólito. No entanto, 
o gráfico de Voc em função de %rutilo (Figura 58C) mostra que os valores de voltagem 
variaram dentro de uma pequena faixa (0,65-0,73V), indicando pouca influência da 
dispersão dos valores de Rr sobre a eficiência desses dispositivos (Figura 58A). Por 
outro lado, foi observado uma grande diferença no comportamento de Rt entre os 
filmes mistos não homogêneas utilizando TiO2 comercial Aldrich (Capitulo 4.3.1) e os 
filmes mistos com alto, intermediário e baixo grau de homogeneidade (Figura 51A). O 
rutilo comercial Aldrich apresentou uma resistência de difusão muito maior que os 
respectivos eletrodos preparados com os nanomateriais sintetizados via o método 
sol-gel, como esperado pela tendência da curva dos filmes mistos não homogêneos 
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(Fig 51A, curva laranja). De fato, a resistência elétrica de um material semicondutor é 
diretamente relacionada com a quantidade de elétrons livres na sua banda de 
condução. Assim, a maior resistência associada a difusão de elétrons do rutilo 
comercial Aldrich foi atribuída ao menor número de elétrons livres presentes na sua 
banda de condução. Esse efeito teve a contribuição tanto do menor poder de 
adsorção de fotossensibilizador do material comercial que resultou numa menor 
quantidade de elétrons injetados na banda de condução do TiO2 como da presença 
de estados de aprisionamento de carga no rutilo comercial Aldrich que aprisionou 
esses poucos elétrons injetados. Dessa forma, uma grande parte dos elétrons 
presentes na banda de condução do material comercial se encontravam aprisionados 
resultando no aumento do valor de Rt. Além disso, foi observado uma diferença nítida 
nos perfis das curvas de Rt versus %rutilo (Fig. 51A) entre os dois estudos realizados, 
indicando mudança do mecanismo de difusão de elétrons nos filmes mistos de TiO2. 
Nos filmes com distribuição não homogêneas utilizando TiO2 comercial Aldrich 
(Capitulo 4.3.1) foi observado um regime de difusão de elétrons por vias preferenciais 
formadas por nanopartículas de anatase na faixa de 0 a ~40% de rutilo, que ficaram 
cada vez mais estreitas até formarem ilhas isoladas provocando um aumento 
exponencial de Rt em percentagens maiores de rutilo. Já as curvas de Rt versus 
%rutilo dos filmes mistos com alto, intermediário e baixo grau de homogeneidade 
apresentaram um perfil mais linear, sugerindo que elétrons na banda de condução 
desses filmes se difundiram sem vias preferenciais, ou seja, a difusão ocorreu tanto 
por partículas de rutilo quanto de anatase. Esse comportamento indica que a menor 
resistência de difusão de elétrons do rutilo sintetizado provavelmente permitiu a 
passagem de elétrons por sua estrutura. Todavia, apesar de ter sido variado o grau 
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de distribuição das nanopartículas, não foi observado mudanças nítidas no perfil das 
curvas de Rt em função da percentagem de rutilo, reforçando a hipótese acima. 

Outro aspecto bastante relevante foi o comportamento do gráfico de Cμ versus 
%rutilo nas três condições de distribuição das nanopartículas de rutilo e de anatase 
(Figura 52) mostrando um aumento da capacitância química em função do aumento 
da percentagem de rutilo nos filmes mistos até o máximo em 50%. Esse resultado 
sugere que a área de contato entre as nanopartículas de anatase e de rutilo tende a 
crescer até aquela proporção voltando a diminuir nas misturas com porcentagens 
maiores de rutilo, assim influenciando a capacitância química que está associada a 
separação induzida de cargas. Além disso, quando foi elevado o grau de 
homogeneida na distribuição das nanopartículas de rutilo e de anatase, foi observado 
um aumento de Cµ na região de 50% rutilo, confirmando a relação direta da área de 
contato dessas nanopartículas com o aumento da capacitância química dos eletrodos 
mistos de TiO2.  
 

 
Figura 52: Gráfico de capacitância química (Cμ) dos filmes mesoporosos mistos de 
TiO2 em função da percentagem de rutilo. 
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A capacitância química do TiO2 também denominada capacitância da banda 

de condução, é definida como uma razão entre a quantidade de carga armazenada 
na banda de condução e a variação da energia de Fermi no semicondutor provocado 
pela população daquele nível de maior energia, como mostrado na equação 28. 

 

=    (eq. 28) 
 

 A energia de Fermi é definida como a média das energias dos níveis ocupados 
ponderada pelas respectivas probabilidades de ocupação em temperaturas acima do 
zero absoluto. Em DSCs, os processos de foto-injeção de elétrons na banda de 
condução do TiO2 e de recombinação promovem respectivamente o aumento e a 
diminuição da energia de Fermi do semicondutor (EFn) (Figura 15). Dessa forma, o 
aumento da capacitância química em regiões de composição intermediária (Figura 
52) pode ser interpretado como provocado pela transferência de elétrons de estados 
de maior energia para estados de menor energia presentes na banda de condução 
dos filmes mistos de TiO2, assim promovendo uma maior estabilização e uma menor 
variação da energia de Fermi do semicondutor (∂EFn). As transferências de elétrons 
envolvendo interfaces formadas por nanopartículas de anatase e de rutilo ainda é 
motivo de muito debate na literatura. Um consenso geral estabelece que a banda de 
condução da anatase tem energia ~0.2 eV maior do que a BC de rutilo [50, 56, 57, 
103], Assim, transferências de elétrons de anatase para rutilo são 
termodinamicamente favorecidas de acordo com esse dado físico-químico. Por outro 
lado, foi demonstrado por EPR e confirmado por espectroscopia de terahertz resolvida 
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no tempo que elétrons da banda de condução do rutilo podem ser transferidos para 
estados de aprisionamento de carga de menor energia presentes na anatase [56, 57]. 
Dessa forma, em sistemas envolvendo misturas de nanopartículas de anatase e de 
rutilo, espera-se que elétrons na banda de condução dos filmes mistos de TiO2 
tendem a ser transferidos para estados menos energéticos, como a BC do rutilo e/ou 
estados de aprisionamento de carga (et), onde esse processo é intermediado por 
transferências eletrônicas entre nanopartículas de rutilo e de anatase (Figura 53). 
 

 
Figura 53: Modelo de transferências de elétrons em filmes mistos de nanopartículas de 
anatase e de rutilo. 
 

A fim de confirmar o modelo de transferência eletrônica, foi realizada a 
voltametria cíclica dos eletrodos mesoporosos mistos de TiO2 contendo 0, 50 e 100% 
de rutilo (Figura 54), de modo a verificar a posição e a densidade de estados de 
energia da banda de condução do semicondutor. O aumento de corrente negativa e 
positiva pode ser associado a injeção e posterior remoção de elétrons da banda de 
condução do TiO2 e/ou em estados de superfície de menor energia.  Observa-se na 
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Figura 54A a presença de uma região de acumulação de elétrons entre -0,6 a 0,1 V 
(I < 0) atribuído ao preenchimento dos níveis de energia associados a banda de 
condução do TiO2. Na varredura anódica, foi observado uma onda atribuída a 
extração dos elétrons previamente alocados na banda de condução do semicondutor 
[104]. Também, foi observada uma onda em -0,12 V (Figura 54B) para os eletrodos 
com a fase rutilo atribuída ao preenchimento de elétrons nos estados de superfície, 
abaixo da banda de condução do TiO2 [105]. A fase anatase (0% de rutilo) apresenta 
essa onda de menor intensidade em 0,02 V indicando a presença de baixa quantidade 
de defeitos de superfície em sua estrutura. De fato, o número de níveis de estados 
superficiais de menor energia deve ocorrer em menor quantidade e corresponder a 
descarga nas faixas de -0,1 a -0,15 V e 0,05 a 0 V para os filmes com presença da 
fase rutilo e anatase pura (0% de rutilo), respectivamente. Assim, considerando-se o 
tamanho reduzido das nanopartículas, as larguras das bandas devem ser 
relativamente estreitas, sendo incompatível com a largura da onda voltamétrica.  
Logo, o processo de sinterização deve estar gerando aglomerados com diversos 
graus de deslocalização e ambientes químicos diferentes. 

Por outro lado, se considerarmos que a corrente proveniente das 
transferências eletrônicas entre o eletrodo e o eletrólito no ato da medida do 
voltamograma cíclico (VC) seja muito pequena em relação as correntes de 
preenchimento e extração de elétrons na banda de condução do TiO2, a capacitância 
dos filmes de TiO2 pode ser obtida a partir dos VCs (Figura 54) utilizando a seguinte 
equação [105]: 

 

= =    (eq. 29) 
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Dessa forma, a capacitância do eletrodo de TiO2 em um dado potencial pode 
ser estimado a partir da divisão da corrente do voltamograma cíclico com a velocidade 
de varredura (em V/s). Assim, a partir dos VCs dos filmes mistos de TiO2 foi possível 
observar o aumento de capacitância em 50% rutilo, na qual verificou-se maior módulo 
do valor por volta de -0,60 (I<0) e -0,32 V (I>0).  

A capacitância média dos eletrodos de TiO2 foi obtida a partir da integração da 
corrente em função do tempo dividida pela variação de potencial. 

 

=  
∆ =  

∆     (eq. 30) 
 

Os valores da capacitância média referente ao processo de extração de carga dos 
eletrodos de TiO2 foram 3,08; 8,36; 7,98 F g-1 para os materiais com 0, 50 e 100% de 
rutilo, respectivamente. É importante ressaltar, que o eletrodo com 50% de rutilo 
apresentou a maior capacitância média mesmo utilizando em sua constituição metade 
da massa de anatase. Neste momento é importante lembrar que a fase anatase 
apresentou capacitância significantemente menor do que rutilo, indicando que os 
processos de transferência de carga entre essas fases provavelmente ativaram um 
maior número de estados efetivos na banda de condução do filme misto de TiO2.  

Porém, o aspecto mais relevante é o deslocamento significativo dos potenciais 
de carga e de descarga do filme mesoporoso de anatase para potenciais mais 
negativos. De fato, o pico da onda anódica encontra-se em torno de -0,45 V enquanto 
que no material misto e no eletrodo mesoporoso de rutilo o pico está deslocado 
anodicamente, sendo encontrado em torno de -0,32 V. Além disso, o comportamento 
do filme misto com 50% anatase e 50% rutilo parece estar sendo determinado 
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preponderantemente pelo comportamento associado ao rutilo, que deve apresentar 
mais níveis excitados de menor energia ocupados por elétrons do que o eletrodo de 
anatase. Esse resultado está de acordo com o modelo proposto para as 
transferências eletrônicas entre anatase e rutilo (Figura 53). Dessa forma, o aumento 
da capacitância observado no filme misto com 50% de rutilo na sua composição foi 
provavelmente devido ao efeito combinado de elétrons migrando para estados menos 
energéticos na banda de condução do semicondutor juntamente com a ativação de 
um maior número desses estados, assim promovendo uma maior estabilização e uma 
menor variação da energia de Fermi no TiO2 mantendo-se a quantidade de elétrons 
mais ou menos constante, sendo esse processo intermediado por transferências de 
elétrons entre rutilo e anatase.  

 
Figura 54: (A) Voltametria cíclica normalizada pela massa de TiO2 nos filmes mesoporosos 
mistos contendo 0%, 50% e 100% de rutilo em solução 0,1 mol L-1 de HClO4 em água. (B) 
Ondas voltamétricas relacionadas aos estados de superfície abaixo da banda de condução 
do TiO2 em destaque. O eletrodo de referência utilizado foi Ag/AgCl (KCl 1,0 mol L-1) e a 
velocidade de varredura foi de 100mV s-1.  
 Os espectros Nyquist das DSCs fabricadas com eletrodos mesoporosos mistos 
com diferentes proporções de anatase e de rutilo são mostrados na Figura 55. Nota-
se o aumento do diâmetro dos arcos em frequências intermediárias, sem alteração 
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do perfil das curvas, em função do aumento da proporção de rutilo nos filmes 
mesoporosos de TiO2. Esse fenômeno pode ser atribuído ao aumento das 
resistências de recombinação e de difusão de elétrons, como mostrado nos 
resultados de simulação dos dados de impedância da Figura 51. 
 

 
Figura 55: Espectro de impedância Nyquist de DSCs preparadas com filmes 
mesoporos mistos de TiO2 em função da porcentagem de rutilo. 
 

O espectro Bode fase das DSCs preparadas com filmes mesoporos de TiO2 
em função da porcentagem de rutilo é mostrado na figura 56. A banda em 100-101 Hz, 
atribuída aos processos de recombinação e difusão de elétrons no TiO2, teve sua 
frequência diminuída em função do aumento da percentagem de rutilo de 0% para 
60%. Entretanto, essa tendência foi invertida na faixa de 60% a 90% de rutilo. Esse 
comportamento pode ser explicado considerando-se uma contribuição majoritária da 
capacitância química do TiO2, que apresentou perfil de parábola invertida com 
máximo em 50% de rutilo (Figura 52). De fato, os parâmetros de impedância 
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simulados (Figura 52) mostram grande correlação com as curvas de Nyquist e de 
Bode fase mostrados nas Figuras 55 e 56. 

 
Figura 56: Espectro de impedância Bode fase de DSCs preparadas com filmes mesoporos 
de TiO2 em função da porcentagem de rutilo. 
 

A partir dos dados de resistência de difusão (Rt) (Fig. 51A), resistência de 
recombinação (Rr) (Fig. 51B) e capacitância químicas (Cμ) (Fig. 52), foram plotados 
os gráficos de coeficiente de difusão (Dn), comprimento de difusão (Ln) e tempo de 
vida (tn) em função da porcentagem de rutilo.  No TiO2 comercial Aldrich (Capítulo 
4.3.1), constituído de misturas não-homogêneas de nanopartículas de anatase e de 
rutilo, foi observado que o parâmetro Dn teve uma tendência geral de diminuição mas 
apresentou um máximo por volta da região de 15% de rutilo, que foi associado ao 
efeito sinérgico. De fato, o aumento de performance das DSCs observado no capítulo 
anterior foi resultante principalmente de diferenças sutis nas contribuições da 
capacitância química e resistência de difusão, que por sua vez alterou de forma 
significativa o coeficiente de difusão de elétrons nos filmes mistos de TiO2.  
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No presente estudo, porém, o aumento da capacitância química em 
composições intermediárias dos filmes mistos de TiO2 (Fig. 52) foi o principal 
responsável pela diminuição exponencial de Dn em função da %(Rutilo) 
independentemente do grau de homogeneidade das misturas de nanopartículas de 
anatase e de rutilo (Fig. 57), tendo influência negativa sobre a eficiência das DSCs 
preparadas com filmes mistos de TiO2. 

 
Figura 57: Coeficiente de difusão (Dn) dos elétrons nos filmes mistos com alto, intermediário 
e baixo grau de homogeneidade na distribuição das nanopartículas em função da 
percentagem de rutilo. 

 
Para verificar o impacto do comportamento do coeficiente de difusão dos 

elétrons no TiO2 sobre a performance das DSCs preparadas com os filmes mistos 
homogêneos, foram registradas as curvas I x V desses dispositivos para a medida 
dos parâmetros de eficiência (ƞ), voltagem de circuito aberto (Voc), densidade de 
corrente de curto-circuito (Jsc) e fator de preenchimento (FF) (Fig. 58). Observou-se a 
diminuição progressiva da eficiência (η) (Fig. 58A) e corrente de curto-circuito (Jsc) 
(Fig. 58B) em função do aumento da proporção de rutilo nos filmes de TiO2. É 
interessante ressaltar que neste caso não foi observado um máximo de ƞ e Jsc por 
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volta de 20% de rutilo como no caso dos dispositivos preparados com eletrodos com 
distribuição não homogênea (Capitulo 4.3.1). De fato, foi observado uma tendência 
de queda linear de ambos os parâmetros, influenciados pela diminuição do coeficiente 
de difusão de elétrons (Dn) em função da percentagem de rutilo. Além disso, outro 
fator que provavelmente influenciou a eficiência e a corrente de curto-circuito dos 
dispositivos foi a quantidade de corante na superfície do TiO2 que diminuiu em função 
da %rutilo (Fig. 49).  

A voltagem de circuito aberto e fator de preenchimento (Figuras 58C e 58D) 
das DSCs apresentaram valores relativamente constantes para todas as 
composições e distribuições de nanopartículas de rutilo e de anatase. Resultado 
similar foi obtido utilizando eletrodos mistos não homogêneos (Capitulo 4.3.1) na qual 
o valor de Voc mostrou pouca sensibilidade em relação a mudança de composição 
dos filmes mistos de TiO2. 
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 Figura 58: Gráfico de eficiência (A), corrente de curto-circuito (Jsc) (B), voltagem de circuito-
aberto (Voc) (C) e fator de preenchimento (FF) (D) das DSCs em função da percentagem de 
rutilo nos filmes mesoporosos mistos de TiO2. 
 

As curvas do tempo de vida (tn) e comprimento de difusão (Ln) dos elétrons na 
banda de condução do TiO2 (tn) em função do grau de homogeneidade das 
nanopartículas (três distribuições diferentes) e em função da porcentagem de rutilo 
são mostrados na Figura 59. Percebe-se que o perfil das curvas de tn (Fig. 59A) muda 
com a distribuição entre rutilo e anatase, onde filmes com alto, intermediário e baixo 
grau de homogeneidade de distribuição apresentaram valores máximo de tempo de 
vida em 87, 89 e 100% rutilo, respectivamente. O comportamento da curva de tn foi 
bastante influenciado pelo aumento da capacitância dos filmes deTiO2 em proporções 
intermediária de rutilo (Fig. 52), sendo mais nítido o valor máximo de tempo de vida 
em filmes mais homogêneos. Além disso, foi observado que os comprimentos de 
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difusão de elétrons (Ln) das células solares (Fig 59B) se mantiveram relativamente 
constantes na faixa entre 50 e 60 µm, na qual o comportamento de Ln teve 
contribuição do coeficiente de difusão (Dn) e do tempo de vida (tn) dos elétrons no 
TiO2. 

 
Figura 59: Tempo de vida (A) e comprimento de difusão (B) dos elétrons nos filmes mistos de TiO2 em função da porcentagem de rutilo com baixa, intermediária e alta homegeneidade 
de distribuíção das nanopartículas. 
 

Embora não tenha sido observado aumento de performance das DSCs 
preparados com filmes mesoporoso mistos de anatase e de rutilo, ou seja, não tenha 
sido observado o efeito sinérgico nesses dispositivos, as misturas de anatase e de 
rutilo com distribuição homogênea de nanopartículas podem apresentar potencial de 
aplicação na área de fotocatálise, onde o tempo de vida do elétron na banda de 
condução e a área superficial são parâmetros importantes.  Dessa forma, materiais 
eficientes para fotoconversão de energia e fotocatálise baseados em filmes mistos de 
TiO2 podem ser obtidos explorando e controlando o grau de homogeneidade na 
distribuição das nanopartículas de anatase e de rutilo. 
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4.3.2.2. Conclusão Parcial 
 

As sínteses das nanopartículas de anatase e de rutilo pelo método sol-gel foram 
realizadas com êxito obtendo-se materiais com tamanho e morfologia bem 
determinados, como mostrado por MEV, e grau de pureza elevado como revelado por 
espectroscopia Raman. Foram preparados filmes mistos com distribuição homogênea 
das nanopartículas de anatase e de rutilo pela simples mistura mecânica das 
respectivas pastas coloidais puras. Dessa forma, foi promovida grande interação 
entre as fases do TiO2 que permitiu transferência de elétrons efetivas e maior 
separação de cargas na interface rutilo/anatase.  

DSCs foram montadas com os filmes mistos homogêneos de TiO2 e os parâmetros 
fundamentais desses dispositivos (Rt, Rr, Cμ, Ln, Dn e tn) foram determinados por 
espectroscopia de impedância. O rutilo sintetizado nesse estudo apresentou valor de 
Rt muito menor que o rutilo comercial Aldrich utilizado no estudo com filmes mistos 
não homogêneas (Capítulo 4.3.1), influenciando no perfil das curvas de resistência 
de difusão (Fig. 51A) em função da porcentagem de rutilo. Isso levou a uma mudança 
no mecanismo de difusão de elétrons nos filmes mistos homogêneos, ou seja, os 
elétrons passaram a ser transportados pelas nanopartículas tanto de rutilo como de 
anatase, sem caminhos preferenciais. Além disso, foi observado um máximo de 
capacitância química (Cμ) em misturas contendo 50% de rutilo apresentando alta 
dependência em relação a área de contato entre as nanopartículas de rutilo e de 
anatase. O aumento do valor de Cμ foi atribuído as transferências de elétrons entre 
rutilo e anatase que permitiram a transferência de elétrons para estados menos 
energéticos da BC desse semicondutor, resultando em maior estabilização das 
cargas negativas e menor variação da energia de Fermi no TiO2.  
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5. Considerações Finais 
 
 

O estudo da influência das interfaces/junções presentes em células solares 
sensibilizadas por corantes (DSCs) foi realizado com sucesso revelando os 
mecanismos e os diferentes processos que limitam a eficiência das células solares, e 
consequentemente, as estratégias que podem ser adotadas para aumentar a 
eficiência dos mesmos.  

Antes de iniciar o estudo aprofundado de interfaces, foi realizado um esforço com 
intuito de controlar as principais variáveis presentes nas DSCs para evitar incertezas 
sobre o resultado final dos experimentos. Dessa forma, foi tomada as devidas 
precauções em relação a manufatura das células solares, a fim de obter dispositivos 
eficientes, e principalmente, reprodutíveis. Assim, foi realizado a otimização das 
DSCs (cap. 4.1) em relação a espessura do eletrodo mesoporoso de TiO2, 
temperatura e contato elétrico da junção equipamento/dispositivo, além de ter sido 
mantido constante em todas as células solares fabricadas a distância entre o eletrodo 
de TiO2 e o contra-eletrodo, quantidade de platina no contra-eletrodo e composição 
do eletrólito de I-/I3-. Além disso, todos os ensaios de impedância e curvas I x V foram 
realizados com no mínimo três DSCs, minimizando possíveis erros experimentais 
associados a fabricação dos dispositivos. As precauções tomadas na preparação das 
células solares foram satisfatórias gerando dispositivos equivalentes para a 
realização dos estudos propostos nessa tese.  

No capítulo 4.2 foi abordada a influência das propriedades eletrônicas do 
fotossensibilizador [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl sobre a fotoinjeção de elétrons no TiO2 e 
fotoconversão de energia em DSCs. Diversos grupos de pesquisa do mundo inteiro 
buscam fotossensibilizadores com absortividades molares cada vez maiores na 
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região do espectro solar, em particular, na região de maiores comprimentos de onda, 
para assim aumentar a eficiência de fotoconversão. Nesse sentido, o ligante tmtH3 
mostrou ter uma estrutura muito interessante para aplicação em fotossensibilizadores 
de células solares baseadas em complexos de rutênio, pois suas propriedades 
doadoras de elétrons podem ser sintonizadas por meio de simples reações ácido-
base. Assim, foi possível aproveitar melhor o espectro solar por meio do 
deslocamento das bandas MLCT e LMCT do complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl para 
região do vermelho promovido pela desprotonação daquele ligante. Outro 
característica importante é a presença de grupos tióis que permite a ligação de 
nanopartículas de ouro no complexo [Ru(dcbpyH2)2(tmtH2)]Cl, que pode possibilitar a 
fabricação de células solares utilizando o efeito plasmônico para aumentar a coleta 
de fótons da luz solar.  

O estudo dos eletrodos preparados com misturas de nanopartículas de rutilo e de 
anatase do TiO2 visou explorar o efeito de transferências de elétrons entre as 
mesmas, assim como suas diferentes propriedades elétricas, buscando compreender 
o mecanismo do efeito sinérgicos observado nesses materiais. Assim, foi revelado 
pela primeira vez a influência dos parâmetros de recombinação e de difusão de 
elétrons nos filmes mistos de anatase e rutilo sobre a performance das DSCs. 
Também, foram preparados filmes mistos de rutilo e de anatase em diferentes 
proporções e graus de homogeneidade visando o estudo mais aprofundado do efeito 
sinérgico. A técnica de microscopia Raman confocal foi uma ferramenta muito 
importante para a caracterização da distribuição das fases do TiO2, que por meio do 
mapeamento químico da superfície dos filmes mesoporosos permitiu analisar as 
distribuições das fases anatase e rutilo no material. Por outro lado, a caracterização 
das interfaces geradas nesses materiais mistos nanoestruturados e de seus circuitos 
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equivalentes foi efetuada pela técnica de espectroscopia de impedância 
eletroquímica. É importante ressaltar, os cuidados tomados na fabricação das células 
solares no sentido de obter dispositivos mais eficientes e reprodutíveis, pois caso 
contrário não seria possível atribuir os efeitos da mistura de fases do TiO2. 
Adicionalmente, foi verificado que o número de moléculas no TiO2 e a área superficial 
das nanopartículas também são relevantes para aferição desse efeito.  Assim, o 
aumento de performance em DSCs baseadas em misturas de fases não homogêneas 
utilizando TiO2 comercial Aldrich (capítulo 4.3.1), foi demonstrado ser devido 
principalmente ao coeficiente de difusão de elétrons (Dn), que apresenta um máximo 
em aproximadamente 80% de anatase e 20% de rutilo, mesma proporção do máximo 
de eficiência das células solares.  Os altos valores de Dn obtidos em proporções 
intermediárias de rutilo e de anatase foi atribuído a um controle fino das contribuições 
da capacitância química e da resistência de difusão de elétrons sobre aquele 
parâmetro. Além disso, o perfil exponencial da curva de Rt versus %(Rutilo) foi 
relacionada ao mecanismo de difusão de elétrons que ocorreu por vias preferenciais 
formadas por nanopartículas de anatase. Por outro lado, quando se realizou o estudo 
com nanopartículas de rutilo e anatase sintetizadas (capítulo 4.3.2) foi observado uma 
grande diferença nas propriedades elétricas dos filmes mesoporoso em relação ao 
dos filmes preparados com nanopartículas comerciais.  O TiO2 comercial Aldrich 
apresentou valores de resistência de difusão bastante elevados causado 
provavelmente pela baixa quantidade de elétrons livres na sua banda de condução. 
Outra característica importante dos filmes homogêneos com nanopartículas 
sintetizadas, foi o aumento de capacitância química (Cµ) em proporções 
intermediárias das fases do TiO2, onde foi demonstrado a relação direta da área de 
contato entre as nanopartículas de rutilo e de anatase com o valor de Cµ. Esse efeito 
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foi atribuído as transferências de elétrons entre rutilo e anatase que permitiu a 
migração dos mesmos para estados de menor energia na banda de condução 
daqueles filmes mistos homogêneos, promovendo a estabilização eletrônica e 
menores variações da energia de Fermi no TiO2. O aumento da capacitância química 
foi o responsável por aumentar o tempo de vida dos elétrons fotoinjetados nos filmes 
mistos. 

De fato, os estudos de misturas de fases rutilo e anatase apresentados nesta tese 
auxilia na interpretação de estudos anteriores nas áreas de fotocálise e células 
solares. No entanto, para podermos explorar esse efeito no desenvolvimento de 
células solares ou em fotocatálise, temos que levar em consideração os parâmetros 
que influenciam a performance. Em DSCs, os elétrons fotoinjetados no TiO2 são 
altamente dependentes do coeficiente de difusão dos elétrons no TiO2 (Dn). Assim, 
maiores valores de Dn promovem aumento de eficiência nesses dispositivos como 
observados no capítulo 4.3.1. Por outro lado, em fotocatálise, as reações redox 
fotoinduzidas ocorrem na superfície das nanopartículas de TiO2 e os elétrons não 
necessitam difundir através do filme para serem coletados por um eletrodo como nas 
DSCs, fazendo com que o tempo de vida dos elétrons tenha um papel preponderante 
na performance fotocatalítica. Dessa forma, a elevação do valor da capacitância 
química abordado no capítulo 4.3.2 dessa tese, promove o aumento do tempo de vida 
dos elétrons fotoinjetados na banda de condução do TiO2, assim podendo contribuir 
para o desenvolvimento de fotocatalisadores mais eficientes baseados em mistura de 
nanopartículas de rutilo e anatase. 
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