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RESUMO 

 

O interesse no desenvolvimento de novas formas de captação da energia solar possui uma 

perspectiva de crescimento acentuado a medida que as fontes de energia convencionais se 

tornam escassas e dispendiosas. Nesse contexto, as células solares sensibilizadas por corantes 

aparecem como a solução mais promissora para o aproveitamento da energia solar. O objetivo 

desse estudo foi a síntese, caracterização e aplicação de novos corantes para células solares 

sensibilizadas, preparados a partir do cardanol - componente majoritário do Líquido da Casca 

da Castanha de Caju (LCC). Para essa síntese, utilizou-se uma rota química cujos intermediários 

foram: (1- (2-bromoetoxi) -3-pentadecilbenzeno), seguido do (4- [2- (3-pentadecilfenoxi) etoxi] 

benzaldeído e a (meso-tetra- [4- (2- (3-pentadecil) fenoxi) etoxi] fenilporfirina) (3-n-PDPP), 

para obtenção da macromolécula base livre. Os derivados metálicos (Cobre, Cobalto, Zinco e 

Níquel) foram obtidos pela reação desses respectivos com a macromolécula base livre. As 

meso-porfirinas e os precursores foram caracterizados por Espectroscopia do 

Ultravioleta/Visível (UV/Vis), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia 

Óptica, Medidas Dielétricas e Medidas Elétricas. Para os testes em células solares, foi 

confeccionado um protótipo padrão, com arquitetura sanduíche, constituído por camadas 

contendo em suas extremidades vidros condutores de SnO2:F de alta transmitância (~80 %) e 

baixa resistência (8-12 Ω/cm2). A parte superior do protótipo foi formada por um fotoanodo 

com uma camada ativa de TiO2, depositado por screen printing, e o corante sensibilizador, 

aplicado por dip-coating. As eficiências elétricas dos protótipos com a meso-porfirina e os 

complexos metálicos de Ni, Cu, Co e Zn, foram: 8,0 x 10-5 %, 1,2 x 10-1 %, 3,0 x 10-5 %, 1,0 x 

10-5 % e 2,8 x 10-4 %, respectivamente, mostrando para todos os casos estudados, atividade 

fotoelétrica funcional. Todos os protótipos foram submetidos a mesma potência luminosa de 

1000 Wm-2, que é a condição padrão para que sejam usados como células solares. 

 

Palavras-chave: Energia solar. Célula solar sensibilizada. Corantes. Meso-porfirina e Meso-

porfirina metalada. 



 

ABSTRACT 

 

Interest in the development of new ways of capturing solar energy through sensitized solar cells 

has a strong growth perspective, mainly because conventional energy sources are scarce and 

polluting. The objective of this study was the synthesis, characterization and application of new 

dyes for sensitized solar cells, prepared from cardanol - major component of Cashew Nuts 

(CNSL). For this synthesis, a chemical route was used whose intermediates were: brominated 

(1- (2-bromoethoxy) -3-pentadecylbenzene) followed by the (4- [2- (3-pentadecylphenoxy) 

ethoxy] benzaldehyde aldehyd) and the porphyrinic (meso-tetra- [4- (2- (3-pentadecyl) phenoxy) 

ethoxy] phenylporphyrin) (3-n-PDPP) to obtain the free base macromolecule. The metal 

derivatives (Copper, Cobalt, Zinc and Nickel) were obtained by reacting these with the free 

base macromolecule. Dyes and precursors were characterized by UV / Vis Spectroscopy, 

Scanning Electron Microscopy (SEM), Optical Microscopy, Dielectric Measurements and 

Electrical Measurements. For the tests in solar cells, a standard prototype was fabricated with 

sandwich architecture, consisting of layers containing SnO2: F conductive glasses with high 

transmittance (~ 80 %) and low resistance (8-12 Ω / cm2). The top of the prototype was formed 

by a photoanode with an active layer of TiO2, deposited by screen print, and the sensitizing dye, 

applied by dip-coating. The electrical efficiencies of the prototypes with the meso-porphyrin 

and the metallic complexes of Ni, Cu, Co and Zn were: 8,0 x 10-5 %, 1,2 x 10-1 %, 3,0 x 10-5 %, 

1,0 x 10-5 % e 2,8 x 10-4 %, respectively, showing for all the cases studied, functional 

photoelectric activity. All prototypes were subjected to the same light output as 1000 Wm-2, 

which is the standard condition for use as solar cells. 

 

Keywords: Solar energy. Sensitized solar cell. Dye. Meso-porphyrin. Metallated meso-

porphyrin. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

As previsões mundiais sobre a demanda energética são desafiadoras, sobretudo em virtude do 

consumo das grandes cidades e dos países em desenvolvimento. No cenário atual, estima-se um 

crescimento elevado dessa demanda (em até 67%) para o ano de 2050 (IEA, 2017), algo que pode 

ser explicado pela ascensão econômico-tecnológico das economias emergentes que necessitam cada 

vez mais de energia para suas indústrias e meios de transporte. Por outro lado, há o esgotamento 

iminente das fontes não renováveis, dentre elas, os combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral, 

gás natural e xisto betuminoso), os quais existem apenas em quantidades limitadas. Suas reservas 

são finitas e, por isso, falham em assegurar o suprimento energético mundial das próximas décadas.  

O petróleo é o principal exemplo dos combustíveis fósseis, o qual é constituído por uma 

mistura de compostos orgânicos formados no fundo de lagos e oceanos. Ele é considerado um 

recurso natural limitado, visto que sua produção leva milhares de anos e sua diminuição causa um 

grande impacto na economia mundial, com repercussões na indústria petroquímica e na produção 

de seus derivados. Além disso, esse óleo natural se destaca como a matriz energética básica da 

sociedade industrial e um elemento central da economia moderna, sendo também associado a 

poluição das grandes cidades e ao aquecimento global. Diante dessa problemática, surge a 

necessidade da utilização de outras fontes de energia. 

As energias renováveis são aquelas oriundas de fontes naturais ou processos cíclicos presentes 

na natureza. Elas são caracterizadas pelo seu mínimo impacto no meio ambiente quando comparadas 

com os combustíveis fósseis, além de não esgotar os recursos naturais. Os principais exemplos são 

a energia eólica, biomassa, hidrelétrica, maremotriz, geotérmica e solar.  

A energia solar se destaca em relação à todas as outras fontes de energia renováveis, entre 

outras características, por sua abundância e disponibilidade. Por exemplo, a taxa de energia solar 

que incide na superfície do planeta terra em um ano é 511 kW/m2, o que é capaz de suprir a 

necessidade energética mundial por mais de duas décadas. Mesmo uma área mínima da crosta 

terrestre (~1%) é suficiente para satisfazer a demanda energética atual. Além disso, essa energia 

proveniente da estrela solar possui os menores custos de transmissão, visto que a distância entre a 

geração e o consumo é ínfima. Isso a torna competitiva, principalmente nas regiões geográficas de 

maior intensidade de energia recebida do sol.  

O Nordeste brasileiro possui o maior potencial de radiação solar do país (média anual de 4.8 

a 6.0 kWh/m2) (ASSUNÇÃO e SCHUTZE, 2017), proveniente do clima semiárido e da baixa 

precipitação e cobertura de nuvens. Essa elevada quantidade supera países como a Alemanha (0,9 a 

1,2 kW/m2) e Espanha (1,2 a 1,8 kW/m2), que são potências mundiais na geração de energia 
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fotovoltaica (PAULISTA et al, 2017). Assim, a radiação solar da região Nordeste constitui um 

recurso natural promissor que pode ser usufruído diretamente para a produção de eletricidade.  

As células solares são dispositivos que funcionam de modo semelhante a fotossíntese das 

plantas. Enquanto estas transformam energia luminosa em energia química processando o CO2, as 

células solares possuem uma Fotossíntese Artificial (FA), a qual é convertida diretamente em 

eletricidade através do efeito fotovoltaico presente nas camadas internas das células solares. 

Os materiais empregados na produção de células solares caracterizam uma geração de células 

solares no desenvolvimento histórico das tecnologias fotovoltaicas. Por exemplo, as células de 

silício são conhecidas como a primeira geração de células fotovoltaicas, as quais representam, 

atualmente, cerca de 80% do mercado mundial de painéis solares. Por outro lado, a segunda geração 

de materiais utilizados na confecção de células solares são os filmes finos de semicondutores, que 

possuem como vantagem a redução de materiais. Depois dessas duas gerações de células solares 

produzidas com materiais poluentes e caros, as pesquisas se direcionaram para uma nova geração 

de células solares, entre elas estão as de perovskita e as sensibilizadas por Corantes (CSSC).  

As células solares de perovskita ganharam destaque nos últimos anos por seus avanços quanto 

as suas características elétricas e baixo custo, quando comparadas com as células de silício. No 

entanto, estas células ainda necessitam de melhorias quanto a sua estabilidade e oxidação, o que 

impede a sua aplicação ao ar livre (ASSADI et al, 2018). Por outro lado, as CSSC se diferenciam 

das células de silício quanto ao seu funcionamento, o custo de produção e materiais empregados 

(HAMED et al., 2017). Essas células feitas de silício se baseiam na junção PN (Positivo-Negativo), 

que é o acoplamento de duas finas camadas de silício dopadas com excesso de elétrons (tipo N) e 

com excesso de buracos ou lacunas (tipo P). Por outro lado, a CSSC, embora ainda enfrente 

problemas em relação a sua estabilidade, possui um funcionamento satisfatório em base molecular, 

a partir da excitação de uma luz incidente.  

As CSSC têm atraído grande atenção desde que foram desenvolvidas por ser uma alternativa 

promissora e sustentável, visto que a sua sensibilização pode acontecer através de corantes naturais. 

Estes podem ser produzidos a partir de plantas, folhas, frutos ou raízes. Assim também, a literatura 

relata um número bastante expressivo de corantes naturais que podem servir como bons 

fotosensibilizadores, como os feitos à base de extratos de amora (Morus Alba L.), framboesa (Rubus 

Idaeus L.) e mirtilo (Vaccinium myrtillus L.)(PATROCÍNIO, ANTÍONIO.; IHA, 2010), Tiro 

indiana (Canna indica L.), mirtilo vermelho (Vaccinium vitis-idaea)(BHOGAITA; SHUKLA, 

NALINI, 2016), beterraba (PABLO et al., 2016), entre outros. Além desses derivados de materiais 

renováveis, pode-se produzir corantes a partir do Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC). 
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A cajucultura brasileira compreende a exploração do caju e da castanha, as quais são muito 

difundidas no Nordeste brasileiro e geram mais de 300 mil empregos com o processamento das 

amêndoas. Durante esse processamento, o LCC é extraído (25% da massa total da castanha) do 

mesocarpo esponjoso, localizado no interior das cascas das castanhas, e obtêm-se um líquido 

viscoso, cáustico e inflamável, de baixo valor agregado. Além disso, a manipulação desse resíduo 

representa um risco para a saúde humana e o meio ambiente.  

O LCC pode ser natural ou técnico, que se diferenciam pelas diferentes quantidades de ácido 

anacárdico, cardanol, cardol e 2-metilcardol. Durante o aquecimento do LCC natural (acima de 180 

ºC), o ácido anacárdico sofre reação de descarboxilação, convertendo-se em cardanol. Assim, há a 

produção do denominado LCC técnico, cujo componente majoritário é o cardanol (LOMONACO 

et al., 2017).  

Usando o cardanol é possível sintetizar macromoléculas, como as meso-porfirinas. Estas 

possuem características fotofísicas promissoras para aplicações em dispositivos optoeletrônicos, 

como por exemplo, uma ampla absorção na região visível do espectro de luz (RIBEIRO et al., 2017). 

Além disso, o LCC é uma matéria prima renovável e a sua aplicação para o desenvolvimento de 

novas tecnologias cumpre princípios da Química Verde, como o uso de fontes renováveis, o que é 

um fator de competitividade industrial (EPA, 2017). 

O uso do LCC para aplicações biotecnológicas em energias renováveis pode acontecer através 

da síntese de novos corantes. Por exemplo, o uso de meso-porfirinas e complexos metálicos 

derivados do cardanol para o desenvolvimento de novas CSSCs. Essa aplicação pode ser uma forma 

promissora de aproveitar o LCC para o desenvolvimento de novas tecnologias. Assim, o presente 

trabalho utilizou meso-porfirina base livre e os seus complexos metálicos para sensibilização das 

CSSC. Também, essa aplicação é uma forma promissora de desenvolver novos estudos em energia 

solar utilizando matéria prima renovável.   
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Preparar uma meso-porfirina base livre e seus análogos contendo níquel, cobre, cobalto e 

zinco, derivados do cardanol, para aplicação em uma Célula Solar Sensibilizada por Corante (CSSC).  

  

 

Objetivos Específicos 

 

• Sintetizar uma meso-porfirina derivada do cardanol na sua forma livre; 

• Sintetizar os análogos da meso-porfirina metalados com íons zinco, cobre, cobalto e níquel; 

• Caracterizar os compostos sintetizados por UV-vis, MEV, Permissividade dielétrica, 

Tangente de perda e Condutividade; 

• Montar um protótipo de Célula Solar Sensibilizada por Corante (CSSC), caracterizá-los 

eletricamente através de curvas de Densidade de corrente-Voltagem (J-V) e produzir um 

dispositivo para a leitura dos sinais elétricos produzidos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Biotecnologia de recursos naturais 

 

A biotecnologia é uma área ampla que envolve a combinação de tecnologia e ciência, 

comportando um conjunto de atividades multidisciplinares que desenvolvem produtos, processos 

ou resolvem problemas. Sua origem remete ao término do último período glacial, quando o homem 

produzia alimentos pela manipulação instintiva de agentes biológicos. Por exemplo, as civilizações 

antigas, como os sumérios, babilônicos e egípcios já utilizavam a fermentação para produção de 

bebidas alcoólicas e pães, em 2000 a.C. (MARK, 2017). No entanto, segundo Ongel et al (2017), 

foi apenas em 1919, que o engenheiro húngaro Karl Ereky usou pela primeira vez a palavra 

Biotechnologie (Biotecnologia), ao discorrer em seu livro sobre a produção alimentícia.  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) definiu 

biotecnologia como sendo “um conjunto de técnicas que modificam organismos vivos (ou parte dos 

mesmos), transformam substâncias de origem orgânica ou utilizam processos biológicos para 

produzir um novo conhecimento, ou desenvolver produtos e serviços ” (OECD, 2017). Assim, a 

biotecnologia está associada a um conceito de inovação por meio de produtos, processos e serviços 

que visam o melhoramento da qualidade de vida das pessoas. A Tabela 1 mostra os principais 

marcos históricos no seu desenvolvimento. 

 A biotecnologia também está relacionada com o aperfeiçoamento de técnicas ou o 

desenvolvimento de novos produtos que podem resultar em ganhos financeiros (TIMMERMAN, 

2017). Por exemplo, a síntese de uma nova molécula ou a produção de uma nova técnica que 

manipula agentes biológicos podem ter por finalidade o desenvolvimento econômico de uma nação 

( CARNEIRO et all., 2016). Assim também, a biotecnologia desenvolve-se em diversos campos, 

que vão desde a saúde humana e animal, como vacinas, medicamentos e terapias; a confecção de 

biossensores que geram uma resposta elétrica decorrentes de interações bioquímicas. 
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Tabela 1 – Marcos histórico do desenvolvimento da biotecnologia 

Ano Descrição 

8.000 a. C Sumérios e babilônicos produziam bebidas alcoólicas com fermentação. 

4000-2000 a. 

C 

Egípcios produziam pães por meio de leveduras fermentadas. 

1322 Líder árabe insemina artificialmente uma raça de cavalos. 

1761 Joseph Gottlieb Koelreuter realiza o cruzamento de diferentes espécies de 

plantas. 

1865 Gregor Mendel descobriu padrões hereditárias nos seus estudos com 

ervilhas, marcando o surgimento da genética.  

1870 Criadores de plantas começaram a usar o trabalho de Darwin para cruzar 

espécies diferentes de algodão. 

1876 Louis Pasteur demonstrou que a causa da fermentação são micro-

organismos. 

1919 O engenheiro agrícola Karl Ereky usou pela primeira vez a palavra 

biotecnologia em seu livro.  

1942 A penicilina começou a ser produzida como fármaco e usada como 

antibiótico em seres humanos. 

1944 O DNA foi descoberto como a estrutura responsável pela transmissão das 

informações genéticas. 

1953 James Watson e Francis Crick resolvem o modelo do DNA. 

1958 O DNA foi produzido pela primeira vez em um tubo de ensaio. 

1975 Os anticorpos monoclonais foram produzidos. 

1983 Kary B. Mullis desenvolveu a técnica de polimerização em cadeia (PCR). 

1984 O vírus HIV foi clonado e seu genoma foi totalmente sequenciado. 

1990 O projeto Genoma Humano foi lançado. Foi realizado o primeiro 

tratamento de terapia gênica em uma criança de 4 anos. 

1996 Cientistas escoceses clonam cópias idênticas de um cordeiro. 

1997 A ovelha Dolly nasceu sendo o primeiro animal clonado de uma célula 

adulta. 

    2014  Desenvolvimento de Nano sistemas para terapia do câncer 

2016 Avanços em Biogênese de RNAt para a fertilização em mamíferos  

2017 Novas tecnologias para a manipulação dos genomas eucarióticos 

Fonte: COLWELL (2017); KOMOR et al. (2017). 
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Em anos recentes, houve um grande número de pesquisas em inovações biotecnológicas 

relacionadas com biossensores para aplicações em diversas áreas. Por exemplo, na saúde, 

desenvolveram-se biossensores capazes de diagnosticar tipos de câncer (VASCONCELOS, 2016a; 

LI et al., 2017a, LIU et al., 2017), doenças gastrointestinais (IDIL et al., 2017), infecções sistêmicas 

(PASHAZADEH et al., 2017), tuberculose (KIM et al., 2017a) e doenças genéticas (LIU; SU, 2017). 

Assim também, na área da agricultura, os biossensores podem ser usados para a detecção da 

presença de inseticidas (MISHRA; KUMAR; MELO, 2017) ou na produção de hidrogéis para 

retenção de água nas raízes de plantas (VASCONCELOS, 2016b). Esses dispositivos demonstram 

a inserção cada vez maior da biotecnologia na vida das pessoas.  

As inovações relacionadas com a biotecnologia também estão associadas à otimização de 

novas tecnologias. Por exemplo, observa-se isso nos exoesqueletos usados para o tratamento de 

pacientes com deficiência de mobilidade (MARON, 2017). Também, na produção energética 

através das biorrefinarias (MARAVELIAS, 2016) e em dispositivos que controlam a qualidade dos 

biocombustíveis (JUNG et al., 2017). Além disso, destaca-se a integração de aparatos 

biotecnológicos com outras tecnologias móveis (LI et al., 2017b; SYEDMORADI et al., 2017). 

Assim, essas pesquisas podem produzir inovações benéficas para a resolução de problemas 

individuais e aqueles relacionados às demandas globais.  

 

Biotecnologia e a demanda energética 

 

A biotecnologia envolve uma ampla gama de conhecimentos, incluindo Biologia, Engenharia, 

Física e Química. Por isso, através dela pode-se propor soluções para diversos problemas que 

envolvam conhecimentos multidisciplinares, como por exemplo, o suprimento da demanda 

energética mundial (ENERGÉTICO, 2017). Esta problemática é cada vez mais pertinente e atual, 

visto que se relaciona diretamente com o setor produtivo e econômico dos países ( HAVRANEK et 

al., 2016).  

As previsões energéticas mundiais apontam para aumentos elevados na demanda até 2060 e, 

ao mesmo tempo, alertam sobre a necessidade da diminuição das emissões de CO2 neste mesmo 

período (EIA, 2017). Também, menciona-se o esgotamento mundial do petróleo, previsto para as 

próximas décadas (Figura 1). Os modelos computacionais de Hubbert e de Weng para a estimativa 

da produção petrolífera com base em dados empíricos apontam uma diminuição a partir do ano de 

2015 (JIN et al., 2017). Essas estimativas possuem grandes repercussões devido à necessidade de 

alternativas para o suprimento da demanda energética global. 
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   Figura 1 - Representação da produção mundial de petróleo calculado por dois modelos 

diferentes. 

 

Fonte: JIN et al., 2017 (Adaptado) 

 

Observa-se na Figura 1 a taxa de produção petrolífera, que é um exemplo de fonte de energia 

poluente e emissora de substancias nocivas à atmosfera. Ainda assim, o petróleo é o principal  

responsável pelo suprimento da demanda energética mundial devido, principalmente, às elevações 

na sua produção com a descoberta de novas reservas, que são representadas por picos (décadas de 

90 e 2000) (LEFEBVRE; TEZEL, 2017a). No entanto, essas reservas são insuficientes para impedir 

o declínio da produção, tornando necessário o desenvolvimento de fontes de energia renováveis 

para a diversificação da matriz energética mundial (LEFEBVRE; TEZEL, 2017).  

As fontes renováveis de energia podem ser oriundas de processos biotecnológicos, como as 

bioenergias. Entre estas, destaca-se os biocombustíveis como uma alternativa promissora aos 

combustíveis fósseis (RAJAEIFAR et al., 2017), visto que podem ser produzidos a partir de diversos 

insumos orgânicos (REN et al., 2016), como resíduos de peixes (FADHIL; AHMED; SALIH, 2017) 
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ou outras fontes não alimentares. Há sempre o cuidado para que esses biocombustíveis não 

representarem um risco a alimentação humana ou desperdício de água (LÓPEZ-DÍAZ et al., 2017).  

Além dos biocombustíveis, as bioenergias estão relacionadas com as tecnologias que 

abrangem setores industriais. Por exemplo, o desenvolvimento de estratégias agrícolas para a 

utilização do solo usando os conhecimentos biotecnológicos (ANDRÉE; DIOGO; KOOMEN, 

2017), a utilização de bioenergias de processos eletroquímicos intracelulares (JAVOR; 

TISSERANT; STEMMER, 2017), atividade enzimática (KIM et al., 2017b) ou a confecção de 

eletrodos que regulam processos enzimáticos metabólicos (KOWALEWSKA; JAKUBOW, 2017). 

Estes estudos podem contribuir para o desenvolvimento de novos dispositivos geradores de 

eletricidade e biossensores.    

As bioenergias são uma demonstração de que os recursos naturais podem ser usados de forma 

sustentável para a solução de problemas contemporâneos. Assim, entre os muitos recursos 

disponíveis na natureza, a energia solar se destaca por suas características ímpares. 

 

A Energia Solar 

 

A energia solar é uma radiação eletromagnética oriunda dos processos termonucleares (fusão 

do hidrogênio) ocorridos dentro da estrela solar e se destaca por suas grandes proporções. Por 

exemplo, em um só dia, a quantidade de energia solar que chega no planeta Terra é de, 

aproximadamente 1,73 x 1017 W, o que é suficiente para suprir a demanda energética atual por 

muitos anos (KHAN; ARSALAN, 2016). Além disso, embora tenha um valor finito, essa fonte de 

energia é considerada ilimitada, visto que o sol ainda levará cerca de 6 bilhões de anos para colapsar 

(ATSU et all, 2016). Logo, a energia solar, com seu potencial excepcional e exclusivo, é projetada 

como a proeminente fonte de energia mundial para as próximas décadas (GLOBAL, 2017). Uma 

comparação entre uma previsão das principais fontes de energia no abastecimento energético até o 

ano de 2050, pode ser vista na Figura 2, que destaca a energia solar, assim como a hidroelétrica, se 

sobressaindo entre as outras fontes renováveis.  

A energia solar é a principal fonte de energia do planeta e origina, mesmo que indiretamente, 

todas as outras formas energéticas renováveis. Por exemplo, em relação a energia eólica, os raios 

solares aquecem e impulsionam as massas de ar que movimentam as turbinas dos geradores eólicos. 

De forma semelhante, a geração de energia heliotérmica acontece quando as turbinas são 

rotacionadas, através dos vapores de água aquecidos por raios solares concentrados (SORIA et al., 

2016). Todos esses fatos, têm gerado um número cada vez maior de pesquisas acadêmicas e 

produtos tecnológicos que visam a captação de alguma fração da energia solar. 
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Figura 2 – Representação do abastecimento mundial de energia.  

 

Fonte: Global Vision, 2017. 

 

A captação da energia solar é feita pela natureza durante o processo de fotossíntese, no qual 

as plantas sintetizam carboidratos com a ajuda de raios solares. Nesse caso, a clorofila (pigmento) 

ativa a reação que converte a radiação luminosa em energia química e, assim, adquire-se energia 

solar indiretamente através das plantas (vegetações) ou dos animais que vivem delas (KAWASAKI 

e BIZZO, 2000). Assim também, essa energia luminosa pode ser usada pelo homem como energia 

fotovoltaica (Figura 3A) e solar térmica (Figura 3B). 

 

Figura 3 – Imagem da captação de energia solar: A) fotovoltaica e B) solar térmica.  

 

Fonte: EAS solar, 2017 

 A energia solar fotovoltaica é decorrente da conversão da energia solar em eletricidade 

utilizando o efeito denominado pela junção de duas palavras: foto, que significa luz, e voltaico, que 

deriva de volt (unidade de potencial elétrico). Esse efeito consiste no aparecimento de uma tensão 

elétrica em um material semicondutor exposto a energia luminosa, sendo observado pela primeira 
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vez, em 1839, por Alexandre Edmond Becquerel (1820-1891). Esse físico francês descobriu o efeito 

fotovoltaico ao introduzir dois eletrodos metálicos em uma solução eletrolítica submetida a luz 

(JOSHI et al, 2009). Assim, a descoberta desse efeito tornou possível a construção do primeiro 

protótipo de célula solar, a partir das propriedades fotossensíveis do selênio. Alguns anos depois, 

desenvolveu-se protótipos que usavam camadas dopadas de silício e tecnologias que utilizam as 

propriedades térmicas da energia solar.  

A energia solar térmica utiliza o calor proveniente da radiação solar para aquecer um outro 

meio, como ar ou água. É benéfica por ser uma alternativa econômica e ambientalmente inócua para 

o aquecimento de água residencial, mesmo nas regiões frias do planeta (MODI et al., 2017). Essa 

aplicação cumpre os preceitos da sustentabilidade e, no que se refere ao tratamento de água, 

possibilita a destilação e a implementação fácil em estruturas já construídos (MARZOUK; 

OTHMAN, 2017). Devido a essas características, há o interesse no desenvolvimento de novas 

tecnologias para aplicação da energia solar térmica (ABERUEE; BANIASADI; ZIAEI-RAD, 2017).   

O sistema de energia solar térmico funciona de forma indireta, geralmente, através da rotação 

da turbina de um gerador elétrico. Classifica-se esse processo como tendo duas etapas, visto que a 

energia térmica inicialmente aquece um fluído, para que este mova a hélice de uma turbina. Assim, 

primeiro a energia solar é convertida em energia cinética e, só depois disso, há a conversão dessa 

energia cinética em elétrica. Por outro lado, a energia fotovoltaica necessita apenas de uma etapa 

(forma direta) para gerar eletricidade, o que acontece nas células solares sensibilizadas (NIU et al., 

2016).  

   

As células solares fotovoltaicas 

 

O desenvolvimento das células solares fotovoltaicas teve um início segmentado e ocorreu em 

diferentes momentos. Primeiro, o engenheiro eletricista inglês Willoughby Smith (1828-1891) 

relatou, em 1873, a sua descoberta sobre a presença do efeito fotovoltaico em barras de selênio 

enquanto pesquisava materiais para a indústria telegráfica (KUMAVAT, 2017). Quatro anos depois, 

o professor da faculdade de Londres, William Grylls Adams, junto com o seu aluno, Richard Evans 

Day, desenvolveram o primeiro dispositivo sólido conversor de energia solar em eletricidade 

(eficiência de 0,5%), constituído de um filme de selênio depositado em um substrato de ferro com 

um filme fino de ouro para o contato frontal (KUMAVAT, 2017). A partir dessa invenção, houve 

esforços para elevar sua eficiência elétrica. 

As células de selênio tiveram sua eficiência elevada para cerca de 1% com o inventor 

americano Charles Edgar Fritts, em 1883, que utilizou uma arquitetura otimizada. Entretanto, nessa 
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época não foram as propriedades de geração de eletricidade que mais atraíam atenção dos 

pesquisadores, mas a possibilidade de mensurar a intensidade da luz incidente para aplicações 

fotográficas.  

Os primeiros dispositivos fotossensíveis de selênio concretizaram-se com a invenção do 

engenheiro alemão Werner Siemens (fundador do império industrial que leva seu nome). No final 

do século XIX, os primeiros dispositivos fotômetros de selênio foram comercializados para 

máquinas fotográficas. Por outro lado, a aplicação do efeito fotovoltaico para a geração de 

eletricidade foi consolidada através das células de silício, as quais surgiram quando o engenheiro 

estadunidense Russell Ohl, trabalhando no desenvolvimento de semicondutores, descobriu 

acidentalmente a primeira junção Positivo – Negativo (PN), em 1940 (KUMAVAT, 2017). Essa 

junção era constituída de dois pedaços de silício com diferentes graus de pureza que, quando 

expostos a luz, produziam eletricidade. Entretanto, a era moderna da energia solar só veio alguns 

anos depois com o surgimento do primeiro método para a dopagem de semicondutores. 

O primeiro método de dopagem do silício foi desenvolvido pelo químico Calvin Fuller quando 

trabalhava no Bels laboratories, nos Estados Unidos, em 1954. O estudioso partilhou a sua 

descoberta com o físico Gerald Person, que produziu a primeira junção PN através da dopagem do 

silício com elementos químicos doadores de elétrons. Depois de caracterizar eletricamente o 

dispositivo construído e superar problemas técnicos de dopagem, a primeira célula solar de silício 

foi produzida e formalmente apresentada na reunião anual da National Academy of Sciences de 1954 

(KUMAVAT, 2017). Hoje, essas células solares de silício são responsáveis por 80 % do mercado 

de painéis fotovoltaicos, embora existam dificuldades relativas ao uso desse material. 

O processo de aplicação do silício para a confecção de células solares necessita de elevada 

pureza (99,9999%), o qual é conhecido como Silício Grau Solar (SiGS) (KHELOUFI et al., 2016). 

Para isso, são necessárias várias etapas de purificação, complexas e onerosas, como o processo 

Czochralski (ZHAO; LIU, 2017). Este é um método inventado por Jan Czochralski, em 1916, 

quando estudou a cristalização de metais e consiste no crescimento de cristais monocristalinos. 

Atualmente, é muito utilizado para produção em grande escala de dispositivos semicondutores que 

necessitam de elevada pureza (RICHHARIYA et al., 2017).   

Outra dificuldade na produção dessas células solares é o suprimento limitado de SiGS, que se 

torna desproporcional ao crescimento da produção dos painéis solares. Isso resulta em mudanças 

bruscas no preço do silício devido às flutuações de mercado (PAGNANELLI et al., 2017 apud 

BAZILIAN et al., 2013).  

As células solares de silício funcionam a partir da incidência de luz no semicondutor dopado, 

tornando-os doadores de elétrons. Desse modo, essas partículas carregadas negativamente fluem em 
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uma direção específica, criando uma lacuna ou buraco. Quando a célula solar se liga a um circuito 

externo (carga), os elétrons passam a fluir ao longo desse caminho atravessando até o outro lado da 

célula solar, gerando uma corrente elétrica. O semicondutor comporta ao mesmo tempo as funções 

de captação e transmissão de energia, o que impede a otimização individualmente de cada uma 

dessas duas etapas (GONG et al., 2017). 

 Outras dificuldades apresentadas pelas células de silício estão relacionadas aos problemas na 

absorção de luz, que necessita de elevada radiação solar, e a necessidade de filmes de silício 

relativamente espessos (centenas de micrômetros) para funcionar em aplicações fotovoltaicas 

(BATTAGLIA et al., 2016), o que demanda uma elevação do custo. Esses problemas das células de 

silício, despertaram o interesse dos cientistas e pesquisadores na produção de novas células solares 

com diferentes materiais e estratégias de funcionamento. Essas estratégias são classificadas segundo 

um período histórico ou geração, conforme mostra a Figura 4. 

 
Figura 4 – Fluxograma das gerações de células solares 

 

Fonte: Autor 

As gerações de células solares, de um modo geral, se diferenciam de acordo com os materiais 

e as tecnologias fotovoltaicas empregadas. Primeiro, veio o silício cristalino correspondendo à 

primeira geração de células solares; depois, a segunda geração foi caracterizada pelas células solares 

feitas com filmes inorgânicos, como o Telureto de cádmio (CdTe), disseleneto de cobre e índio 
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(CIS), disseleneto de cobre, índio e gálio (CIGS) e silício amorfo (a-Si). As células solares dessa 

segunda geração são mais eficientes e estáveis, porém, são constituídas de materiais caros e 

poluentes, fator determinante para o desenvolvimento de uma terceira geração (ROMEO, 2018).  

A terceira geração de células solares é a mais diversificada incluindo diferentes materiais e 

estratégias de funcionamento. Entre essas tecnologias, destaca-se as Células Solares Sensibilizadas 

por Corantes (CSSC) com sua elevada similaridade ao processo de fotossíntese (RAPSOMANIKIS 

et al., 2016). Embora essa geração ainda careça de eficiência elétrica, exibe um grande potencial 

devido às suas diversas vantagens em comparação com as demais células solares (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Desempenho de células solares  

Classificação  (%) Área 
(cm2) 

Voc 
(V) 

Jsc 
 

FF 

Silício 
(cristalino) 

25,6 144  0,74 41,8  82,7  

Silício 
(multicristalino) 

21,3 243  0,67  39,8  80,0  

GaAs 
 (filme fino) 

28,8 0,99 1,12  29,68   86,5  

GaAs 
(multicristalino) 

18,4 4,01 0,99  23,2  79,7  

InP  
(cristalino) 

22,1 4,02 0,88  29,5  85,4  

CIGS 20,5 0,99  0,75  35,3 77,2  

CdTe 21,0 1,06 0,88  30,25   79,4  

Dye 11,9 1,01 0,74  22,47  71,2  

Filme-fino 
orgânico 

11,0 0,99 0,79  19,40  71,4  

InGaP/GaAs/InG
aAs 

37,9 1,05 3,06  14,27  86,7  

a-Si/nc-Si/nc-Si 
(filme fino) 

13,4 1,01 1,96  9,52  71,9  

a-Si/nc-Si 
(célula de filme fino) 

12,7 1,00 1,34  13,45  70,2  

Fonte: GREEN et al., 2016  

Onde a  (%) é o percentual da eficiência da célula solar que é calculada pela razão entre a 

potência máxima gerada pela potência incidente. A área, refere-se a superfície ativa da célula solar, 

na qual há a presença de um corante sensibilizador. O termo Voc refere-se a tensão de circuito aberto, 

ou tensão máxima gerada pelo dispositivo sem nenhuma circulação de corrente elétrica. A corrente 

de curto-circuito (Isc) é a corrente mensurada sem a presença de nenhum equipamento, ou seja, com 

a tensão nula. Em geral, a Isc é aferida em relação a área ativa da célula solar, logo, calcula-se a 
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densidade de corrente de curto circuito (Jsc). Por fim, o Fator de Forma (FF) é a razão entre a 

potência máxima gerada pelo produto de Voc e Isc.  

Entre os vários materiais e estratégias usadas para produção de dispositivos fotovoltaicos da 

terceira geração, as (CSSC) ou DSSC (dye-sensitized solar cells), destacam-se por ocuparem  

posições cada vez maiores de eficiência elétrica, fazendo com que mereçam uma atenção 

diferenciada (PABLO et al., 2016). 

 
As Células Solares Sensibilizadas com Corantes (CSSC) 

 

O químico e professor suíço da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Michael Gratzel, 

inventou as Células Solares Sensibilizadas com Corantes (CSSC), na década de 90. Por essa 

invenção, foi agraciado com diversos prêmios, como o Balzan (2009), o de Tecnologia do Milênio, 

em 2010 (considerado o prêmio Nobel dos engenheiros e um dos mais lucrativos do mundo), em 

2011 com a medalha Wilhelm Exner, prêmio Marcel Benoist em 2013, e o de Energia Global em 

2017. Além desses premiações, a invenção lhe rendeu reconhecimento internacional sendo o seu 

nome tão intimamente associado com sua invenção que essas células solares são comumente 

denominadas “Células de Gratzel”.  

As CSSC são consideradas uma tecnologia fotovoltaica em ascensão (AL-ALWANI et al., 

2016; PABLO et al., 2016). Possuem um funcionamento diferenciado em relação as outras células 

solares (SENGUPTA et al., 2016) sendo mais parecidas com a fotossíntese das plantas e são 

vantajosas nos seguintes aspectos: o fácil manuseio, ecológicas, de rápida fabricação e o uso de 

materiais simples (ELTZOV; MARKS, 2016). 

 As células de Gratzel também possuem uma menor sensibilidade aos ângulos de incidência 

da radiação luminosa, usam luz refratada e refletida, e são menos sensíveis a nebulosidade. Possuem  

estabilidade luminosa em ambientes com luz natural, principalmente, devido a sua saturação em 

baixa energia luminosa (PABLO et al., 2016). Também, convertem energia solar em eletricidade sob 

condições variadas de temperatura e operam com boa performance a temperaturas acima de 70ºC, 

na qual as células convencionais de silício perdem rapidamente a sua eficiência elétrica 

(BATTAGLIA et al., 2016). Assim, as células de Gratzel são promissoras quando comparadas com 

as convencionais células de silício (MEHMOOD, 2017).  

As CSSCs, diferentemente das convencionais células de silício, dividem o processo de 

captação e transporte de energia, o que torna possível a otimização de cada uma dessas etapas 

(SUDHEER; CHENGAIAH, 2016). Podem ser confeccionadas de forma transparentes, coloridas, 

totalmente incolores, além de absorver na região do infravermelho ao ultravioleta e, com isso, geram 
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diferentes níveis energéticos nos seus orbitais moleculares, o que possibilita o transporte efetivo de 

cargas elétricas (MAYRINCK et al., 2017). Além disso, funcionam bem sob luz difusa e utilizam 

materiais inócuos ao meio ambiente. 

O semicondutor usado nas células solares sensibilizadas é, geralmente, o dióxido de titânio 

(TiO2). Este é um material não tóxico e de fácil manipulação que pode ser encontrado em pasta de 

dentes, goma de mascar e cosméticos (RAHIMI; PAX; GRAY, 2016). Além disso, a maior serventia 

referente às CSSCs consiste na sua possibilidade de diminuição do elevado preço dos sistemas de 

energia solar (painéis) (FUTURISM, 2017). 

A arquitetura e funcionamento das células solares sensibilizadas usadas atualmente possuem 

uma arquitetura similar às primeiras células de Gratzel (AL-ALWANI et al., 2016). Sua composição 

contém como principais componentes: dois vidros condutores (Figura 5A), um contra eletrodo 

(Figura 5B), um eletrólito (Figura 5C), uma camada semicondutora (Figura 5D) e um corante 

sensibilizador (Figura 5E). 

 

Figura 5 – Esquema do mecanismo das células solares sensibilizadas com corante: A) Vidro 
condutor, B) Contra eletrodo, C) Eletrólito, D) Semicondutor, E) Corante sensibilizador 
 

 

Fonte: Autor 

A arquitetura das células solares sensibilizadas se baseia em um empilhamento de camadas, 

denominado “sanduiche”. Esta palavra advém da similaridade durante o processo de montagem, no 

qual cada camada é depositada sobre a outra e, por fim, a célula solar é prensada entre os dois vidros 

condutores e selada para não haver vazamentos (BHOGAITA et al., 2016). A literatura relata que 

essa montagem pode sofrer variações, como a adição ou remoção de componentes e o uso de 
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diferentes materiais (RAPSOMANIKIS et al., 2016; SAADAOUI et al., 2016). Assim, a disposição 

da CSSC depende da proposta do dispositivo fotovoltaico. 

 
Os vidros condutores   

 

Os vidros condutores são usados para a formação dos eletrodos da célula solar (fotoeletrodo 

e contra eletrodo) e servem como placas seladoras. Na parte superior do dispositivo, esses vidros 

são recobertos por uma camada semicondutora que conduz os elétrons excitados para um circuito 

externo (MAURYA et al., 2016). Por outro lado, o contra eletrodo é formado por uma fina camada 

de platina ou grafite, a qual direciona os portadores de carga para dentro da célula solar. (RIZA et 

al., 2016). 

O filme fino que recobre os vidros condutores das CSSC é, em geral, um Óxido Condutor 

Transparente (OCT) feito de dióxido de estanho dopado com flúor (FTO) ou com índio (ITO) 

(AZIZI et al., 2016). Estes possuem uma estabilidade química e uma estrutura policristalina ou 

amorfa, constituída por compostos binários ou semicondutores do tipo-N. Para aplicações 

fotovoltaicas, espera-se que esses vidros tenham baixa resistividade (cerca de 10 Ω /cm2) e 

transmitância acima de 80 % no espectro visível (CHIAPPARA et al., 2016). Com isso, tem-se uma 

maior passagem de luz para o corante sensibilizador, o que resulta em uma alta concentração de 

portadores de carga (na ordem de 1020 cm-3) e um hiato de energia elevado (comprimento de onda 

inferior a 380 nm). Essas medidas resultam na otimização do desempenho elétrico das CSSCs 

(SENGUPTA et al., 2016). 

 

O Eletrólito 

 

A solução mediadora introduzida entre os dois eletrodos sólidos contém íons 

regeneralizadores das moléculas do corante e promovem o mecanismo de movimentação iônica. 

Com isso, direciona-se esses íons através de um processo redox (redução/oxidação) dentro da célula 

solar (KUMAR et al., 2015). Embora sua composição padrão seja definida pela literatura como uma 

solução de iodo (𝐼3− /𝐼−), relata-se que uma célula solar sensibilizada usando um eletrólito contendo 

Co (II)/Co(III) ganhou destaque por elevar o recorde mundial de eficiência elétrica para 13% 

(MATHEW et al., 2014). Desde então, não houve relato de um valor superior a esse para as CSSCs.  

O funcionamento do eletrólito consiste na reposição eletrônica do corante doador de elétrons 

após sua excitação pela luz. Esse processo é importante para a regulagem a quantidade dos 

componentes iônicos (BIRD et al., 2017). Essa característica redox do eletrólito pode ser mensurada 
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pela soma do nível de Fermi do semicondutor com a tensão elétrica máxima da célula solar (PELJO 

et al., 2017). No entanto, as características funcionais do eletrólito podem ser prejudicadas se houver 

mudanças no seu estado físico em decorrência de variações no seu volume, pressão ou temperatura.  

O eletrólito pode apresentar problemas quanto à estabilidade devido ao aumento ou 

diminuição da sua temperatura. Se esta for baixa, o eletrólito congela e os processos dentro da célula 

solar são interrompidos e, se for alta, pode acontecer vazamentos. Isso representa o principal 

empecilho para a utilização das CSSCs em larga escala, visto que, nesses casos, pode haver um risco 

ao meio ambiente (VITORETI, et al., 2017). Por isso, pesquisa-se a sua substituição da forma 

líquida do eletrólito para a sólida polimérica ou gelatinosa (MA et al., 2018) Sabe-se que enquanto 

a concentração é essencial para a produção de eletrólitos mais eficientes, o processo de introdução 

e a selagem são fundamentais para garantir a estabilidade do dispositivo (VITORETI et al., 2017).  

 

O semicondutor 

 

A camada semicondutora das células solares sensibilizadas faz parte do fotoeletrodo da célula 

solar, no lugar onde é adsorvido o corante fotoexcitável (MOHAMMADPOUR; JANFAZA; 

ZEINODDINI, 2016). Sua deposição pode ser feita de várias maneiras: forma de nanotubos, filmes 

finos ou nanopartículas, com poros (2-4 nm) e partículas (300 nm) (JOSHI; PRASATH, 2016). O 

objetivo é que possa ter um semicondutor com propriedades satisfatórias. 

As características da camada semicondutora são importantes porque determinam, não somente 

a sua eficiência elétrica, mas também são essenciais para o funcionamento da célula solar. É 

importante que se tenha nessa camada uma elevada área superficial maior do que 135 m2/g, boas 

propriedades de transporte de carga, perdas mínimas por reflexão e um alto Band Gap (BG) (para 

as nanopartículas de TiO2, é 3,2 eV) (BHOGAITA; SHUKLA; NALINI, 2016). Além disso, essa 

camada deve apresentar um alto índice de refração (1,9-2,7), um tamanho inferior a 100 nm, 

superhidrofilidade e absorção na faixa do ultravioleta do espectro de luz (< 400 nm), o que 

representa aproximadamente 5% de toda a energia solar. O semicondutor deve ter uma banda de 

condução (BC) com um nível de energia inferior ao LUMO do corante, visto que isso é necessário 

para que haja uma separação de cargas.  

A formação de uma única camada semicondutora é feita através de um processo térmico 

(sinterização), na temperatura de 450 ºC (DEEPA et al., 2017). Nessa camada há uma injeção dos 

elétrons na BC do semicondutor num tempo de femtossegundos (10-15 s), o qual deve ser mais rápido 

do que o decaimento do corante para o estado fundamental. Quando isso não acontece, ou quando 

os poros desse semicondutor não estão preenchidos com eletrólito, ocorrem problemas de 
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recombinação e a eficiência elétrica diminui (CHU; QIN; LIU, 2016). Esses elétrons presentes na 

BC são direcionados através do polo condutor (difusão) do dispositivo até alcançar uma carga 

externa. Quando isso acontece, realiza-se trabalho sobre os portadores de carga na forma de energia 

elétrica, o que faz surgir um fluxo ordenado de elétrons. 

 

O corante sensibilizador 

 

O corante sensibilizador é o pigmento fotoexcitável capaz de ampliar a faixa de absorção do 

semicondutor em uma célula solar, sendo a sensibilização dos corantes nas CSSC o aspecto principal 

que as diferencia das células convencionais de silício. Essa ampliação pode ser estendida para a 

região do visível, visto que o semicondutor TiO2 absorve apenas na faixa do ultravioleta (~5 % do 

espectro de luz solar) (SENGUPTA et al., 2016) . Assim, dar-se muito atenção a esse aspecto das 

CSSC, visto que isso representa uma quantidade maior de energia luminosa coletada e convertida 

em eletricidade (AKILA et al., 2017).  

A adsorção do corante ocorre na superfície das partículas nanocristalinas do semicondutor que 

se liga através de um grupo ancorador, como por exemplo os ácidos carboxílicos (MARWA et al., 

2016). O tempo do processo de adsorção é fundamental, posto que em alguns materiais, um 

prolongamento desse tempo pode deteriorar as estruturas do semicondutor (GAIKWAD et al., 2016). 

Devido a isso, um grande número de trabalhos opta pelo dióxido de titânio (TiO2) ao óxido de zinco 

(ZnO) como semicondutor (GAIKWAD et al., 2016). 

A absorção de energia dos fótons de luz possibilita a passagem do corante de um estado 

fundamental (E) para um estado excitado (E*). Nesse caso, os elétrons do corante passam do orbital 

molecular ocupado de menor energia (HOMO), para um orbital molecular desocupado (LUMO). 

Quando a energia da BC é ligeiramente inferior à energia do nível LUMO, ocorre a oxidação do 

corante (E+) com a transferência de elétrons para a banda de condução do semicondutor. Essa 

oxidação é regenerada na solução eletrolítica (Figura 6) (MEHMOOD, 2017). Nesse processo, há 

um deslocamento no pico de absorção devido ao campo elétrico gerado, esse efeito é denominado 

de efeito Stark (PAZOKI et al., 2017). 

A separação e a recombinação de cargas elétricas são propriedades importantes para mensurar 

o desempenho de uma célula solar sensibilizada com corante. O processo de separação de cargas 

elétricas entre as cargas negativas (elétrons) e positivas (lacunas ou buracos) ocorre quando o 

corante recebe energia luminosa (PARUSSULO et al., 2016). Com isso, os elétrons saltam para a 

banda de condução do TiO2 e deixam uma lacuna no corante, a qual é preenchida rapidamente pelos 

elétrons do eletrólito (MEHMOOD, 2017). A quantidade de energia luminosa absorvida nesse 
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processo está relacionada com às separações das cargas elétricas no corante (salto eletrônico) e com 

a eficiência da célula solar. Por outro lado, no caso da segunda, há uma limitação no desempenho 

elétrico da CSSC. 

 

Figura 6 - Representação dos estados de energia em um semicondutor 

 

Fonte: Autor 

 

O processo de recombinação de cargas na célula solar ocorre quando os elétrons localizados 

na superfície do TiO2 se recombinam, ou se anulam, com os íons de triiodeto presentes na solução 

eletrolítica antes de alcançar o corante do fotoanodo (LUO et al., 2016). Nesse processo, o 

desempenho da célula solar diminui de forma significativa (CHU; QIN; LIU, 2016). Uma outra 

recombinação, que acontece de forma mais rara, é quando os elétrons injetados na banda de 

condução do TiO2, não conseguem completar o circuito e ficam presos nas lacunas do corante 

sensibilizador (MEYER; BARR, 2017). Essas duas recombinações representam perdas para a 

eficiência da célula solar sensibilizada e, por isso, pesquisas têm sido realizadas no sentido de 

desenvolver corantes sensibilizadores que melhorem o desempenho elétrico dessas células solares 

em relação a esses processos de recombinação (KUSAMA; SAYAMA, 2016). 

Uma estratégia para diminuir a recombinação das CSSCs é a agregação de um segundo 

corante, ou seja, uma co-sensibilização. Nesse caso, a literatura reporta que essa agregação promove 

uma elevação no desempenho elétrico da célula solar, além de uma diminuição significativa na sua 

taxa de recombinação (LUO et al., 2016). Relata-se que esse processo pode ser feito com o uso de 

ácidos biliares (SHI et al., 2016) e com ligantes lineares acoplados à macromoléculas 

(PARUSSULO et al., 2016). Devido à importância desses processos no desempenho das células 

solares, diversos estudos e técnicas foram feitos com a o objetivo de investigar a interação entre as 

partes da célula solar através da modelagem computacional (Figura 7) (GOMEZ et al, 2017). 
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Figura 7 – Representação da modelagem computacional da adsorção do corante. 

 

Fonte: GOMEZ et al, 2017. 
 

As propriedades fotofísicas e eletroquímicas de corantes sensibilizadores constituídos de 

macromoléculas podem ser associadas a estudos computacionais que utilizam, por exemplo, a 

Teoria Funcional da Densidade (TFD) para a análise das propriedades eletrônicas do material 

(ALAMY et al., 2017). Assim também, Softwares simuladores são usados para o estudo de todas as 

camadas que compõem a CSSC, sejam elas líquidas, como o eletrólito, ou sólidas, como o 

semicondutor. Além disso, as condições de degradação das células solares podem ser simuladas 

através do software SCAPS-1D (KIM et al., 2017) e Ambientes Virtuais de Desenvolvimento (AVD) 

(PABLO et al., 2016).  

 

Exemplos de corantes sensibilizadores  

 

As pesquisas em corantes sensibilizadores ganharam espaço desde que foram usados pela 

equipe do professor Michel Gratzel, principalmente porque exercem uma função importante no 

funcionamento das células solares (LPI, 2017). Esses corantes sensibilizadores captam a energia 

luminosa, assim como a clorofila é usada pelas plantas durante a fotossíntese. As interações entre 

as partes da célula solar sensibilizada por corante são estudadas por causa da sua relevância no seu 

desempenho elétrico.  

A natureza oferece um grande número de corantes que podem ser utilizados em células solares  

e, por isso, muitas pesquisas vêm sendo feitas nesse sentido (LU et al., 2016; PABLO et al., 2016; 



 37 

BHOGAITA et al, 2016). A literatura relata um número bastante expressivo de corantes naturais que 

podem servir como bons fotosensibilizadores, como os feitos à base de extratos de amora (Morus 

Alba L.), framboesa (Rubus Idaeus L.) e mirtilo (Vaccinium myrtillus L.)(PATROCÍNIO, 

ANTÍONIO.; IHA, 2010), Tiro indiana (Canna indica L.), mirtilo vermelho (Vaccinium vitis-

idaea)(BHOGAITA; SHUKLA, NALINI, 2016), beterraba (PABLO et al., 2016), entre outros.  

Os corantes orgânicos possuem pigmentos caracterizados por intensa coloração, como as 

antocianinas, que se ligam a superfície dos semicondutores (BHOGAITA; SHUKLA; NALINI, 

2016). Assim também, relata-se a confecção de células solares sensibilizadas por bactérias para o 

aproveitamento das características de absorção luminosa (ARDENES-AENISHANSLINS et al., 

2016). De um modo geral, os corantes naturais são analisados, caracterizados e comparados segundo 

as suas propriedades elétricas a partir de parâmetros referenciais, como a curva de corrente-tensão 

e a eficiência elétrica percentual (PARUSSULO et al., 2016). 

A Tabela 3 mostra alguns exemplos de corantes naturais que foram usados em células solares. 

Alguns desses, possuem características vantajosas em relação aos corantes inorgânicos, como 

absorção luminosa, o preço e os parâmetros elétricos ao serem aplicados em dispositivos 

fotovoltaicos (BHOGAITA; SHUKLA; NALINI, 2016). 

 

Tabela 3 – Parâmetros dos corantes sensibilizadores naturais  

Fonte Semicondutor Voc (V) Isc (mA/cm
2

) FF  (%) Pmáx (mW/cm
2

) 

Jabuticaba TiO2 0,59 9 0,54 - 1,9 

Gardênia TiO2 0,58 0,58 0,6 0,16 - 

Ervilha 

azul 

TiO2 0,37 0,37 0,33 0,05 - 

Noz ZnO 0,30 73,3µA 0,39 0,014 0,01 

Manjericão ZnO 0,34 0,41 0,18 0,02 - 

Espinafre ZnO 0,22 0,123 0,20 0,008 0,008 

Tamarillo  TiO2 0,54 0,35 - 0,043 - 

Fonte: RICHHARIYA et al., 2017 

 

Os corantes naturais são competitivos porque são relativamente baratos, possuem 

flexibilidade de aplicação, são abundantes e aplicam os princípios de sustentabilidade em sua 

produção (AL-ALWANI et al., 2016). Assim também, esses corantes podem ser feitos a partir da 

biomassa de plantas, folhas ou frutos. 
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As pesquisas no desenvolvimento de novos corantes têm contribuído para a otimização das 

características elétricas das CSSC. Embora os corantes naturais de moléculas pequenas sejam 

vantajosos quanto a fácil produção e manipulação, os insumos usados são oriundos de plantas 

ornamentais ou que sejam úteis para a produção de medicamentos. Além disso, esses corantes, em 

geral, têm eficiência inferior aqueles produzidos com macromoléculas, tal como porfirinas e 

ftalocianinas (MATHEW et al., 2014). 

As macromoléculas são atrativas para aplicações em células solares sensibilizadas devido, 

entre outras características, a sua elevada absorção do espectro eletromagnético (RIBEIRO et al., 

2017), sua interação estável com o filme semicondutor e com a solução eletrolítica (ZHANG et al., 

2016).  

A palavra porfirina deriva do grego porphyra, que significa roxo (possui coloração intensa 

que varia do vermelho ao roxo) e refere-se a uma classe de moléculas cuja origem pode ser natural 

ou sintética. Além de estarem envolvidas em diversos processos biológicos, possuem aplicações 

relacionadas com a produção de sensores e outras tecnologias relativas à indústria petroquímica. 

Assim, essas macromoléculas se destacam em relação aos demais corantes usados em CSSCs quanto 

às suas propriedades fotofísicas e fotoelétricas (RIBEIRO, et al., 2017). 

A característica comum dessa classe de moléculas é a sua composição química básica formada 

por um anel aromático macrocíclico, com quatro nitrogênios ligados e grupamentos CH como ponte 

(Figura 8 A). Nesse caso, as posições dos substituintes do anel determinam a nomenclatura, como 

por exemplo, quando os hidrogênios dos carbonos das posições 5,10,15 e 20 são substituídos por 

grupamentos orgânicos, essas macromoléculas são chamadas de meso-porfirinas. Assim também, 

quando se introduz um metal no centro da macromolécula, origina-se um derivado metalado, ou 

uma metaloporfirina (Figura 8 B).  

 
Figura 8 – Representação do macrociclo tetrapirrólico comum das porfirinas: A) Base livre; B) 

Espécie metalada. 

   

Fonte: Autor 
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As porfirinas, em geral, respondem bem à configuração de estruturas do tipo doador/aceptor 

na superfície da camada de TiO2 (PAN et al., 2017). Ao usar essa configuração, uma célula solar 

sensibilizada por corante porfirínico pode conseguir valores elevados de eficiência elétrica 

(MATHEW et al., 2014). Relata-se que corantes feitos com porfirina e tiofeno podem elevar a 

eficiência elétrica da célula solar devido à quantidade das suas pontes de hidrogênio (ARRECHEA 

et al., 2016). As porfirinas, de um modo geral, podem ser depositadas de diversas formas, como por 

exemplo, com o uso de um processo capilar nos poros do semicondutor.  

O uso de corantes porfirínicos remonta ao início da década de 90, quando houve o surgimento 

das primeiras células solares sensibilizadas e, com isso, um grande esforço para a aplicação de 

diversos tipos de corantes (URBANI et al., 2014). As macromoléculas porfirínicas exibem 

vantagens quanto as suas propriedades físico-químicas, absorção intensa, versatilidade de síntese e 

modificação molecular, o que permite uma diminuição da agregação e um aumento da absorção 

luminosa (HIGASHINO e IMAHORI, 2015). 

Muitas pesquisas são direcionadas para a utilização de corantes derivados de biomassa, que 

embora tenham baixa eficiência elétrica possuem o atrativo de não serem feitos com materiais 

poluentes e caros (BHOGAITA; SHUKLA; NALINI, 2016; MOHAMMADPOUR; JANFAZA; 

ZEINODDINI, 2016). As porfirinas podem ser oriundas de matéria prima renovável. 

 

O Líquido da Casca da Castanha de Caju  

 

A castanha de caju e o líquido da casca da castanha de caju (LCC) destacam o Brasil entre os 

maiores produtores do mundo. Principalmente, porque é o quinto país com maior produção de 

castanha de caju (230 mil toneladas), seguido do Vietnam, Nigéria, Índia e Costa do Marfim 

(LOMONACO, 2017). Essa produção brasileira se concentra, praticamente, na região Nordeste, a 

qual iniciou a cajucultura com o apoio da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), na década de 70. Essa cultura envolve o consumo local da amêndoa da castanha e a sua 

exportação para outras regiões ou países (LIMA, 2017).  

Dois fundos também ajudaram no desenvolvimento dessa fruticultura: o Fundo de 

Desenvolvimento Setoriais (FISET), que tinha por objetivo o reflorestamento de cajueiros usando 

o mecanismo de desconto do imposto de renda, gerando um ganho de capital e uma diversificação 

de investimentos. O outro foi o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), para o investimento 

da indústria processadora de castanha (IBGE,2015; VIDAL, 2016). Com isso, houve a implantação 

e o desenvolvimento da cajucultura no Nordeste, a qual ainda repercute no crescimento da produção 
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das amêndoas nos últimos anos (HAUMONTÉ et al., 2016; LIMA, 2017). A Tabela 4 mostra os 

maiores estados brasileiros produtores de castanha. 

 
Tabela 4 - Produção de castanha por estado (2016) 

 
Estado Área colhida 

(Hectares) 

Produtividade 

(Hectares) 

Produção 

(Toneladas) 

Var. % Prod. em 

relação a 2015 

Maranhão  10.992 393 4.325 5,7 

Piauí 79.588 332 26.463 107,5 

Ceará 387.613 383 148.507 184,9 

Rio Grande do Norte 76.048 319 24.271 8,7 

Paraíba 4.130 266 1.099 13,3 

Pernambuco 3.154 782 2.466 -22,1 

Alagoas 1.182 679 802 4,4 

Bahia 22.000 220 4.840 24,0 

Mato Grosso 626 393 246 -3,9 

Pará 2313 621 1436 -13,0 

Fonte: CONAB, 2016 

  

Um dos motivos para o crescimento da cajucultura nos últimos anos é a sua inserção na 

alimentação diária, visto que é rica em compostos fenólicos. Estes possuem um interesse nutricional 

porque são associados a potencialização de efeitos promotores da saúde humana (KIAT; 

ALASALVAR; BOLLING, 2016). Essa introdução na alimentação ganhou amplitude internacional 

com a regulamentação da Organização Mundial de Saúde (OMS)(LAMBONI et al., 2016). 

A região Nordeste detém 99% da produção brasileira da castanha de caju. Desse montante, o 

estado do Ceará se destaca por ser, em média, 60% superior aos outros estados brasileiros. Assim, 

enquanto a produção cearense foi de 148.507 t, no último ano, o estado do Piauí produziu 26.463 t, 

e o Rio Grande do Norte, 24.271 t (CONAB, 2016). Em relação às exportações, o Ceará foi o único 

estado a realizar a exportação do LCC, que foi de 2.972 t e correspondeu a um valor de 1.555.527 

US$ (SINDICAJU, 2016). Assim, ao passo que o agronegócio da castanha se intensifica, uma 

grande quantidade de subproduto do agronegócio do caju é gerada. 

As principais dificuldades relacionadas com o uso do LCC são relativas aos perigos que este 

composto apresenta à saúde humana. Por exemplo, o seu contato com a pele pode causar irritação, 

queimaduras e a exposição às substâncias carcinogênicas (MATIAS et al., 2017 apud LORENZI & 

MATOS, 2008). Especificamente na torrefação artesanal ou caseira, a qual não possui os cuidados 

do processo industrial, seja no tratamento térmico ou com o uso de filtros purificadores, o processo 

rudimentar pode gerar a suspenção de partículas tóxicas na atmosfera (DARA et al., 2016). Outros 
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riscos estão associados ao contato de outras substâncias presentes na castanha de caju com a pele 

humana (BREIDBACH; ULBERTH, 2016). Assim, há o forte interesse no desenvolvimento de 

produtos ou serviços que agreguem valor a essa biomassa. 

A literatura reporta diversas aplicações para o LCC que, em geral, utilizam alguma das suas 

características físico-químicas. Por exemplo, o uso como endurecedor, ou agente de cura, para 

resinas devido à sua estabilidade térmica e resistência de cisalhamento (LOMONACO et al., 2017). 

Assim também, aplicações em revestimento de motores a diesel, por causa do seu elevado poder 

calorífico (VEDHARAJ et al., 2016), em bioprodutos (LUZIA et al., 2016; MATIAS et al., 2017).  

O LCC pode ser encontrado de duas formas, denominadas de LCC natural e Técnico. O 

primeiro é constituído, principalmente, de ácido anacárdico (mais de 80 %), cardol (15 %), e uma 

pequena quantidade de substâncias poliméricas (KASIRAMAN; GEO; NAGALINGAM, 2016). Já 

o segundo é o resultado de um tratamento térmico, em torno de 190º C (descarboxilação), durante 

o processamento das amêndoas, onde o ácido anacárdico se converte em cardanol, fazendo dele o 

seu principal constituinte (68−95%) (KASIRAMAN; GEO; NAGALINGAM, 2016). A Figura 9 

mostra os principais constituintes do LCC. 

 
Figura 9 – Representação dos principais componentes do LCC.   

 

 

Fonte: Autor 

 

Há o crescente interesse no desenvolvimento de aplicações dos derivados do cardanol, 

constituinte majoritário do LCC. Por exemplo, a patente BR 10 2016 008699 0 descreve a confecção 

de uma célula solar que utiliza uma meso-porfirina, derivada do cardanol, para aplicações 

fotovoltaicas. 
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A síntese de meso-porfirinas a partir de matéria prima renovável é vantajosa por agregar 

valor a uma biomassa sustentável, regional, abundante e biodegradável. Assim também, possibilita 

o desenvolvimento de novos produtos, ou serviços, tecnológicos através de um baixo impacto 

ambiental, o que cumpre os preceitos da denominada “Química Verde” (KAUR et al, 2017). Assim, 

o presente trabalho refere-se a síntese e a aplicação inédita de derivados do cardanol em uma CSSC 

através de uma meso-porfirina base livre e seus complexos metálicos de zinco, cobre, cobalto e 

níquel, cujas cadeias laterais podem impedir os efeitos da agregação e melhorar o desempenho das 

CSSC. Esta meso-porfirina base livre é mostrada na Figura 10. 

 

Figura 10 – Representação da Meso-porfirina base livre sintetizada para aplicação em CSSC 

 

 

Fonte: Autor  
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3 RESULTADOS DO TRABALHO 

 

Porphyrins derived from cashew nut shell liquid (CNSL): Dielectric 
properties and application in DSSCs 
 

 

ABSTRACT 

Here, we report the dielectric properties and application in dye-sensitized solar cells of a series of 

porphyrins (free base and coordinated with Ni, Co, Zn, and Cu) derived from cashew nut shell liquid. 

In addition, the energy gap was determined by the Tauc method. The dielectric behavior of the 

samples was measured at room temperature and in different frequency bands (5.0 – 1.0 MHz). At 

low frequencies, all the metallated porphyrins exhibited an increase in dielectric permittivity in 

comparison to the free base porphyrin, and nickel porphyrin had the highest permittivity value (495) 

and the lowest loss tangent (~ 3.2). The photovoltaic parameters showed that in relation to free base 

porphyrin, only zinc porphyrin enhanced the electrical characteristics, such as electric efficiency of 

2.8 x 10-2% and a relatively high voltage under irradiation of AM 1.5 (100 mW cm-2). These results 

suggest potential for dielectric applications. 

 

KEYWORDS: Porphyrins; CNSL; Dye-sensitized solar cells.  

 

INTRODUCTION  
 

The development of green technologies that minimize the impact on the environment is the 

most sustainable action for the supply of energy. Renewable sources such as biomass, hydroelectric, 

solar and wind power are unlimited, since their quantity is much higher than the world's energy 

demand [1]. A particular advantage of biomass is the possibility of adding value to organic waste 

that might be harmful to human health and difficult to discard [2]. A large number of studies have 

reported the use of biomass for the development of energy conversion technologies [3,4]. This large 

potential also includes the production of photovoltaic devices, such as dye-sensitized solar cells 

(DSSCs). 

The development of new dyes for solar cells has attracted much attention in recent years due 

to the needs for pigments with photoelectric activity and absorption in the visible region of the 

spectrum (above 400 nm) [5,6]. In this respect, the porphyrins stand out, with several advantages 

for the development of new efficient and stable photovoltaic devices, due their excellent visible light 

absorption capacity and dielectric properties [7]. Several studies have reported the use of porphyrin 
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dye for photovoltaic devices such as transistors [8] and microelectronic sensors [9] with high 

electrical characteristics and high light energy conversion values [10,11]. Porphyrins can be 

synthesized from renewable sources, making them an ecologically sustainable option. 

Among these renewable resources, cashew nut shell liquid (CNSL) is an important and 

promising biomass obtained as a byproduct of cashew processing. CNSL is a dark, viscous and 

acidic oil, composing up to 1/4 of the weight of the nut, which exists in two forms: natural and 

technical [12]. Technical CNSL is obtained during the process of industrial extraction of the nuts, 

and contains at least 60% cardanol [13]. Some properties of the porphyrins derived from cardanol 

have been analyzed [14,15]. However, to date, the electrical properties for photovoltaic applications 

of these porphyrins, with insertion of different metal ions in the nuclei, have not been investigated. 

Thus, in this work we report the electrical and dielectric properties of five meso-porphyrins derived 

from cardanol (free base and coordinated with Zn, Ni, Co and Cu) and their application in DSSCs. 

 

EXPERIMENTAL 

 

Materials 

 

The cardanol used to synthesize the porphyrins was obtained from CNSL by 

chromatographic separation followed by hydrogenation [16]. After this, the free base porphyrin and 

its metallic complexes (M = Ni, Co, Cu and Zn) were prepared and characterized according to 

procedures previously described [17,18]. The dye-sensitized solar cell (DSSC) was prepared with 

free base porphyrin (3a), and metal complexes of copper (3b), cobalt (3c), zinc (3d) and nickel (3e). 

 

The Indirect Transition Model 

 

To calculate the band gap, we used the indirect transition model (Tauc method), as proposed 

by [16]. The equation for this model is: 

 𝐴𝑏ℎ𝑣 .5 = 𝑘 ℎ𝑣 − 𝐸𝑔  (1) 

 

Where 𝐴𝑏 is the absorbance, ℎ𝑣 is photon energy, 𝑘 is an independence parameter of the 

photo energy for the respective transitions, and 𝐸𝑔 is the band gap (eV). The ℎ𝑣 value is obtained 

by the function ℎ𝑣 = ℎ𝑐 / 𝜆 where h is Plank’s constant = . 6  𝑥 − 5 eV . s, and c is the 
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speed of light in a vacuum ( .  𝑥 8 m/s). In this case, 𝐴𝑏𝐸 .5 is plotted against E (energy) 

and the band gap is the intersection where 𝐴𝑏𝐸 .5 = . The band gap value is obtained by 

extrapolating a linear region on the corresponding graph of porphyrins. 

 

 Dielectric properties 

 

The complex dielectric function of a material medium is represented by two parts. The real 

part of the dielectric function is usually called the dielectric constant and the complex part the 

dielectric loss. The measured impedance data were used to calculate the real ´ and imaginary ´´ 

parts of the complex dielectric function. The relation between impedance and the dielectric function 

can be given as:  

 

 ( ´ + ´´) = 𝑤𝐶´ 𝑍´+𝑖𝑍´´  (2) 

 

Z´ and Z´´ are the part real and imaginary part of the impedance dielectric complex function. 

The real part was calculated from the relation ´ = 𝐶 𝐶´⁄     ´´=  −𝑖 𝑄 𝑤𝐶´⁄   where C is the capacitance, 

Q is the measured conductance, and w is the angular frequency of the applied signal (w=2πf). The 

measure of the dissipated energy is the dielectric loss tan , which was calculated from 𝑡𝑎𝑛  =  where = −α and α are the phase angles related to dielectric loss of power. 

The ac conductivity is important to obtain comprehensive electric details of the sample. The 

ac conductivity ac can be calculated using the measured dielectric parameters from ac = 
𝐶𝐶´  tan , 

where C´ is a capacitance in a vacuum and tan  is the loss factor. This dielectric characterization 

was performed with an Agilent 4294A precision impedance analyzer connected to a microcomputer, 

with frequency range from 1 Hz to 7 MHz. Measurements were performed at room temperature in 

atmospheric air, and the samples were shaped in the form of cylinders with aluminum (Al) bases. 

They were pressed by two connected electrodes to perform the dielectric measurements. 

 

Assembly of the DSSC with porphyrins 

 

The solar cell was assembled in accordance with sandwich architecture [6,9,20]. This 

involved depositing a layer by of screen print made with 0.15 g TiO2 powder (P - 45) and 10 mL of 

C2H4O2 on a conductive glass (FTO). The films of TiO2 were sintered at 400 ºC. The porphyrin (6.2 
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mg) dye was adsorbed on TiO2 using 0.05 mL of CHCl3/CH2Cl2 as the solvent by the dip coating 

method. 

 An electrolytic solution 𝐼− 𝐼3−⁄ , prepared with KI and C2H6O2 was placed in contact with 

this layer. This solution was then mixed until complete dissolution. Finally, a counter electrode was 

placed with an aluminum layer (~ 2,0 Ω/cm2) and the device was tested under AM 1.5 irradiation 

of 100 mW/cm2. 

 The intensity-modulated photocurrent measurements were performed with an 

electrochemical workstation (Autolab, PGSTAT302N) with a frequency response analyzer under a 

modulated white light emitting diode, driven by a source supply (DYN 7412). 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 

Figure 1 showed a comparison between the absorption spectra of the all porphyrins 

synthesized. This figure shows that the synthesized porphyrins of cardanol have absorption peaks 

throughout the visible band region (380-700 nm), with a series of characteristic bands of porphyrins, 

as highlighted in the Soret absorption band or B band at around 421 nm (2.94 eV) for 3a. Moreover, 

four other less intense bands appear in the regions of lower energies: the Q-bands (518 nm, 2.39 eV; 

555 nm, 2.23 eV; 593 nm, 2.08 eV; 650 nm, 1.90 eV). For other porphyrins (3b-3e), the absence of 

these Q bands can be verified, as is characteristic of metal-coordinated porphyrin complexes [24]. 

This absorption in the visible range is the basic parameter for use in dye solar cells, which 

was observed for all samples. For porphyrins with a coordinated metal, a change in absorbance 

occurred in all cases, with reduced absorbance in porphyrins with copper and nickel and higher for 

zinc and cobalt, as observed in Figure 1. This decrease in absorbance affects the photocurrent and 

decreases performance of a DSSC [22]. 
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Figure 1 – UV-Vis comparison between porphyrin sample 3a and complex 3b-3e in 

dichloromethane (1.0 µM). 

 

Using the Tauc method, we determined for each sample the corresponding graph of (AE)2 

against E. This graph’s intersection with the values of (AE)2 = 0 enabled determining the values of 

the gaps for all samples, as shown in Figure 2. These gap values of porphyrin samples (Table 1) are 

smaller than TiO2 (3.2 eV), which shows that the doping of this semiconductor with any of these 

porphyrins is an interesting strategy for DSSC generation, by making better use of the light spectrum 

of the sun [23]. In relation to free base porphyrin (3a), the porphyrins with copper (3b) and zinc (3d) 

increased the gap with the insertion of the metal into the macrocycle cavity, and samples 3c and 3e 

had a decrease in gap values. The reduction of the gap in porphyrin dyes is related to the transfer of 

charge, which allows an improvement in the electrical properties for the DSSC [24].   
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Figure 2 – Tauc method for all samples. 

 
 

Table 1 – Photovoltaic parameters of porphyrin-sensitized solar cell.  

Sample abs (nm) a     A C ( −  )  (  L.mo

l-1.cm-1) 

Eg (eV)b 

3a 421 0.6380 1.5 4.2533 2,83 

3b 418 0.5400 2.0 2.7000 2,83 

3c 414 0.7965 3.0 2.6550 2,79 

3d 422 0.6656 1.0 6.6560 2,82 

3e 418 0.5570 4.0 1.3925 2,78 

a Measured in a dilute dichloromethane solution at room temperature. 

 

 
Dielectric and electrical properties 
 

The dielectric and electrical behaviors are shown in Figure 3 and Table 2. The variation of 

the real parts of the dielectric function with frequency showed a strong frequency dispersion of the 

permittivity in the low-frequency region above 5 Hz for all compounds (Figure 3A). For larger 

frequency values, the permittivity tended to a constant value due to the dipole relaxation 

phenomenon, explained by the inability to monitor the applied electric field with increasing 

frequency [32]. This behavior is similar to that reported in asymmetric porphyrins of cardanol [14]. 
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Porphyrin 3b had the highest permittivity value for low frequencies (Table 2), which is interesting 

for DSSC applications because the dipoles that form the interfacial region between porphyrin and 

semiconductor influence the performance of solar cells by inhibiting the recombination 

phenomenon [32]. 

The loss tangent (Figure 3B) showed an exponential decay of its low frequency value (below 

100 Hz), approaching the Debye model [32]. Regarding the metalloporphyrins, species 3c was the 

only one that showed a decrease in its tangent of dielectric loss in relation to the free base porphyrin 

(from 10 KHz), also presenting a smaller variation in its value across the analyzed frequency range. 

For all samples, the dielectric loss value never exceeded 0.04 in the range of 100 kHz to 1 MHZ, so 

these dielectric loss tangent values can be considered too low for the interval [34]. The loss tangent 

of porphyrin 3a was less affected by increasing frequency and 3e exhibited the lowest value. These 

results suggest this material is promising for dielectric devices [35, 36].  

Figure 3C shows the ac conductivity at room temperature, in which a linear dependence of 

conductivity with frequency is observed. This can be explained by the reduction of dielectric losses 

when the permittivity remains constant [32]. This increase in ac conductivity from the frequency 

elevation has been observed for other macromolecules coordinated with metals in their cavity [14]. 

The dielectric conductivity is important for electron mobility at the transition between the layers of 

photovoltaic devices [33]. 

The photovoltaic characteristics of the DSSC based on all meso-porphyrins under simulated 

AM 1.5 irradiation (100 mW/cm2) are shown in Fig. 3D and Table 2. The highest photocurrent was 

reached for the 3d species, the only one that had an increase when coordinated with the metal. This 

feature is very promising for use as sensitizers for solar cells [34].  

The photoelectric performance of the species with zinc porphyrin has been reported in the 

literature and can be attributed to the fact that they possess suitable redox potentials for the dye 

regeneration and electronic injection, good absorption in the visible range besides other 

photophysical and photochemical characteristics [35]. The value of discrete efficiency can be 

attributed to the absence of semiconductor binding structures [6,36].  

  



 50 

 

 Table 2 - Electric and dielectric properties of the all samples at room temperature. 
 Dielectric   Electric (J-V curves) 

Sample ´ ´´ ln  Tan   Jsc/mAcm-

2 
Voc/V FF 

(%) 
ƞ (E-3%) 

3a 130.43 980.71 2.64E-
3 

13.35  8.83E-4 0.90 7.00 
0.22 

3b 403.06 644.84 6.89E- 
6 

56.48  6.79E-5 0.50 22.0 
0.03 

3c 289.26 438.03 5.57E-
3 

11.09  3.16E-5 0.51 16.0 
0.01 

3d 210.56 564.91 3.84E-
6 

6.47  7.72E-4 1.00 9.00 
0.28 

3e 494.64 1288.67 1.18E-
5 

3.18  2.31E-4 0.51 17.0 
0.08 

 
 

 
Figure 3 - A) Dielectric permittivity; B) Loss tangent; C) Conductivity and D) J-V curves of devices 
based on 3a−𝟑e dyes under the AM 1.5 solar simulation. 
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CONCLUSION 
 

This study shows the application of five meso-porphyrins (free base and coordinated with 

zinc, nickel, copper and cobalt) prepared from CNSL for application in sensitized solar cells. The 

zinc porphyrin had the best electrical performance, showing that the coordination with this metal 

favored the efficiency of the solar cell with this porphyrin, which was not observed for the other 

metals studied. 

The dielectric behavior of the samples suggested that the analyzed samples could be used to 

fabricate new devices that store energy through the orientation of dipoles, with low dielectric loss 

and good permissiveness. Of particular interest is porphyrin of nickel, with the lowest tangent of 

dielectric loss (3.18) and the highest permittivity (494.64) at low frequencies and at room 

temperature. This meant a loss tangent 4.19 times greater than for the free base meso-porphyrin. 

Thus, these values suggest that zinc porphyrin is better for the production of electrical devices and 

the porphyrin of nickel for dielectric devices. These mesoporphyrins derived from CNSL biomass 

can be used satisfactorily in new sustainable technologies. 
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PATENTE BR 10 2016 0086990 - CÉLULA SOLAR COM DERIVADOS DO LÍQUIDO DA 

CASCA DA CASTANHA DE CAJU (LCC) 

 

 

 

“CÉLULA SOLAR COM DERIVADOS DO LÍQUIDO DA CASCA DA CASTANHA DE 
CAJU (LCC) ” 
 
Campo da Invenção 

 

[001] A presente invenção refere-se a confecção de uma célula solar utilizando uma meso-porfirina 

sintetizada a partir do cardanol, componente majoritário do Líquido da Casca da Castanha de Caju 

(LCC). Trata-se mais especificamente de uma célula solar que utiliza uma meso-porfirina e também 

seus complexos metalados com Ni, Cu, Co e Zn, como corantes sensibilizadores para aplicação em 

dispositivos eletrônicos, sensores fotoelétricos, entre outros. 
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Antecedentes da Invenção 

 

[002] O crescimento mundial da demanda energética tem impulsionado a busca por novas formas 

de gerar eletricidade. Busca-se alternativas de baixo custo de produção que sejam menos agressivas 

ao meio ambiente. A energia solar atente a esses requisitos, além de ser considerada uma fonte de 

energia inesgotável. Melhor do que a produção de energia por usinas hidrelétricas, a produção de 

energia elétrica por conversão da energia solar não alaga grandes áreas, além de ser pouco 

vulnerável a mudanças climáticas.  

[003]A energia elétrica gerada por meio da energia solar possui um custo de transmissão mínimo, 

visto que as células solares podem ser colocadas no próprio local do consumo. Também podem ser 

usadas estruturas de prédios ou casas já construídas para implantação dessas células solares 

geradoras de energia elétrica a partir da energia solar. Outra possibilidade para a implantação dessas 

células solares são áreas desérticas, encostas de montanhas e locais não adequadas para a agricultura 

ou pecuária. Devido a essas vantagens, a pesquisa em produção de energia elétrica pela conversão 

da energia solar tem crescido muito nas últimas décadas.  

[004]Considerando as várias formas e tipos de dispositivos que utilizam o efeito fotovoltaico, as 

células solares sensibilizadas com corantes representam uma alternativa promissora às 

convencionais células fotovoltaicas fabricadas usando o silício que, embora mais eficientes e 

duráveis, são compostas de materiais poluentes, além de necessitarem de processos complexos de 

purificação, como o uso do método de Czochralski para o crescimento de cristais de silício. A 

purificação do silício a níveis aceitáveis, conhecida como silício de grau solar, é um procedimento 

complexo e caro, representando cerca de 45% do custo final dos painéis solares que empregam 

células fotovoltaicas fabricadas usando o silício. Essa purificação é indispensável para essas células, 

visto que possuem absorção de energia luminosa na interface desse material purificado.  

[005]Muitas pesquisas têm sido realizadas no sentido de desenvolver corantes para aplicação em 

células solares que tenham propriedades ópticas e eletrônicas satisfatórias para o processo de 

conversão de energia elétrica a partir da energia solar. Desde que Gratzel patenteou sua tecnologia, 

células solares sensibilizadas por corantes, muitos trabalhos vêm sendo relacionados. As células de 

Gratzel utilizam o dióxido de titânio (TiO2) como semicondutor nanoporoso, o qual possui uma 

região conhecida como banda proibida ou “band gap”, que no caso do TiO2 tem valor aproximado 

de 3,2 eV. Essas características estão relacionadas com as propriedades optoeletrônicas dos corantes 

sensibilizadores. 
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[006]A ampliação da faixa de absorção do espectro de luz solar para a região do visível é uma 

característica importante desempenhada pelo corante sensibilizador das células solares. No caso do 

TiO2, que absorve apenas na região do ultravioleta desse espectro, isso corresponde a 5% de todo 

espectro de luz solar. De modo que, a função do corante sensibilizador é ampliar essa faixa de 

absorção do espectro de luz para a região do espectro visível afim de que uma maior quantidade de 

energia luminosa possa ser coletada pela célula solar e convertida em energia elétrica.  

[007]A coleta de fótons pela célula solar se relaciona com o processo de injeção eletrônica dentro 

do fotoeletrodo da célula. Nesse fotoeletrodo, os fótons são absorvidos pelo corante sensibilizador 

causando uma excitação dos elétrons do corante pela luz incidente. Estes elétrons excitados pela luz 

atravessam o band gap largo do semicondutor nanoporoso de TiO2 e são injetados na banda de 

condução desse semicondutor. Esse processo de injeção de elétrons está relacionado com o 

fenômeno de separação de cargas e recombinação de cargas elétricas.  

[008]A separação e a recombinação de cargas elétricas são propriedades importantes para mensurar 

o desempenho de uma célula solar sensibilizada com corantes orgânicos.  A separação de cargas 

da célula solar sensibilizada com corante ocorre quando a carga negativa (elétron) é separada da 

carga positiva (lacuna) ao receber energia luminosa. Quando esse elétron salta para a banda de 

condução do TiO2, ele deixa uma lacuna no corante sensibilizador da célula solar que é preenchido 

muito rapidamente pelos elétrons do eletrólito. Dessa forma, quanto mais energia luminosa esse 

corante absorver, maior será o número de separações das cargas elétricas no corante e maior o 

número de elétrons injetados na banda de condução do TiO2, o que acarreta a uma melhora na 

eficiência da célula solar. Por outro lado, a recombinação de cargas elétricas é um fator limitante 

para o desempenho de uma célula solar.  

[009]Ela ocorre quando os elétrons que estão na superfície do TiO2 se recombinam com os íons de 

triiodeto que estão presentes na solução eletrolítica, antes que esses íons de triiodeto alcancem as 

lacunas do corante sensibilizador da célula solar. Com essa recombinação, o desempenho da célula 

solar diminui de forma significativa. Uma outra recombinação de cargas ocorre quando os elétrons 

injetados na banda de condução do TiO2 preenchem as lacunas que ficaram no corante sensibilizador. 

Essas duas recombinações representam perdas para a eficiência da célula solar sensibilizada, e 

muitas pesquisas têm sido feitas no sentido de desenvolver corantes sensibilizadores que melhorem 

o desempenho elétrico dessas células solares. 

[010]Uma possibilidade inovadora envolve o uso de produtos derivados da biomassa na produção 

de corantes sensibilizadores para dispositivos fotovoltaicos. O Líquido da Casca da Castanha de 

Caju, comumente chamado de LCC é um subproduto do agronegócio do caju, abundante na região 

Nordeste do Brasil e de baixo valor agregado. O LCC é um líquido escuro, cáustico e corrosivo que 
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representa 25% do peso da castanha do caju. Ele também possui um odor forte e característico sendo 

considerado como um resíduo da extração das amêndoas da castanha de caju, rico em fenóis.  

[011]O LCC pode ser nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, visto que sua composição é, em 

sua maioria, ácida. Por exemplo, durante a extração das amêndoas são gerados gases tóxicos capazes 

de afetar à saúde dos trabalhadores envolvidos nesse processo de extração. Assim também, o contato 

o LCC na pele durante o processo de extração causa irritação e queimaduras químicas, devido a 

elevada causticidade do ácido anacárdico. Essas características se devem às propriedades das 

estruturas químicas dos constituintes do LCC. 

[012]O LCC em sua forma natural sofre mudanças significativas na sua estrutura química 

(descarboxilação) ao ser aquecido a altas temperaturas (180°C), se convertendo no denominado de 

LCC técnico. Enquanto o LCC natural contém uma pequena quantidade de cardanol (2−9%), muito 

ácido anacárdico (72−82%) e não apresenta material polimérico em sua composição, o LCC técnico 

possui como componente majoritário o cardanol (68−95%). 

 [013]Devido ao seu baixo custo e alto poder calorífico, o LCC é usado como combustível para 

queima em caldeiras, na confecção de resinas, lonas, pastilha de freio, tintas anticorrosivas, vernizes, 

inseticidas e aditivos antioxidantes para motores. Assim também, o LCC pode ser usado para a 

obtenção do corante de meso-porfirina e seus complexos metálicos de Ni, Cu, Co e Zn, utilizados 

para a célula solar sensibilizada. O uso desse corante meso-porfirínico e seus complexos metálicos 

derivados do LCC é um fator determinante para que se tenha uma boa conversão fotovoltaica, pois 

é a partir da excitação deste pela luz, que se dá a geração de eletricidade no fotoeletrodo. Dessa 

forma, o desenvolvimento de células solares sensibilizadas com derivados da biomassa apresenta 

uma alternativa promissora de obtenção de células solares eficientes e de baixo custo. Assim, a 

utilização do LCC para a produção desses dispositivos fotovoltaicos colabora com o interesse 

crescente em expandir a participação das energias renováveis na diversificação da matriz energética.  

[014]Na literatura patentária foi encontrado alguns documentos relacionados com a presente 

invenção.  

[015]A patente PI 0701973-4 A2 refere-se a proteção de células solares sensibilizadas por extratos 

naturais fermentados. É destacado o vinho como corante para células solares sensibilizadas e 

apresentada a perspectiva de produção de corantes naturais com um custo reduzido e de forma 

ecologicamente correta.  

[016]A patente PI 0415979-9 A refere-se a proteção de uma célula solar sensível a corante em geral, 

com dois eletrodos semicondutores para aumentar a eficiência na utilização da luz. É destacado o 

uso de dois corantes sensibilizadores na mesma célula solar para absorção de luz em diferentes 
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comprimentos de onda. Essa possibilidade de ampliação da faixa de absorção pode causar uma 

melhoria no desempenho elétrico da célula solar.  

[017]A patente PI 0311113-0 A refere-se a uma célula solar fotoeletroquímica sensibilizada por 

corante natural em geral, com um suporte polimérico sólido. Há o uso de um eletrólito sólido, feito 

de um composto polimérico derivado da quitina, encontrada nas carapaças de crustáceos. É 

destacado o uso dessa célula solar sensibilizada por corante com suporte polimérico para agregar 

valor aos resíduos de crustáceos.  

[018]A patente PI 0412045-0 A refere-se a uma célula solar que possui um substrato cerâmico na 

camada condutiva. É destacado o uso desses substratos cerâmicos para essa célula solar com 

corantes de polimetina, merocianina, complexos de rutênio e ósmio. Essa inserção de corantes 

sintéticos apresentou melhorias no desempenho elétrico desse tipo de célula solar. 

[019]A patente PI 0414245-4 A refere-se a uma pilha solar com baixa resistência interna 

sensibilizada com corante. É destacado o uso de uma camada isolante entre os eletrodos condutores 

para a produção do efeito fotovoltaico. Essa pilha solar possui um eletrodo catalítico para fechar o 

circuito interno do dispositivo. Essa baixa resistência elétrica diminui a recombinação de cargas e 

influencia o desempenho do dispositivo. 

[020]A patente PI 0711957-7 A2 refere-se a uma célula solar integrada com uma geomembrana de 

polietileno formando uma estrutura com a capacidade de flutuar sobre a água. É destacado a 

capacidade para exercer a função de controlar a geração de energia elétrica ao flutuar sobre uma 

superfície líquida.  

[021]A patente BR 10 2012 028743-9 A2 refere-se a composição de um filme condutor para 

aplicação em células solares. É destacado o uso dessa solução condutora para formar um eletrodo 

espesso que possui uma camada dielétrica. Essa invenção compreende um eletrodo confeccionado 

com um componente orgânico para aplicação em uma célula solar que funciona usando o silício. 

[022]A patente BR 10 2013 001776-0 A2 refere-se a um método de produção de célula solar 

inorgânica com uma pasta eletrocondutiva. É destacado a composição química dessa pasta e a 

aplicação desse método para a produção em grande escala dessas células solares impressas de forma 

industrial, em série ou para a montagem de um único módulo fotovoltaico.  

[023]A literatura pesquisada mostrou que as células solares podem ser confeccionadas com diversos 

materiais, sendo que a maioria dessas variações se refere aos componentes das montagens. Células 

solares que utilizam sensibilização à qual este invento se destina não são antecipados ou sugeridos, 

fazendo o mesmo possuir novidade e atividade inventiva frente ao estado da técnica. Assim, a 

presente invenção possui vantagens com relação aos inventos relatados pelas seguintes razões: o 

uso de derivados da biomassa para síntese do corante sensibilizador de meso-porfirina e seus 
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complexos metalados com Ni, Cu, Co e Zn, colabora com o interesse em utilizar materiais menos 

agressivos ao meio ambiente como a patente PI 0412045-0 A, por exemplo, que utiliza corante 

sintético de rutênio e ósmio. Ao comparar a relação custo-benefício das células solares com meso-

porfirina sintetizada a partir do cardanol em relação às mencionadas na literatura patentária, 

percebe-se vantagens significativa no valor da tensão elétrica (~1,0 V), chegando a ser duas vezes 

maior do que o valor da tensão elétrica da patente  PI 0701973-4 A, que foi de 0,5 V. Além disso, 

o tipo de arquitetura torna o invento prático, os materiais são relativamente baratos e de fácil 

manipulação, quando comparados com os materiais das células solares mencionadas na literatura 

patentária. 

 

Objetos da invenção 

 

[024]É um dos objetos da presente invenção desenvolver células solares sensibilizadas com meso-

porfirina e seus complexos metálicos derivados do cardanol, que é o componente majoritário do 

LCC. Assim também, cooperar com a exploração consciente da biodiversidade e atender o setor 

voltado para tecnologia de energias renováveis e dispositivos eletrônicos.   

[025]Um outro objeto dessa invenção é a utilização da meso-porfirina e seus complexos metálicos 

(Ni, Cu, Co e Zn) para aplicação como células solares sensibilizadas e sensores fotoelétricos, os 

quais serão mais bem entendidos e valorizados a partir da descrição detalhada e das reivindicações.  

 

Descrição detalhada da invenção 

 

[026]Essa invenção inclui a síntese e a aplicação de matérias-primas as quais foram previamente 

sintetizadas, isoladas, caracterizadas e quimicamente modificadas, para posterior uso no preparo do 

corante sensibilizador. Com a finalidade de aplicação em uma célula solar, tal como ilustrado nas 

Figuras 1 e 2, respectivamente.  

[027]A Figura 1 ilustra um corte seccional de uma célula solar sensibilizada. O fotoanodo é 

constituído de um vidro condutor 01, onde se adiciona o filme de dióxido de titânio 02. Essa camada 

semicondutora possui o corante sensibilizador de meso-porfirina e/ou meso-porfirina metalada com 

íons de Ni, Cu, Co e Zn, adsorvidos. Abaixo dessa camada foi colocada uma solução eletrolítica 

com um par oxi-redutor (em geral iodo-triiodeto) 06 para o processo redox. Essa solução mediadora 

é vedada por um separador regular de borracha siliconada 03. Na parte inferior da célula foi colocado 

um contra eletrodo que é formado por um outro vidro condutor 05 onde foi depositado uma pasta 

de material catalítico (platina ou carvão ativado) 04 para a redução do eletrólito.  
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[028]A Figura 2 ilustra uma visão em perspectiva da célula solar com uma região ativa 07. A célula 

solar está fixa e vedada com um separador siliconado 08. Em contato com esse separador, há 

substratos com uma disposição deslocada para gerar uma região saliente de cada um dos vidros 

condutores 09, propícia para se fixar prendedores do tipo garras com pontas de prova, usados para 

os testes de geração de energia elétrica. Assim, a construção de cada componente seguiu a sequência: 

corante obtido com a meso-porfirina e/ou os seus complexos metálicos com Ni, Co, Cu, e Zn, vidros 

condutores, camada com o semicondutor (TiO2), solução eletrolítica e contra eletrodo.  

[029]A meso-porfirina a partir do LCC foi obtida através do isolamento do cardanol, constituinte 

majoritário do LCC, precedido da síntese dos precursores: bromado (1-(2-bromoetoxi)-3-

pentadecilbenzeno); aldeído (4-[2-(3-pentadecilfenoxi)etoxi]benzaldeido); meso-porfirina (meso-

tetra-4-[2-(3-pentadecilfenoxi)etoxi]fenilporfirina) e a síntese dos complexos metálicos. 

Posteriormente, os vidros condutores foram preparados com uma camada semicondutora de dióxido 

de titânio (TiO2), solução eletrolítica e uma camada condutora para atuar como contra eletrodo. 

Assim, foi desenvolvida a seguinte sequência:  

 

a) Isolamento do cardanol a partir do LCC 

 

[030]Em um béquer de 1 L, 100 g de LCC técnico foram dissolvidos em 320 mL de metanol 

(CH3OH), seguido da adição de 200 mL de hidróxido de amônio (NH₄OH) 25 %. A mistura foi 

agitada por 15 minutos e a solução foi então extraída com hexano (CH (CH ) CH ) (4 x 200 mL). 

A fase orgânica foi neutralizada com 100 mL de uma solução de ácido clorídrico (HCl) 10 %, 

seguida pela adição de 100 mL de água destilada (H2O), seca em sulfato de sódio anidro (Na2SO4). 

O filtrado foi concentrado em evaporador rotatório sob pressão reduzida. Ao final deste processo se 

obtém um óleo castanho escuro, caracterizado posteriormente como uma mistura de cardanóis.  

 

b) Preparação do cardanol hidrogenado  

 

[031]3 g de cardanol proveniente do LCC técnico foram solubilizados em 35 mL de etanol anidro 

e, a esta solução foi adicionado lentamente 150 mg de paládio suportado com carvão ativado (Pd/C) 

10%. Em seguida, transferiu-se a mistura para um reator de hidrogenação, sob agitação, a uma 

pressão de hidrogênio de 3 bar por 24 horas. Após este período, o material foi filtrado em uma 

coluna de gel de sílica (fase estacionária, Ø = 3 cm e 15 cm de altura) para remoção do paládio 

suportado por carvão ativado (Pd/C). Após a completa evaporação do solvente de acetato de etila 
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(C4H8O2) foi obtido um sólido marrom claro, o qual foi posteriormente caracterizado como cardanol 

hidrogenado, massa molar 304,5 g/mol (C21H36O).  

 

c) Síntese do 1-(2-bromoetoxi)-3-pentadecilbenzeno (Bromado) 

 

[032]Foi obtido pela reação entre 1,2-dibromoetano (C2H4Br2)(15,0 mL – 174,0 mmol) e cardanol 

hidrogenado (C21H30O)(4,0 g – 13,2 mmol) utilizando hidróxido de potássio (KOH) (2,2 g – 39,5 

mmol) como base. A mistura foi mantida sob refluxo por aproximadamente 6 horas e monitorada 

por CG/EM (cromatografia gasosa acoplada a um espectrômetro de massas), onde foi observado o 

surgimento do produto de interesse. Após este período, o material proveniente da reação foi 

resfriado até a temperatura ambiente (~25 °C) e em seguida iniciou-se o procedimento de 

purificação: 1º etapa: partição líquido-líquido utilizando 20 mL de uma solução aquosa de ácido 

clorídrico (HCl 5 %) e 100 mL de acetato de etila (C4H8O2), em seguida a fase orgânica (solução de 

acetato de etila) foi concentrada. 2º etapa: o material concentrado foi tratado em coluna 

cromatográfica de sílica gel (Ø = 5 cm e 35 cm de altura) usando hexano/acetato de etila como fase 

móvel na proporção de 95:5. O produto de interesse foi obtido na primeira fração eluída (incolor) 

da coluna e ao ser concentrado se cristalizou como um sólido branco, com rendimento de 89 % (4,8 

g – 11,7 mmol), massa molecular 411,5 g/mol (C23H39BrO). 

 

d) Síntese do 4-[2-(3-pentadecilfenoxi)etoxi]benzaldeido (Aldeído) 

 

[033]Ocorreu por meio da reação entre o composto bromado (C23H39BrO) (3,0 g – 7,3 mmol) e o p-

hidroxibenzaldeido (C7H6O2) (1,3 g – 10,9 mmol) utilizando carbonato de potássio anidro (K2CO3) 

(3,0 g – 21,9 mmol) como base, em 100 mL de acetona (C3H6O). Manteve-se o sistema sob refluxo 

por 30 horas, sendo monitorado por CG/EM até o surgimento do produto desejado. Após este 

período de 30 horas o produto foi filtrado em papel de filtro, lavando-se o sólido retido com acetona 

(C3H6O) (4 x 25 mL). Logo após esta etapa a solução foi concentrada e ao material obtido adicionou-

se 20 g de sílica gel para formar uma mistura. Em seguida purificou-se o produto em coluna 

cromatográfica (Ø = 5 cm e altura = 35 cm) utilizando sílica gel como fase estacionária e uma 

mistura de hexano/acetato de etila (9:1) como fase móvel. O composto foi obtido na segunda fração 

(incolor) da coluna e quando concentrado apresenta-se como um sólido branco, de massa molecular 

452,7 g/mol (C30H44O3), e rendimento de 38 % (1,3 g – 2,9 mmol). 
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e) Síntese da meso-tetra-4-[2-(3-pentadecilfenoxi)etoxi]fenilporfirina (Porfirina Livre) 

 

[034]Foi sintetizada a partir da adição dos seguintes reagentes num balão de 100 mL: composto 

aldeído (C30H44O3) (512,0 mg – 1,1 mmol), pirrol (C4H5N) (92,9 µL – 1,1 mmol), trifluoreto de 

boro (BF3) (47 µL – 0,4 mmol), 2,3-Dicloro–5,6–Diciano–1,4– Benzoquinona (C8Cl2N2O2) (192,7 

mg – 0,9 mmol) e cloreto de sódio (NaCl) (1,6 g – 27,8 mmol) em 50 mL de clorofórmio (CHCl3) 

e 0,8 % de etanol (C2H6O). Estes foram mantidos sob atmosfera inerte de nitrogênio (N2), a 

temperatura ambiente (23°C) e agitação constante (45 RPM) por 1 hora. O progresso da reação foi 

monitorado por CCD (cromatografia em camada delgada), através da verificação do surgimento e 

concomitante aumento na intensidade de uma mancha esverdeada referente ao composto de 

interesse. O tratamento da mistura reacional foi feito em duas etapas: na primeira, utilizou-se uma 

mistura de solventes composta por N, N-dimetilformamida/álcool etílico, numa proporção de 8/2. 

Neste pré-tratamento grande parte das impurezas foram removidas, facilitando sobremaneira a 

purificação em coluna cromatográfica. Na segunda etapa, fez-se uso de cromatografia em coluna de 

sílica gel (Ø = 3,5 cm e altura = 40 cm), onde diclorometano (CH2Cl2) (100 %) foi utilizado como 

fase móvel. O material de coloração violeta de massa molecular 2000,9 g/mol (C136H182N4O8) foi 

obtido na primeira fração eluída da coluna, apresentando rendimento de 28 % (158,0 mg – 0,1 

mmol). 

 

f) Obtenção dos complexos M(II) meso-tetra-4-[2-(3-pentadecilfenoxi)etoxi] fenilporfirina (M 

= Ni, Co, Cu e Zn) 

 

[035]Foi realizada pela adição da meso-porfirina livre (C136H182N4O8) (100,0 mg – 0,1 mmol) 

solubilizada em 20 mL de diclorometano (CH2Cl2) e acetato do metal de interesse (zinco, cobre, 

cobalto e níquel; 1,1 g – 6,0 mmol) dissolvido em 20 mL de dimetilformamida (DMF). Em seguida, 

a solução foi aquecida até atingir a temperatura de 80 °C sendo mantida nesta temperatura por 3h, 

sob atmosfera inerte de nitrogênio (N2). A reação foi monitorada por CCD (cromatografia em 

camada delgada), e quando se observou uma mancha avermelhada, referente a metalo-porfirina, a 

síntese foi interrompida. O excesso de sal do metal que não reagiu e o DMF foram removidos por 

meio de uma partição líquido-líquido utilizando 200 mL de água destilada (H2O) e 100 mL de 

diclorometano (CH2Cl2). A fase orgânica (solução de diclorometano) foi então concentrada e 

purificado em coluna cromatográfica (Ø = 2,5 cm e altura = 25 cm), utilizando sílica gel (fase 

estacionária) e diclorometano (fase móvel). A metalo-porfirina de zinco apresentou massa 
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molecular 2064,3 g/mol (C136H180N4O8Zn) foi obtida como um sólido violeta com rendimento de 

87 % (90,0 mg), sendo esta substância coletada na primeira fração eluída da coluna. O mesmo 

procedimento foi empregado para a obtenção dos complexos com Ni (2057,6 g/mol; 

C136H180N4O8Ni), Cu (2062,5 g/mol; C136H180N4O8Cu) e Co (2057,8 g/mol; C136H180N4O8Co), 

sendo estas metalo-porfirinas obtidas com rendimentos de 81, 93 e 79 %, respectivamente. 

 

g) Obtenção dos vidros condutores 

 

[036]Os vidros condutores (resistência de 8-12 Ω/cm2) foram obtidos em lentes com 20 cm2 de área 

retangular. Sobre eles foi depositado um filme de dióxido de estanho-flúor (SnO2:F) obtido por 

spray pirólise, produzido a partir de uma solução feita com 10 g de cloreto de estanho II dihidratado 

(SnCl2.2H2O) e 25 mL de ácido clorídrico (HCl) diluído por 30 minutos a 150ºC. A seguir foi 

adicionado 1,7 g de fluoreto de amônio (NH4F) em 25 mL de água (H2O). A solução final foi 

borrifada em um substrato aquecido (600 ºC) por 2 horas.  

 

h)_Camada semicondutora de TiO2 

 

[037]Sobre os vidros condutores foi depositado uma camada TiO2 por screen print preparado com 

0,2 g de pó de TiO2 (P-45) e 10 mL de triton X-100 (C14H22O(C2H4O)10) em 15 mL de ácido etanoico 

(C2H4O2). Essa pasta foi depositada no vidro condutor e aquecida gradativamente até 450 ºC.   

 

i)_O Eletrólito mediador e o contra eletrodo 

 

[038]A solução eletrolítica foi preparada com 0,1 g de iodo (I) misturado com 1,7 g de iodeto de 

potássio (KI) em 25 mL de etileno glicol (C2H6O2) aquecidos e misturados até a total dissolução 

dos reagentes. Em contato com essa solução foi colocado um contra eletrodo feito com pó de grafite 

(10 g) sobre o filme de dióxido de estanho dopado com flúor (SnO2:F) e uma fina folha metálica de 

alumínio (Al) com 0,2 mm de espessura, de resistência 0,6 Ω/cm2. Assim, a célula solar foi montada 

de acordo com uma arquitetura sanduíche, onde as camadas foram prensadas e então testadas sobre 

luz artificial e solar.  

[039]Para uma das aplicações não limitativas das meso-porfirinas como sensibilizador foram 

testadas para a confecção de células solares. Para os testes, o protótipo foi sensibilizado com meso-

porfirina livre e com as metalo-porfirinas de Ni, Cu, Co e Zn depositados na camada de TiO2 
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(formato quadrado com 0,5 cm2 de área). Essas camadas apresentaram as seguintes eficiências 

elétricas = 0,02 %; 0,12 %; 0,15 %; 0,06 % e 0,14 %, respectivamente. Essas células solares 

sintetizadas a partir do cardanol apresentaram respostas elétricas no valor da tensão elétrica de ~1,0 

V. Essas caracterizações elétricas foram mensuradas com essas células solares submetidos a uma 

potência luminosa de 1000 Wm-2, que é uma condição padrão para que estes protótipos serem usadas 

como células solares.  

[040]Os resultados mostraram que os corantes naturais de meso-porfirina e seus complexos 

metalados com Ni, Cu, Co e Zn absorvem na região do espectro de luz visível e transferem elétrons 

para a banda de condução do semicondutor de TiO2. Os corantes sensibilizadores de meso-porfirina 

e seus complexos metalados com Ni, Cu, Co e Zn obtidos a partir do cardanol, componente 

majoritário do LCC, convertem luz solar em eletricidade na célula solar preparada.  

[041]Na presente invenção demonstrou que a célula solar fotovoltaica utilizando os corantes 

sensibilizadores de meso-porfirina e seus complexos metalados com Ni, Cu, Co e Zn apresenta 

grande viabilidade para conversão de energia solar em energia elétrica, podendo ser aplicada em 

equipamentos eletroeletrônicos, sinalização, iluminação, entre outros. Apesar de ter sido descrito e 

ilustrado um conceito preferido dessa invenção, cabe salientar que outras aplicações são possíveis 

de realização sem que se fuja do escopo da presente invenção. 
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FIGURAS 

 

Figura 1 

 

 

Figura 2 
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REIVINDICAÇÕES 
 

“CÉLULA SOLAR COM DERIVADOS DO LÍQUIDO DA CASCA DA CASTANHA DE 
CAJU (LCC)” 
 
1. Célula solar com derivados do líquido da casca da castanha de caju (LCC), caracterizadas por 

utilizar meso-porfirinas derivadas do cardanol hidrogenado na sensibilização de óxido 

semicondutor. 

2. Célula solar com derivados do líquido da casca da castanha de caju (LCC), caracterizadas por 

utilizar uma solução eletrolítica mediadora.  

3. Célula solar com derivados do líquido da casca da castanha de caju (LCC), caracterizadas por 

utilizar uma solução catalítica sobre um substrato condutor.  

4. Célula solar com derivados do líquido da casca da castanha de caju (LCC), caracterizadas por 

ser utilizada como sensor fotoelétrico, para o processamento de sinais elétricos em circuitos 

eletrônicos para aplicação principal em alarmes, luz de emergência ou outros circuitos eletrônicos. 

5. Célula solar com derivados do líquido da casca da castanha de caju (LCC), caracterizadas por 

utilizar porfirinas derivadas do LCC para um dispositivo fotovoltaico nas suas camadas ou como 

isolante térmico, elétrico ou luminoso.  
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RESUMO  

“CÉLULA SOLAR COM DERIVADOS DO LÍQUIDO DA CASCA DA CASTANHA DE 
CAJU (LCC)” 
 

A presente invenção descreve a confecção e aplicação de uma célula solar sensibilizada que 

utiliza uma meso-porfirina e seus complexos metalados com Ni, Cu, Co e Zn, provenientes do 

Líquido da Casca da Castanha do Caju (LCC). Essa célula solar é um sistema fotovoltaico que 

compreende uma arquitetura sanduiche composta de um eletrodo superior, um eletrólito e um 

eletrodo inferior. O eletrodo superior foi formado por um vidro condutor de dióxido de estanho 

dopado com flúor (SnO2:F), uma camada semicondutora de dióxido de titânio (TiO2) e um corante 

sensibilizador de meso-porfirina adsorvida para constituir o fotoanodo. Em contato com esse 

eletrodo, foi inserido uma solução eletrolítica que teve a função de regenerar a meso-porfirina em 

um processo de óxido-redução. Esse processo cíclico foi possível devido ao contato com o eletrodo 

inferior, que foi formado por um vidro condutor de SnO2:F junto com um material catalítico para a 

regeneração do eletrólito. Essas células solares sensibilizadas que utilizam uma meso-porfirina e 

também seus complexos metalados com Ni, Cu, Co e Zn apresentaram as seguintes eficiências 

elétricas = 0,02 %; 0,12 %; 0,15 %; 0,06 % e 0,14 %, respectivamente. Essas células solares 

sintetizadas apresentaram respostas elétricas no valor da tensão elétrica de ~1,0 V. Essas 

caracterizações elétricas foram mensuradas com essas células solares submetidas a uma potência 

luminosa de 1000 Wm-2, condição padrão para que estes protótipos sejam usados como células 

solares. Um processo de fabricação de uma célula solar sensibilizada também foi relatado nesta 

patente. 
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4 PATENTE BR 10 2017 025560 3 DEPOSITADA - Arquitetura cilíndrica para 

Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC) 

 
Campo da invenção 

 

[001]Esta patente refere-se à confecção de uma nova arquitetura cilíndrica para aplicação em 

Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC). Mais especificamente, refere-se à uma nova 

forma de confeccionar as CSSC através de uma estrutura cilíndrica que favorece a selagem e eleva 

a eficiência elétrica desse dispositivo fotovoltaico. 

 

Antecedente da invenção  

                                               

[002] O sol é a principal fonte de luz e energia do planeta terra, sendo constituído por uma enorme 

esfera de gás incandescente localizada no centro do sistema solar. A sua natureza luminosa foi 

notada pelos povos de origem Indo-Europeu que o denominaram como Saewel (iluminar ou brilhar). 

Através dessa fonte luminosa é possível a existência de vida na terra, diversos fenômenos climáticos 

e processos naturais, como o ciclo da água e a fotossíntese das plantas. Diariamente, 174 pentawatts 

de energia solar chegam na superfície do planeta.  

[003] A energia solar pode ser convertida diretamente em eletricidade através do efeito fotovoltaico, 

o que acontece nas células solares, ou células fotovoltaicas. Desde que esse efeito foi descoberto 

pelo físico francês Edmond Becquerel, em 1839, a primeira célula solar foi montada pela introdução 

de eletrodos de platina em uma solução ácida contendo cloreto de prata. Becquerel observou que 

essa mistura ao ser iluminada gerava sinais elétricos de voltagem e corrente.  

[004] Em 1883, o inventor americano Charles Fritts desenvolveu a primeira arquitetura em estado 

sólido para células solares. Nessas células, o Selênio foi usado como material semicondutor sendo 

depositado sobre uma fina camada de ouro. No entanto, essas células tinham uma baixa eficiência 

elétrica e um elevado preço, o que impediu o uso das células de Selênio para geração de eletricidade. 

Assim, foi apenas no final do século XIX que as primeiras células solares de Selênio foram 

comercializadas apenas para aplicações fotográficas.  

[005] O silício foi um dos primeiros materiais utilizados como semicondutores para dispositivos 

fotovoltaicos, representando uma opção promissora devido a sua abundância na crosta terrestre. A 

descoberta e o desenvolvimento de métodos de purificação e dopagem do cristal de Silício levaram 

a produção em grande escala de células solares. Esse destaque mundial alcançou patamares 

comerciais e sua consolidação na produção de dispositivos conversores de energia fotovoltaica. 
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Atualmente, os painéis de silício correspondem a mais de 80% do mercado de energia solar e o seu 

uso residencial torna-se cada vez mais comum. No entanto, essa tecnologia apresenta empecilhos 

para a sua aplicação em larga escala, principalmente, em relação ao seu funcionamento, custo 

elevado e complexidade de confecção.    

[006] A confecção das células de silício para aplicações fotovoltaicas necessita de um elevado grau 

de pureza (na ordem de 99,9999%). Isso encarece muito o produto final, principalmente, porque 

necessita de ambientes específicos e metodologias complexas que sejam apropriadas para o 

crescimento dos cristais de silício. Além disso, essas células apresentam acentuadas diminuições na 

sua eficiência quando há variações de luminosidade.  

[007] O desenvolvimento de novos modelos de células solares foi devido ao emprego de diferentes 

materiais e acoplamento de acessórios. Por exemplo, as células solares multi-junção são dispositivos 

híbridos que incorporam a capacidade de absorver diferentes faixas do espectro de luz, o que eleva 

muito a sua eficiência elétrica. Em 2013, uma célula solar com essa tecnologia híbrida conseguiu 

uma eficiência em laboratório de 44,7%.  

[008] Outra tecnologia que se destaca atualmente são as conhecidas células solares de perovskitas, 

que é um mineral raro, porém conhecido desde a descoberta do mineral CaTiO3, em 1839. O nome 

perovskita foi usado para denominar uma classe de minerais com características físico-químicas 

comuns e aqueles usados para aplicações fotovoltaicas são os trialetos organometálicos de 

perovskita (CH3NH3) PBX3, onde o X pode ser Iodo, Bromo ou Cloro. Com esses minerais foi 

possível a obtenção de células solares com eficiência de conversão de 15%. No entanto, embora 

promissores as células solares de perovskita enfrentam desafios que impedem a sua produção em 

nível comercial, sendo o principal deles o problema da estabilidade.  

[009] O funcionamento das células solares, em geral, consiste na ionização dos elétrons presentes 

na superfície da sua camada semicondutora ao serem iluminados por algum tipo de luz. Quando isso 

acontece, há a movimentação desses elétrons que passam a circular de forma contínua e, com isso, 

originam uma corrente elétrica (fotocorrente), que pode ser utilizada para a operação de um 

dispositivo eletrônico. Por exemplo, o processo de sensibilização de uma camada semicondutora 

pode ser conseguido através da dopagem de um material semicondutor com diferentes elementos. 

Assim, visto que essa camada fotoativa é essencial para o funcionamento eficiente de uma célula 

solar sensibilizada. 

[009] As Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC) são os dispositivos fotovoltaicos mais 

promissores para a produção em larga escala. São fáceis de confeccionar, utilizam materiais inócuos 

e baratos, além de possuírem os menores custos de produção em comparação com todos os outros 

tipos de células solares. Por exemplo, diferente das células de Silício, podem ser produzidas por 
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métodos de deposição simples e intuitivos, como o spin coating e o dip coating. Utilizam o dióxido 

de Titânio (TiO2) como semicondutor, um material não tóxico e de fácil manuseio em comparação 

com o Silício.  

[010] As CSSC possuem três componentes principais: fotoeletrodo, contra eletrodo e o eletrólito. O 

fotoeletrodo é a camada superior que receberá os fótons de luz, por isso é composto de uma camada 

semicondutora depositado em um substrato condutor. Geralmente, esse substrato ou vidro condutor 

é feito com um filme composto de um óxido condutor transparente (TCO), sendo os mais comuns 

aqueles com dióxido de estanho dopado com flúor (FTO) ou dopado com índio (ITO). Esses vidros 

necessitam de uma elevada transmitância (acima de 80%) e uma baixa resistência (menor que 10 

ohms) para que os elétrons provenientes da camada semicondutora possam transitar com facilidade. 

Esse transporte de elétrons na camada semicondutora ocorre por difusão até o contato elétrico. Nessa 

camada semicondutora haverá a adsorção de um corante fotoexcitável. 

[011] O funcionamento das CSSC envolve a absorção de luz por um pigmento, ou corante, 

semelhante ao que acontece durante a fotossíntese das plantas. Nessas células solares, há a excitação 

e a transferência de elétrons da Banda de Valência para a Banda de Condução (BC) do semicondutor. 

Com isso, os elétrons cruzam uma região denominada banda proibida (bandgap), o que energiza os 

polos do dispositivo fotovoltaico. Esse corante é regenerado através da redução dos íons de iodeto 

(𝐼−), presentes no eletrólito. Por outro lado, no contra eletrodo estão os íons de triiodeto (𝐼3 −) que 

são reduzidos a (𝐼−), completando um ciclo regenerativo, que fecha o circuito elétrico.  

[012] As CSSCs podem ser aplicadas para a geração de energia residencial ou autogeração. Nesse 

caso, pode-se aproveitar a sua característica de funcionalidade sob baixa intensidade luminosa, tal 

como em dias nublados, chuvosos ou durante períodos crepusculares. Assim, as células 

sensibilizadas comportam um vasto potencial para essa finalidade, bastando para isso que sejam 

feitas otimizações na sua forma estrutural ou no seu modo de funcionamento.  

[013] A regulamentação brasileira estabelece na lei 13.169/2015 orientações sobre a autogeração 

fotovoltaica, como a microgeração (até 100 kW) e a minigeração (entre 100 e 1000 kW) de energia. 

Assim também, a Resolução Normativa 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), define os parâmetros para a conexão de dispositivos fotovoltaicos à rede residencial 

durante a geração de eletricidade. Nessa Resolução, há instruções sobre a utilização da rede de 

distribuição de energia elétrica para o armazenamento de créditos de energia (bateria de créditos), 

visando diferentes níveis de insolação. Assim, há o interesse no desenvolvimento de novos 

dispositivos fotovoltaicos que possam otimizar a autogeração de energia.  

[014] Uma modificação funcional para as células solares é uso de concentradores solares. Estes são 

um conjunto de lentes colocadas sobre o eletrodo superior de um dispositivo fotovoltaico, que 
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captam a luz incidente e a direcionam para uma região focal, alinhando o conjunto 

concentrador/célula solar. Com isso, é possível que esse aparato óptico projete um feixe de luz 

equivalente a centenas de vezes a incidência solar (concentradores de alta eficiência), o que causa 

uma elevação na eficiência elétrica superior a 30 %. Além disso, pode-se modificar a arquitetura 

interna das células solares.  

[015] Uma modificação que envolve o aumento da absorção luminosa é o acréscimo de camadas 

sensibilizadoras pela inclusão de diferentes corantes na mesma célula solar. Com isso, é possível 

que uma mesma célula absorva em diferentes regiões do espectro de luz, no ultravioleta, visível ou 

infravermelho (correspondendo a 5%, 45% e 55% do espectro de luz, respectivamente). Dessa forma, 

têm-se uma elevação da eficiência elétrica à medida que uma maior intensidade de luz é absorvida. 

Essas melhorias têm ajudado a superar as dificuldades, tal como o uso de uma parte líquida, o 

eletrólito.  

[016] O estado líquido da solução eletrolítica é considerado a principal desvantagem para as CSSCs. 

Devido a isso, há o risco de vazamentos e a volatização do solvente causados pelo aumento da 

temperatura, algo que é facilitado pela utilização da arquitetura convencional (sanduíche) e 

representa um perigo ao meio ambiente. Esses riscos juntos com a natureza tóxica do eletrólito 

constituem uma limitação funcional e um empecilho para a produção em larga escala dessas células 

solares. Assim, isso motivou a pesquisa e o desenvolvimento de novas arquiteturas para essas células 

solares.   

[017] A presente invenção refere-se ao desenvolvimento de uma promissora arquitetura cilíndrica 

para células solares sensibilizadas. Melhor do que a convencional (sanduíche), o invento proposto 

nesta patente possibilita o uso otimizado da solução eletrolítica. Proporciona uma vedação mais 

resistente, versátil e flexível, além de possibilitar a confecção de vários tipos de arquiteturas 

encapsuladas e permitir diversas aplicações no ramo da engenharia elétrica ou para o 

desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos. 

[018] As CSSCs com arquitetura cilíndrica podem ser facilmente aplicadas em estruturas já 

construídas e proporcionar a geração de um sinal elétrico intenso e estável. Também, é possível a 

integração de um conjunto dessas células solares cilíndricas de forma simples e eficiente. Nesse 

caso, cada dispositivo fotovoltaico contribui como uma fonte de energia individual, intensificando 

o sinal elétrico de todo conjunto, ou associação de geradores elétricos, o que causa uma elevação do 

sinal elétrico do dispositivo (corrente e voltagem).   

[019] A literatura patentária relata os seguintes trabalhos relacionados com a presente invenção, seja 

com respeito a modificações, acessórios ou outros tipos de arquiteturas para células solares 

sensibilizadas, células de silício ou outros dispositivos conversores de energia:   
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[020]A patente PI 9206188-5 A refere-se a um eletrodo capilar para inserção em um eletrólito para 

células de combustível. É destacado a estrutura do eletrodo para melhor desenvolvimento de reações 

com a solução eletrolítica. Também são destacados o uso da estrutura cilíndrica para o transporte 

de gás e o processo eletroquímico.   

[021]A patente PI 0412198-8 A refere-se a uma célula solar emissora encapsulada (EWT) com uma 

área coletora maximizada. É destacado o formato da célula que favorece um aumento da área 

coletora. Também é destacado o uso de um filme de silício para a formação da área coletora e 

emissora.    

[022]A patente PI 0111744-0 A refere-se a um eletrodo flexível para aplicação em uma célula de 

combustível. É destacado o uso de um eletrodo permeável e flexível em suas extremidades para o 

contato com a membrana onde acontecem reações de troca iônica. 

[023]A patente PI 0017202-2 A refere-se a um novo eletrodo para células de combustível. É 

destacado a sua composição a partir de uma massa comprimida de grafite expandidas com canais 

de fluidos para troca iônica. Também é destacado o uso desse aparato flexível para intensificar a 

condutividade elétrica e térmica do dispositivo.  

[024]A patente PI 0015072-0 A refere-se a  uma célula eletroquímica contendo um filme flexível. 

É destacado uma massa flexível e pastosa para composição de componentes eletrônicos. É destacado 

o uso para produção de compósitos em camadas como células eletroquímicas.  

[025]A patente BR 10 2012 030536-4 A2 refere-se a um módulo de células solares para controle de 

luz. É destacado o uso de uma célula solar que serve para acionar um módulo através do desvio 

ótico luz direta incidente. Também é destacado o uso desse dispositivo fotovoltaico para ação 

refrativa do módulo solar.    

[026]A patente BR 10201402 6436 -1 A2 refere-se a um processo de fabricação de célula solar 

orgânica. É destacado o uso de materiais que proporcionam uma estabilidade térmica e fotoquímica. 

Também é destacado a disposição de materiais para a facilitação da conversão fotovoltaica, que 

reduz a energia de perda na interface do dispositivo.  

[027]A patente BR 10 2012 030 734-0 A2  refere-se a  um  processo de produção de células 

solares orgânicas com características fotoeletroquímicas realçadas. É destacado o uso de materiais 

para produzir multicamadas para aplicação em células solares. É destacado o uso de 

polifenilenovinileno (PPV) e nanotubos de carbono (SWNT) para produção de camadas ativas de 

células solares.  

[028]A patente BR 10 2012 027389-6 A2 refere-se a uma telha de compósito polimérico contendo 

uma célula solar de silício encapsulada. É destacado a arquitetura da telha para produção de um 

modelo mais adequado para integração de edificações com células solares. Também é destacado a 
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composição de uma peça única para a produção de uma telha com função de conversão de energia 

elétrica em eletricidade.   

[029]A literatura pesquisada mostrou que dispositivos fotovoltaicos podem ser confeccionadas com 

diversos materiais, sendo que a maioria dessas variações se referem aos componentes das 

montagens. Tecnologias para células solares que utilizam arquiteturas às quais este invento se 

destina não são antecipadas ou sugeridos, fazendo o mesmo possuir novidade e atividade inventiva 

frente ao estado da técnica. Assim, a presente invenção possui vantagens com relação aos inventos 

relatados pelas seguintes razões: o uso de materiais menos agressivos ao meio ambiente, como os 

corantes orgânicos, diferente da patente PI 0412198-8 A, por exemplo, que utiliza um filme de 

silício ou a BR 10 2012 030 734-0 A2 que utiliza polifenilenovinileno (PPV). Ao comparar a relação 

custo-benefício das células solares com as arquiteturas da presente invenção em relação às 

mencionadas na literatura patentária, percebe-se vantagens significativas visto que os materiais são 

relativamente baratos e de fácil manipulação.  

 

Objetos da invenção 

 

[030]É um dos objetos da presente invenção a produção de novas arquiteturas de células solares 

para o desenvolvimento de células solares sensibilizadas com corante que possuem uma arquitetura 

cilíndrica e podem ser integradas. Assim também, cooperar com a exploração consciente da 

produção de energia a partir das fontes renováveis e atender o setor voltado para tecnologias 

fotovoltaicas.  

[031]Um outro objeto desta invenção é a utilização de novas arquiteturas para produção de células 

solares, o qual será mais bem entendidos e valorizados a partir da descrição detalhada e das 

reivindicações. 

 

Descrição detalhada da invenção 

 

[032]A invenção inclui a produção de duas novas arquiteturas para células solares sensibilizadas, a 

aplicação em dispositivos fotovoltaicos e a sua caracterização elétrica.   

[033]A Figura 1 mostra um desenho esquemático de uma arquitetura encapsulada em formato 

cilíndrico para célula solar sensibilizada. A parte 01 é o vidro condutor (FTO) superior onde fica o 

fotoeletrodo com formato circular, quadrado ou retangular. A parte 02 é o corante sensibilizador 

que fica adsorvido na camada semicondutora da célula solar produzido com meso-porfirina 

complexada com cobre [Cu(P)] derivada do líquido da casca da castanha de caju (LCC). A parte 03 
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é o filme semicondutor para célula solar, geralmente feito com o TiO2. A parte 04 é a solução 

eletrolítica mediadora feita de uma solução de iodo. A parte 05 é o contra eletrodo feito com um 

condutor inerte, geralmente feito com grafite, alumínio, platina ou prata.  

[034]A Figura 2 mostra o desenho de uma estrutura integrada para célula solar sensibilizada. A parte 

01 é o eletrodo superior feito com um vidro condutor (FTO) e um semicondutor onde há um corante 

[Cu(P)]. Na parte 01 passa uma corrente elétrica equivalente a soma das correntes dos dois capilares 

cilíndricos. A parte 02 mostra o encapsulamento de todos os constituintes da célula solar. A parte 

03 é o contra eletrodo feito com grafite, prata, estanho ou outro material condutor inerte, sendo eles 

interligados para formar uma associação de geradores. Nessa associação, a soma da corrente elétrica 

equivalente é igual ou superior a soma das correntes de cada gerador.   

[035]A Figura 3 mostra o gráfico da voltagem elétrica das duas células solares sensibilizadas 

testadas sob a radiação de 1850 Wm-2. A célula solar encapsulada com um único capilar C1 mostrou 

uma resposta elétrica a radiação incidente com uma voltagem máxima de 250 mV. A presença desse 

sinal elétrico comprovou a presença do efeito fotovoltaico e a funcionalidade do dispositivo sob 

radiação luminosa. Já a célula C2 que teve dois capilares integrados, mostrou como voltagem 

máxima o valor de 600 mV, o que representa um aumento de 2,4 vezes sobre o valor da voltagem 

de C1.   

[036] A Figura 4 mostra o gráfico da corrente elétrica das células C1 e C2. Novamente, a célula C1 

é a célula solar com um único encapsulamento e mostrou uma corrente máxima de 6,0 x 10-4 mA. 

Já para a célula com encapsulada integrado C2 o valor da corrente elétrica máxima foi de 9,0 x 10-

3 mA. Isso mostra que o aumento da corrente elétrica da célula solar sensibilizada com o 

encapsulamento integrado de dois capilares C2 foi de 15 vezes superior ao valor da corrente elétrica 

da célula C1.   

[037] A Figura 5 mostra a foto da célula C1 encapsulada com um capilar cilíndrico de 2 milímetros 

de diâmetro que foi fixada e vedada com resina em um vidro condutor de FTO.   

[038] A Figura 6 mostra a célula C2 com encapsulamento integrado de dois capilares cilíndricos 

que foi vedada com resina sobre a superfície inferior do vidro condutor de FTO.   
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REIVINDICAÇÕES 

 

Arquitetura cilíndrica para Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC) 

 
1. Novas arquiteturas para células solares sensibilizadas, caracterizadas por utilizar uma estrutura 

cilíndrica, com formato e tamanho variado. 

2. Novas arquiteturas para células solares sensibilizadas, caracterizadas por utilizar uma estrutura 

integrada com uma ou várias células solares sensibilizadas no mesmo fotoeletrodo. 

3. Novas arquiteturas para células solares sensibilizadas, caracterizadas por utilizar um ou vários 

formatos geométricos específicos, seja capilar, cilíndrico, retangular, piramidal ou outro formato.  

4. Novas arquiteturas para células solares sensibilizadas, caracterizadas por ser utilizada como uma 

estrutura vedante, que contêm uma solução eletrolítica confinada por um, dois ou vários eletrodos. 

5. Novas arquiteturas para células solares sensibilizadas, caracterizadas por utilizar um material 

vedante, com formato variado para ser preenchido com as soluções que compõe a célula solar, sendo 

um filme semicondutor, eletrodos condutores e um corante sensibilizador orgânico ou inorgânico. 
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RESUMO 

 

Arquitetura cilíndrica para Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC) 
 
  A presente invenção descreve a confecção e aplicação de novas arquiteturas cilíndricas para 

Células Solares Sensibilizadas por Corante (CSSC). Essas arquiteturas são novos modelos para 

sistemas fotovoltaicos compostos de um eletrodo superior, um eletrólito e um eletrodo inferior. O 

eletrodo superior foi formado por um filme condutor, uma camada semicondutora de dióxido de 

titânio (TiO2) e um corante sensibilizador adsorvido para a formação do fotoanodo. Em contato com 

esse eletrodo, foi inserido uma estrutura cilíndrica contendo a solução eletrolítica para regenerar o 

corante em um processo de óxido-redução. Essa solução é confinada uma peça capilar e encapsulada 

podendo está integrada com outras em um mesmo fotoeletrodo. Essa disposição torna o dispositivo 

mais protegido contra vazamentos enquanto fica em contato com o eletrodo inferior, que foi 

formado por um material catalítico (alumínio) para a regeneração do eletrólito. A célula solar com 

uma arquitetura cilíndrica mostrou as seguintes características fotovoltaicas: voltagem máxima de 

250 mV e corrente elétrica máxima de 6,0 x 10-4 mA. O encapsulamento integrado com duas 

estruturas cilíndricas teve como voltagem máxima de 600 mV e corrente elétrica máxima de 9,0 x 

10-3 mA. Esses valores referentes ao encapsulamento integrado representou um aumento de 2,4 

vezes no valor da voltagem e 15 vezes no valor da corrente elétrica. Essas caracterizações elétricas 

foram mensuradas com essas células solares submetidas a mesma potência luminosa de 185 mWcm-

2, sendo essa resposta a radiação luminosa uma condição padrão para que estes protótipos sejam 

usados como células solares.   
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5 ARTIGO SUBMETIDO - SMARTWATCH CONFECCIONADO A PARTIR DO LÍQUIDO 
DA CASCA DA CASTANHA DE CAJU (LCC)  

 
 

Abstract: The present article illustrates the creation of a Smartwatch from the cardanol, the major 

constituent of the Cashew Nutshell Liquid (LCC). In this proposal, cardanol was used in the 

synthesis of a photoactive pigment (meso-porphyrin) for the application in a dye-sensitized solar 

cell (CSSC), inserted in the display of the device. The clock was made with the objective of 

measuring the ambient light radiation, through an electric signal corresponding to the incidence 

of light, using an Arduino (Nano 3.0) card for data storage, analysis and transmission via bluetooth. 

In addition, a phenolic resin (resol) was prepared from the cardanol for the production of the 

watch carcass. A comparison between the cell assembled in this work and a commercial silicon 

solar cell showed low relative errors regarding the captured electrical signal (ranging from 3.80 - 

8.28%) when compared to a solarimeter (HD2302.0 ), proving that the mounted photovoltaic 

device can be used efficiently to measure solar radiation. The production of this Smartwatch 

showed advantages due to its portability, use of renewable raw material, and to serve as a 

pedagogical tool in an Environmental Education (EA) context. 

 

Keywords: Environmental Education; LCC-Cardanol; meso-Porphyrin; Sensitized Solar Cell; 

Sustainable Technologies. 

 

Resumo: O presente artigo ilustra a confecção de um Smartwatch (relógio inteligente) a partir do 

cardanol, constituinte majoritário do Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC). Nessa proposta, 

o cardanol foi empregado na síntese de um pigmento fotoativo (meso-porfirina) para a aplicação 

em uma Célula Solar Sensibilizada por Corante (CSSC), inserida no visor do dispositivo. O relógio 

foi confeccionado com o objetivo de mensurar a radiação luminosa ambiente, através de um sinal 

elétrico correspondente a incidência de luz, utilizando uma placa de Arduino (Nano 3.0) para 

armazenamento, análise e transmissão dos dados via bluetooth. Além disso, foi preparada uma 

resina fenólica (resol), a partir do cardanol, para a produção da carcaça do relógio. Uma 

comparação entre a célula montada neste trabalho e uma célula solar de silício (comercial) 

mostrou baixos erros relativos no que se refere ao sinal elétrico captado (variando entre 3,80 - 

8,28 %) quando comparado a um solarímetro (HD2302.0), comprovando que o dispositivo 

fotovoltaico montado pode ser usado com eficiência para mensurar a radiação solar. A produção 

desse Smartwatch mostrou vantagens devido à sua portabilidade, utilização de matéria-prima 

renovável, além de servir como uma ferramenta pedagógica em um contexto de Educação 

Ambiental (EA). 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; LCC-Cardanol; meso-Porfirina; Célula Solar Sensibilizada; 

Tecnologias Sustentáveis. 
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A crise contemporânea de esgotamento dos recursos naturais atinge diversas atividades humanas e 

repercute em diferentes setores da sociedade, inclusive na produção tecnológica. Em vista disso, há a 

necessidade de novas estratégias sustentáveis para que a evolução do conhecimento se materialize em 

inventos de modo responsável e comprometido com a preservação da natureza1. Assim, cabe a Educação 

Ambiental (EA) a proeminência, ou pelo menos a conscientização sobre a produção tecnológica sustentável, 

afim de que as questões ambientais sejam consideradas como fundamentais. 

Entre as múltiplas ações voltadas para combater o esgotamento dos recursos naturais ante uma 

sociedade de consumo elevado, está o desenvolvimento de tecnologias “verdes”, com o uso de matérias-

primas renováveis. Esta se apresenta como uma solução promissora, não somente para a produção de 

combustíveis, exemplificado no bioetanol2, mas também na produção em larga escala de dispositivos que 

possam adentrar a vida humana sem maiores malefícios. A ideia fundamental do desenvolvimento dessas 

tecnologias é utilizar materiais descartados, detritos orgânicos desconsiderados ou com pouquíssima 

participação em alguma atividade econômica, para a geração de algum benefício real e prático, seja financeiro 

ou educacional. Um exemplo desses subprodutos e o Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC), liquido 

viscoso, cáustico e inflamável, obtido do processamento industrial das amêndoas3. 

O LCC na sua forma natural é constituído por quatro: ácido anacárdico, cardanol, cardol e 2-

metilcardol. Após ser submetido a altas temperaturas, durante o processamento industrial, o primeiro 

converte-se a cardanol (descarboxilação) em quase sua totalidade, produzindo o denominado LCC técnico4. 

Usando esse componente majoritário é possível sintetizar uma vasta quantidade de moléculas, dentre as quais, 

as meso-porfirinas, cujas características fotofísicas, como a absorção na região visível5 permite aplicações 

em dispositivos optoeletrônicos. Além disso, a partir do cardanol é possível sintetizar eco-compósitos ou 

compósitos “verdes”, como as resinas poliméricas6. Deste modo, a utilização do LCC na produção de 

dispositivos eletrônicos representa uma alternativa sustentável, de baixo custo e interessante para esse setor 

produtivo.  

O presente artigo discorre sobre a confecção de um dispositivo Smartwatch (relógio inteligente) que 

utiliza o cardanol tanto na confecção da carcaça (resina fenólica do tipo resol) quanto na síntese de uma 

macromolécula (meso-porfirina) para ser aplicada em uma Célula Solar Sensibilizada com Corante (CSSC), 

inserida no visor do dispositivo. A partir da obtenção do Smartwatch foi possível a análise e discussão dos 

resultados em um contexto educacional, da temática das energias renováveis, seu alcance, aplicações, relação 

com a EA e a sustentabilidade. 

 
EXPERIMENTAL 
 
Preparação da Resina 

 
A estrutura externa do Smartwatch foi confeccionada com uma matriz polimérica derivada do cardanol 

(resol). Para a obtenção da matriz, primeiro foi obtido um pré-polímero a partir da reação entre 20 g (66,22 

mmol) de cardanol, 9,6 mL (132,45 mmol) de formaldeído e 8,2 mL (66,22 mmol) de hidróxido de amônio 
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(proporção molar de 1:2:1). A mistura reacional foi mantida sob aquecimento a 85 ºC e agitação constante 

por 3,5 horas, onde foi observado que, após esse período de tempo ocorreu um aumento acentuado da 

viscosidade do produto, característico de termino de reação. Em seguida o produto foi pesado para o cálculo 

do rendimento da reação (85 %). O pré-polímero foi então caracterizado por Espectroscopia de Infravermelho 

com Transformada de Fourier (FTIR) e Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC). 

A matriz polimérica foi obtida através da mistura em um almofariz de 250 mL, de 21 gramas desse pré-

polímero e 22,5 (99,55 mmol) g de uma resina epóxi (diglicil éter) que representam, respectivamente, 51% 

e 47% da massa total da mistura. Também foi utilizado como catalisador 0,45 g (4,36 mmol) de 

dietilenotriamina para a reticulação da matriz. Todo o sistema foi mantido sob aquecimento a 50 ºC por 15 

minutos e agitação. Ao final desse período, observou-se a formação de um material homogêneo com massa 

de 44 g, caracterizado como a matriz polimérica, apresentando-se como um fluido viscoso de coloração 

marrom escuro. Esse material foi transferido para um molde e armazenado em uma estufa a temperatura de 

120 oC por 4 horas para a cura completa. 

 
A confecção da carcaça 

 

A confecção da carcaça foi iniciada pelo desenho do molde feito na plataforma online Thinkercad 

(www.thinkercad.com), na qual se efetuou os cálculos das dimensões dispositivo (5 cm x 7 cm x 2 cm). Esse 

protótipo foi estruturado de acordo com uma arquitetura do tipo caixa, com bordas externas arredondadas. 

Foram feitos dois cortes retangulares no visor do dispositivo: um para a inserção do display e outro para a 

CSSC, ambos com dimensões apropriadas para seus encaixes. A partir desse desenho, foi impresso um 

protótipo de carcaça em uma impressora 3D, uma Flashforge Dreamer, que utilizou o ácido polilático (PLA) 

como material de impressão. Em seguida, foi produzido um molde de silicone que serviu como suporte para 

a inserção do resol previamente sintetizado.  

 
A confecção e calibração da CSSC 

 

Para confecção da CSSC foi utilizada a meso-porfirina derivada do cardanol como corante sensibilizador 

de acordo com a metodologia descrita na literatura7. A síntese da meso-porfirina foi obtida de acordo com o 

procedimento descrito por Ribeiro et al8. A calibração da CSSC foi feita através de um fotoradiômetro digital 

e portátil, modelo HD2302.0 (Delta OHM, Pádua, Itália). Montou-se um aparato simples, que possui uma 

lâmpada LED de 60 W, de altura regulável, para gerar uma variação de intensidade luminosa sobre a 

superfície que continha a célula solar9. Embaixo desse, foi colocado uma sonda LP471PAR do luxímetro 

para a realização dos testes comparativos entre os dois tipos de células solares (CSSC e de Silício). Acoplado 

a esses dispositivos fotovoltaicos, utilizou-se um multímetro digital (marca Hikari HM-100) com precisão 

de 1% para a obtenção dos dados elétricos. Para a análise estatística básica dos valores mensurados foi 

utilizado uma planilha eletrônica (Excel – Office 2016). A curva de calibração foi dada pela equação de 

regressão linear, como função de x por y: 𝑦 = −97,3744 + 0,2267𝑥 (R² = 0,9869). 
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Circuito eletrônico do dispositivo 
 

Para a composição do hardware do dispositivo Smartwatch, foi utilizado uma placa Arduino (Nano 

3.0), com dimensões de 45 mm x 18 mm. Ela foi conectada a um display do tipo OLED com arquitetura de 

transmissão I2C, para a exibição dos dados elétricos processados. Além disso, foi possível transmitir para o 

Smartphone, via Bluetooth, utilizando uma placa eletrônica HC-06. Assim, essa interação Smartwatch-

usuário foi possível através de dois botões laterais que são micro interruptores de dimensões 6 mm x 6 mm 

x 5 mm. Esse dispositivo utilizou uma pilha de 9 V (marca Sunking) como fonte de alimentação. Assim, a 

Figura 1 mostra as partes do esquema de Hardware do dispositivo.  

 

 

Figura 1 - Esquema de Hardware do dispositivo 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A montagem do Smartwatch 
 

O desenho da carcaça apresentou um manuseio intuitivo para a construção das partes em 2D e 3D, 

Figura 2. Com ele, foi possível projetar quaisquer objetos usando formas básicas (círculo, cilindro e quadrado, 

entre outros) que podem ser adicionadas, modificadas ou criadas10. Assim também, a plataforma Tinkercad 

possui várias funções de agrupamento para a inserção de desenhos, como composição, criação e exportação 

nos principais formatos de impressão 3D11. No presente trabalho optou-se pela extensão “.stl”.  

O PLA empregado no protótipo é um termoplástico biodegradável. O uso desse material pode servir 

como um tema para aulas experimentais interdisciplinares envolvendo a Química, Física e/ou Biologia em 
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um contexto de EA1. O debate educativo pode ser uma estratégia de conciliação entre a teoria e a prática, 

com a montagem do Smartwatch. A substituição dos materiais convencionais por matéria prima renovável 

pode servir como uma temática que visa conscientizar os alunos sobre a necessidade da preservação da 

natureza12.  

A impressora 3D utilizada possui um mecanismo de extrusão dual e uma resolução elevada (100 

mícrons)13, o que permitiu a impressão de objetos com boa qualidade e baixo custo14. A partir dessa impressão, 

foi possível produzir um molde de silicone que possibilitou a confecção de várias peças idênticas, deixando 

o trabalho reprodutível e assegurando o formato específico da peça de resol. Esse molde apresentou 

estabilidade térmica durante a introdução do resol e ao tratamento térmico de cura do polímero. Depois desta 

etapa, retirou-se a carcaça de dentro do molde sem nenhuma degradação ou dano, e com imperfeições 

mínimas, Figura 2. 

 

 

Figura 2 - (A) Molde tridimensional e (B) Carcaça do Smartwatch. 
 

O funcionamento do dispositivo 
 

O princípio do funcionamento do Smartwatch proposto foi semelhante ao modelo comercial de 

relógio inteligente, o qual conta com uma conexão Bluetooth para um Smartphone. Entre as diversas funções 

que podem ser agregadas ao dispositivo, estão a contagem do tempo, cronômetro, alarme, entre outra, Figura 

3. O presente Smartwatch é inovador porque afere a radiação luminosa através de uma CSSC presente no seu 

visor, gerando alertas ao usuário, como “nível elevado”, “perigo” ou “valor normal”, de acordo com a 

medição do dispositivo. Além dessas, podem ser incorporadas funções com características educativas, como 

o desenho de uma molécula, os cuidados com a saúde, a exibição de princípios de sustentabilidade ou uma 

outra atribuição específica do currículo escolar12.  

A Figura 3 mostra a integração das diferentes telas que compõe o software do Smartwatch. No 

display, exibe-se as funções previamente inseridas na programação, que foi feita em linguagem C++ e 

desenvolvida no Ambiente de Desenvolvimento Integrado (ADI ou IDE, do inglês Integrated Development 

Environment). O circuito HC-06 transmite os dados coletados para o Smartphone, o qual possui um sistema 

operacional Android para a sua conexão de dados ou comandos. Entre os vários tipos existentes, os 

aplicativos utilizados para os testes foram os denominados “Bluetooth Terminal ” e o “Bluetooth SSP pro ”.  
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Figura 3 - Telas do Smartwatch: (A) Relógio; (B) Radiação luminosa; (C) Medida de UV; (D) Imagem 
sobre a radiação solar e (E) Desenho da estrutura da meso-porfirina. 
 
 
Calibração da célula solar 
 

A partir das medidas de calibração de ambas as células solares (Silício e CSSC) e uma comparação 

com os valores aferidos no Radiômetro, foi realizado um estudo estatístico que exibiu os valores médios, o 

desvio padrão e a variância das medidas, Tabela 1. Nesta, há os valores correspondentes as 5 medidas 

realizadas, que são relativas a cada distância considerada em relação a fonte luminosa. Na tabela 1 são 

mostradas as medidas estatísticas referentes a CSSC: o desvio padrão, a variância e o erro relativo, calculados 

com base na literatura. Dentre os parâmetros investigados, destaca-se a variação no erro relativo (3,80 % a 

8,28%) para uma menor incidência de radiação, indicando uma relação direta entre o aumento da incidência 

luminosa sobre a célula solar (CSSC ou de Silício) com uma diminuição do erro relativo percentual. 

 

Tabela 1 - Valores comparativos realizados com a célula solar sensibilizada, de Silício e o radiômetro 
  

Medida Distância 

(cm) 

Célula solar 

(mV) - média 

Desvio 

padrão 

Variância Erro 

relativo  

(%) 

Célula de 

 Silício (V) 

Radiômetro 

(W/m2) 

1 6,0 530 3,90 15,20 6,12 2,50 22,57 

2 12,0 516 10,61 112,56 5,72 2,47 19,87 

3 18,0 508 2,58 6,64 3,80 2,47 18,10 

4 24,0 504 5,39 29,04 5,44 2,43 16,79 

5 30,0 500 6,37 40,64 8,28 2,40 15,72 
 

 
A tensão elétrica da CSSC foi medida e plotou-se uma curva de calibração que parte do processamento 

dos dados presentes no software usado no Smartwatch. Esse software foi o objeto da patente do programa de 

computador intitulado “PROJECT_LPT01”, depositado no INPI (BR 512017000625 3, 2017). Durante esse 

processamento, foi observado que os valores da tensão elétrica aumentaram de forma linear ao acréscimo de 

radiação luminosa, com um pequeno erro relativo de 1,3 %. Este valor é bastante inferior aos encontrados 

em diversos aparelhos eletrônicos portáteis9. Dessa forma, o dispositivo proposto aparece como uma opção 

promissora e de baixo custo de confecção.  
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O valor do coeficiente de determinação da curva de calibração foi próximo as medidas relatadas15. 

Realizou-se uma comparação entre dois tipos de células solares: a CSSC, que empregou a meso-porfirina 

como sensibilizador e uma célula comercial de Silício (Trony). Neste caso, para a célula de Silício o R2 foi 

menor do que a CSSC, mostrando uma diferença mais acentuado em relação a medição com radiômetro. 

Sendo assim, para os valores de radiação luminosa considerados, a CSSC mostrou uma atividade funcional 

superior à célula solar de Silício. 

As CSSC são dispositivos fotovoltaicos que geram energia limpa e renovável, além de contar com um 

diferencial quando comparadas as células de Silício, seu baixo custo de produção. Por isso, o uso das CSSC 

para conversão energética é ideal para a finalidade pedagógica em EA, principalmente quando se analisa as 

vantagens da energia solar. Os resultados obtidos permitem estimular a reflexão sobre o uso da energia limpa 

e renovável, além da substituição de fontes de energia poluentes. Com isso, é possível salientar a importância 

da preservação da natureza, como um viés da EA16. Outra possibilidade que associa essas células solares à 

prática educativa é uso de substancias naturais para a obtenção de corantes sensibilizadores para aplicação 

em CSSC, como por exemplo, em uma aula experimental17. 

 
Dispositivo terminado 
 

Após a calibração da CSSC e a confecção de todas as partes do dispositivo, houve o acoplamento do 

polo positivo da célula solar na entrada analógica da placa Arduino (pino A4), e o polo negativo da célula 

solar foi conectada ao ground (pino GNV).  Por fim, fixou-se duas pulseiras de borracha e o dispositivo 

ficou pronto para o uso, como mostra a Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - Atividade do laboratório com o Smartwatch 
 
 
 

 
Conclusão 
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A preservação do meio ambiente é um objetivo da Educação Ambiental, que deve envolver não 

somente o uso de matérias primas renováveis, mas todo o desenvolvimento tecnológico mundial. A 

confecção do dispositivo Smartwatch sustentável exemplifica esse objetivo e possibilita a inserção de 

várias temáticas ligadas a EA, como a utilização de resíduos, energias alternativas e o uso de biomassa. 

Assim, o presente trabalho também se apresenta como uma proposta de um projeto educacional 

interdisciplinar que pode englobar os conteúdos de Física, Química e Biologia. Nessas aulas, a 

confecção do Smartwatch pode ser usada como incentivo ao debate sobre a importância da utilização 

de tecnologias inócuas à natureza. 

O uso da plataforma online Tinkercad para o desenho inicial do dispositivo foi uma importante etapa 

que caracterizou o planejamento do projeto, com destaque para sua facilidade de manuseio. Com ela, foi 

possível desenhar um protótipo adequado de forma simples e rápida, além de tornar possível a exportação do 

desenho no formato específico para a impressão 3D. De maneira análoga, a impressora Fhashforger Dreamer 

possibilitou o uso do material biodegradável PLA, oportunizando o debate acerca da inserção de materiais 

ecológicos na produção de novas tecnologias. O mesmo se aplica ao hardware livre do Arduino (Nano 3.0), 

que se apresentou como uma opção satisfatória quanto a sua integração e calibração com a CSSC.  

A calibração da CSSC com o radiômetro comercial mostrou que essas células solares podem, assim 

como as células de Silício, serem usadas para mensurar a radiação solar incidente. Observou-se que a 

degradação da CSSC não impediu o correto funcionamento desse dispositivo durante os experimentos. Para 

esse tipo de célula solar, houve uma maior precisão quando comparado com as células de Silício, no que se 

refere aos baixos valores de radiação luminosa considerados. A integração das diversas partes do dispositivo 

Smartwatch se mostrou funcional para a produção de uma nova tecnologia sustentável, de elevada 

portabilidade, e que possui a capacidade de se conectar via Bluetooth. 

 O uso do LCC para a síntese da meso-porfirina e do resol mostrou que uma biomassa pode ser usada 

como matéria prima aplicada a uma nova tecnologia. O uso dessa macromolécula na CSSC possibilitou a 

absorção de luz gerando sinais elétricos correspondentes aos níveis de radiação incidente. O resol empregado 

na confecção da carcaça apresentou características promissoras, como durabilidade e resistência 

mecânica/térmica/luminosa, sendo a sua moldura de silicone de fácil manuseio e de baixo custo. 
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Patente do programa de computador Project_LPT01 

 

Figura 5 - Comprovante de depósito de Programa de Computador Software Project_LPT01  
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Figura 6 - Software Project_LPT01 no Ambiente de Desenvolvimento Integrado 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 7 - Fluxograma do Software Project_LPT01 

 

Fonte: Autor 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De uma forma geral, este trabalho teve por principal proposito a confecção de Célula Solar 

Sensibilizada por Corante (CSSC) que utiliza derivados da biomassa regional, mais precisamente, 

o cardanol. Este componente majoritário do Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC) técnico 

foi utilizado para a obtenção de meso-porfirina de base livre e complexos metalados com Níquel, 

Cobre, Cobalto e Zinco. aplicação em dispositivos fotovoltaicos para a geração de sinais elétricos 

provenientes da conversão da energia solar em eletricidade. Todas as macromoléculas sintetizadas 

exibiram sinais elétricos apreciáveis (com as eficiências elétricas = 0,02 %; 0,12 %; 0,15 %; 0,06 % 

e 0,14 %, respectivamente). Essas células solares sintetizadas a partir do cardanol apresentaram 

respostas elétricas no valor da tensão elétrica de ~1,0 V. Essas caracterizações elétricas foram 

mensuradas com essas células solares submetidos a uma potência luminosa de 1000 Wm-2, que é 

uma condição padrão para que estes protótipos serem usadas como células solares.  

 A adsorção dessas macromoléculas ocorreu de modo satisfatório na camada semicondutora 

das CSSC, além de exibir uma elevada absorção na faixa do visível e características dielétricas 

promissoras para baixas frequências e em temperatura ambiente. Os resultados aqui obtidos indicam 

a meso-porfirina de base livre e complexos metálicos sintetizados, derivados do subproduto 

derivados da biomassa vegetal podem vir a ser usados para o desenvolvimento de novos dispositivos 

optoeletrônicos.  
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ANEXO A – ANÁLISES DO PRÉ-POLÍMERO USADO PARA A PRODUÇÃO DA 
CARCAÇA DO SMARTWATCH 
 
 

Figura 1- Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC)  

 
Fonte: Autor 

 
Figura 2 - Espectroscopia de Infravermelho 

 
Fonte: Autor 


