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Epígrafe 

“O destino só é celebrado se o processo valeu a 

pena. Mantenha o foco, mas compartilhe a vida 

enquanto você está perseguindo seus objetivos.” 

(Tiago Brunet) 



RESUMO 

RESENDE, A.L.S. Dispositivo fotovoltaico com junção p-

Cu2O/eletrólito/n-WO3. 2020. 72 p. Dissertação (Mestrado em Química) 

– Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

Neste trabalho, células solares com configuração nova foram preparadas usando 

uma junção de filmes de p-Cu2O e n-WO3 unidos por um eletrólito redox. Relatou-se 

em detalhes o preparo de filmes (eletrodos) de óxido cuproso (Cu2O) pelo método 

eletroquímico, com variação do pH do banho em 10, 11 e 12 e de trióxido de 

tungstênio (WO3) pelo método de drop-casting, a partir do precursor citrato de 

tungstênio. Os filmes foram preparados sobre substrato condutor transparente, vidro-

FTO. As análises de difração de raios X (DRX) indicaram a formação de uma fase 

cúbica para os filmes de Cu2O, com sinais mais intensos para os eletrodos 

preparados em pH 12, enquanto o de WO3 apresentou fase monoclínica. A análise 

por microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (FE-SEM) revelaram 

que nos filmes de Cu2O ocorre um aumento do tamanho de grãos e espessura como 

o aumento do pH. As análises ópticas mostram que os filmes apresentam 

transmitância superior a 80 % e revelaram ainda uma energia de banda proibida 

(EBG) de 2,43, 2,39 e 2,12 eV, para filmes de Cu2O preparados em pH 10, 11 e 12, 

respectivamente. O filmes de WO3 apresentou uma EBG de 2,79 eV, confirmando a 

absorção de luz na região visível. As análises fotoeletroquímicas investigadas sob 

irradiação policromática relevaram comportamento fotoeletroquímico típico de 

semicondutor do tipo-p para os filmes de Cu2O e do tipo-n para os de WO3. O filme 

de Cu2O eletrodepositado em pH 11 apresentou os maiores valores de fotocorrente. 

As células solares foram montadas em formato sanduíche, com os semicondutores 

do tipo-n (ânodo) e tipo-p (cátodo), combinados por um eletrólito contendo um par 

redox I-/I-3 ou S2-/S2-
n apresentaram fotopotencial e fotocorrentes. A célula contendo 

o par redox S2-/S2-
n apresentou um fator de preenchimento de (Fill Factor - FF) de 

0,26 e Eficiência (η) de 0,0025 % enquanto o dispositivo com o I-/I-3 apresentou 

valores maiores de FF de 0,3 e η de 0,01 %, sugerindo que esse par redox é mais 

adequado para a célula. A partir dos estudos eletroquímicos avalia-se ainda um par 

redox com potencias mais negativos contribuiria para dispositivos com maiores 

eficiência.  



Palavras-chave: Óxido de cobre (I), Conversão de energia solar, Eletrodeposição 

de filmes, Célula solar. 



ABSTRACT 

RESENDE, A.L.S. Photovoltaic device with p-Cu2O/electrolyte/n-WO3 

junction. 2020. 72p. Dissertation (Master in Chemistry) – State 

University of Piauí. Teresina. 

In this work, solar cells with a new configuration were prepared using a p-Cu2O and 

n-WO3 films junction joined by a redox electrolyte. The preparation of cuprous oxide 

(Cu2O) films (electrodes) by the electrochemical method was reported in detail, with 

pH variation of the bath in 10, 11 and 12 and tungsten trioxide (WO3) films by the 

drop-casting method, from the tungsten citrate precursor. The films were prepared on 

a transparent conductive substrate, FTO-glass. X-ray diffraction (XRD) analyzes 

indicated the formation of a cubic phase for Cu2O films, with more intense signals for 

electrodes prepared at pH 12, while WO3 film showed a monoclinic phase. Scanning 

electron microscopy by field emission (FE-SEM) analysis revealed that in Cu2O films 

occurred a growth in grain size and thickness as the pH increases. Optical analysis 

shows that the films have a transmittance higher than 80% and also revealed gap 

band energy (EBG) of 2.43, 2.39 and 2.12 eV, for Cu2O films prepared at pH 10, 11 

and 12, respectively. The WO3 films showed an EBG of 2.79 eV, confirming the 

absorption of light in the visible region. Photoelectrochemical analyzes investigated 

under polychromatic irradiation revealed typical photoelectrochemical behavior of p-

type semiconductor for Cu2O films and n-type for WO3 film. The Cu2O film 

electrodeposited at pH 11 showed the highest photocurrent values. The solar cells 

were assembled in sandwich format, with semiconductors of p-type (cathode) and n-

type (anode), combined by an electrolyte containing a redox pair I-/I-3 or S2-/S2-
n 

showed photopotential and photocurrents. The cell containing the redox pair S2-/S2-
n 

showed a fill factor (FF) of 0.26 and an efficiency (η) of 0.0025% while the device 

with the I-/I-3 presented higher FF values of 0.3 and η of 0.01%, suggesting that this 

redox pair is more suitable for this cell. From the electrochemical studies, a redox 

pair with more negative with potentials is also evaluated, which would contribute to 

devices with greater efficiency.  

Keywords: Cuprous oxide (I), Solar energy conversion, Electrodeposition of film, 

Solar cell.  
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

A demanda total de energia no mundo aumenta com o crescimento 

demográfico e o desenvolvimento da tecnologia. [1] Entre todas as fontes de energias 

renováveis, a energia solar é extremamente útil e promissora como fonte de energia 

limpa e abundante. [2] A energia solar pode ser convertida em energia elétrica por 

células solares preparadas a partir de diferentes tipos de semicondutores. No 

entanto, as células solares convencionais são baseadas em silício cristalino e 

ocupam cerca de 90% da produção fotovoltaica. [3] Porém, o alto custo das células 

solares de silício força o desenvolvimento de novos dispositivos fotovoltaicos, 

preparados por processos energeticamente eficientes e utilizando materiais de baixo 

custo e baixa toxicidade. Assim, uma variedade de sistemas fotovoltaicos usando 

óxidos semicondutores vem sendo estudados e testados a fim de melhorar e 

baratear os custos desses dispositivos.  

Entre esses dispositivos, as células solares sensibilizadas por corantes 

(DSSCs ou células de Gratzel [4]) surgiram como uma alternativa técnica e 

econômica aos dispositivos fotovoltaicos de junção p-n (baseados em silício). [5] As 

DSSCs tem atraído um grande interesse da comunidade cientifica devido à sua 

eficiência de conversão de energia em torno de 11% e ao menor custo de preparo. [6] 

Esses dispositivos são configurados com eletrodo de trabalho (óxido semicondutor, 

geralmente TiO2), corante sensibilizador, mediador redox (eletrólito) e contra-

eletrodo. Todos esses componentes geram parâmetros experimentais que precisam 

ser investigados em uma DSSC. Usualmente, nesses dispositivos, os corantes 

sensibilizadores contendo complexos de Ru (II) são os mais utilizados. [7] No 

entanto, o Rutênio é um metal raro e de custo elevado, tornando as suas aplicações 

em corantes para DSSC responsáveis pelo custo final da célula solar. [8] Além disso, 

a vida útil dessas células é relativamente curta, quando comparada as células 

baseadas em silícios. 
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Dispositivos fotovoltaicos baseados em óxido de cobre, um material 

semicondutor capaz de absorver na região visível, vêm sendo investigados nos 

últimos anos. [9, 10] O óxido cuproso (Cu2O) é um semicondutor do tipo-p que pode 

ser considerado um material promissor como fotoeletrodo no preparo de células 

solares, pois apresenta uma energia de band gap (EBG) adequada de cerca de 2,0 

eV e alto coeficiente de absorção na região da luz visível. Esse óxido possui ainda 

abundância terrestre elevada, baixo custo e baixa toxicidade. [11,12] O Cu2O é um 

semicondutor cujas suas propriedades fundamentais dependem muito da técnica de 

crescimento e das condições de seu preparo. [13]
 A literatura relata vários métodos 

para a síntese de filmes de Cu2O, [14,15,16] dentre eles a técnica de eletrodeposição 

catódica tem sido reconhecida como um método atraente devido á sua simplicidade, 

baixo custo, depósitos em baixas temperaturas, além da possibilidade do controle 

dos produtos formados, alterando os parâmetros de deposição. [17] 

Normalmente, o fotoeletrodo de Cu2O é utilizado como cátodo em dispositivos 

fotovoltaicos de junção p-n; mais comumente em junções do tipo n-ZnO/p-Cu2O. No 

entanto, esses dispositivos ainda apresentam eficiências de conversão de energia 

atingindo cerca de ~ 6%. [18] Esses valores de eficiências ocorrem devido a alguns 

problemas que podem surgir no dispositivo, como o alinhamento não ideal da 

posição dos potenciais das bandas dos semicondutores, nos dois lados da 

heterojunção, defeitos nas camadas e a qualidade dos filmes. [11,19] Esses 

dispositivos são geralmente configurados com uma heterojunção dos dois óxidos, 

em configuração semelhante a apresentada pelos diodos ou células de silícios. Isso 

significa que não há presença de eletrólito entre os fotoeletrodos, como ocorre nas 

DSSC. 

Para dispositivos configurados com junção p-n, o WO3 (Trióxido de 

tungstênio) parece ser um material promissor, considerando que esse óxido 

semicondutor apresenta uma EBG que varia de 2,6 a 2,8 eV, o que permite também 

absorver na região de luz visível. [20] Os filmes de WO3 estão entre os materiais 

fotoanódicos mais estudados em células fotoeletroquímicas (PECs) devido ao bom 

desempenho eletroquímico em meios aquosos ácidos, baixo custo, baixa toxicidade, 

síntese fácil e propriedades eficientes de transporte de elétrons. [21,22] Por outro lado, 

ainda não foram relatados estudos sobre dispositivos fotovoltaicos configurados com 

eletrodos WO3 e Cu2O em junções p-n com eletrólito redox. Portanto, neste trabalho, 
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apresentamos em detalhes a simples preparação de filmes de Cu2O do tipo-p pelo 

método de eletrodeposição catódica, para serem utilizados como fotocatodo em um 

dispositivo fotovoltaico (célula solar). O dispositivo foi configurado com filme de WO3 

como semicondutor do tipo-n, preparados pelo método de drop-casting, a partir de 

precursor polimérico contendo tungstênio. Os dois eletrodos foram unidos por um 

sistema com um par redox, como ocorrem nas células de Gratzel. As propriedades 

estruturais, ópticas, morfológicas e fotoeletroquímicas foram examinadas.  

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral  

Preparar célula solar com junção p-n dos óxidos Cu2O-WO3 unidos por um sistema 

redox.  

1.1.2 Objetivos Específicos  

• Preparar filmes de Cu2O sobre substrato condutor transparente (vidro-FTO) 

por eletrodeposição,  

• Investigar a influencia do pH da solução precursora do filme de Cu2O sob as 

propriedades fotoeletroquímicas dos filmes;  

• Preparar filmes de WO3 sobre vidro-FTO pelo método de drop-casting;  

• Caracterizar as propriedades estruturais dos filmes por difração de raios X;  

• Avaliar as propriedades ópticas dos filmes e estimar a Energia de banda 

proibida (EBG); 

• Avaliar a morfologia dos filmes através da microscopia eletrônica de varredura 

(FE-SEM); 

• Realizar caracterizações fotoeletroquímicas dos filmes por meio das técnicas 

de voltametrias lineares e cronoamperometrias realizadas na ausência e sob 

irradiação policromática; 

• Preparar e caracterizar células solares com os eletrodos sintetizados. 

 



 

Capítulo 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Energia e meio ambiente  

A relação entre meio ambiente e energia tem ganhado destaque nos últimos 

anos, devido o aumento da preocupação com questões ambientais, visto que ao 

longo de muitos anos, grande parte dessa energia vem sendo extraída dos 

combustíveis fosseis (Petróleo e carvão). [23] O uso contínuo destas formas de 

energia mostra-se cada vez mais nocivo ao meio ambiente, às vidas nele existentes 

e as futuras gerações, trazendo sérios prejuízos, principalmente, pela alta emissão 

de gases poluentes na atmosfera provenientes da queima desses combustíveis 

fósseis para a produção de energia. [24] Outro fator importante é que esses 

combustíveis não são renováveis na escala de tempo humano; ainda é uma fonte de 

energia proveniente de recurso naturalmente limitado, o que sugere seu 

esgotamento no futuro. [25] Esses fatos têm despertado e incentivado o 

desenvolvimento de novas fontes alternativas de energia, que sejam renováveis e 

que produzam menos impacto ambiental. [24]  

Dentre essas fontes alternativas de energia, destacam-se a energia eólica, 

biomassa, as energias extraídas das forças das águas como a hidrelétrica e 

maremotriz e a energia solar, que consiste na conversão dos fótons da radiação 

solar em eletricidade. [25] Uma das alternativas de energia mais promissoras, em 

virtude do grande potencial energético, para solucionar esse problema é a energia 

gerada pelo Sol, por ser uma fonte de energia limpa, renovável, sustentável e 

abundante, sendo capaz de atender a demanda mundial atual e futura, uma vez que 

a energia solar disponível é cerca de 3 x 1024 J/ano e supera enormemente a 

necessidade mundial, que é de aproximadamente 4,2 x 1020 J/ano. [2,26] O foco da 

utilização de energia solar tem sido predominantemente na eletricidade (energia 

fotovoltaica) e na geração de hidrogênio (separação de água). Essa energia 

fotovoltaica é convertida em elétrica, através das células e painéis solares. [27] 
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2.2 Energia fotovoltaica 

As células solares ou fotovoltaicas são pequenos dispositivos que convertem 

a luz solar diretamente em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Quando 

conectadas em série formam os módulos e painéis solares. [23] Atualmente, o 

mercado fotovoltaico (PV) é dominado pela tecnologia baseado em Si cristalino, com 

células que possuem elevada eficiência de conversão de energia luminosa em 

elétrica. Cerca de 90% dos dispositivos produzidos são baseados em semicondutor 

de silício mono ou poli cristalino, em uma junção p-n semicondutora, onde ocorrem 

dois processos simultâneos: absorção de luz e separação de cargas, elétrons 

(negativos) e lacunas (positivas). [28] A tecnologia de processamento do Si conta com 

processos a vácuo e altas temperaturas, durante a fabricação. [2] Nesses dispositivos 

é utilizado silício de alta pureza, e sua eficiência pode alcançar até 25% e longa 

durabilidade. [29] Devido a esse motivo, esses dispositivos ainda possuem um 

elevado custo comercial, visto como o maior obstáculo para que o Brasil e outros 

países possam aumentar a sua participação na produção e utilização desse tipo de 

energia. 

Segundos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na matriz 

elétrica Brasileira, apenas cerca de 1% da energia consumida corresponde à energia 

fotovoltaica, [30] fato que pode está associado ainda ao valor elevado inicial de 

implantação dos painéis fotovoltaicos. Diante desse quadro, se faz necessário à 

pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas e a utilização de novos materiais 

de baixo custo e baixa toxicidade, preparados por processos energeticamente 

eficientes e que podem reduzir o custo das produções de células solares. Diante 

disso, uma variedade de sistemas fotovoltaicos baseados em óxidos 

semicondutores, vem sendo testados e estudados a fim de melhorar o desempenho 

e baratear os custos desses dispositivos. [31]  

2.3 Semicondutores 

  Com relação á condução elétrica dos materiais, esses se dividem 

basicamente em condutores, semicondutores e isolantes, conforme esquematizado 

na Figura 2.1. Como os sólidos são formados por níveis de energia distribuídos em 
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bandas, estas por sua vez divididas em banda de valência (BV) e banda de 

condução (BC). Nos materiais condutores, por exemplo, em metais os níveis mais 

altos da BV são energeticamente comparáveis aos mais baixos da BC, e observa-se 

a sobreposição das bandas e os elétrons da BV conseguem atingir a BC como 

estados termicamente acessíveis, de modo que á temperatura ambiente, a BC 

encontra-se parcialmente ocupada e a BV não completamente preenchida. Assim 

pela ação de um campo elétrico, é possível transportar cargas. [32] 

 

Figura 2.1: Diagrama de bandas de energia representando um material condutor, 

um semicondutor e um isolante. 

Os materiais semicondutores são conhecidos por apresentarem uma estrutura 

de bandas compostas por uma BV (ou banda preenchida), localizada imediatamente 

abaixo do nível de Fermi (EF) e, por se constituir de orbitais de menor energia, 

encontra maior probabilidade de ocupação e uma BC (ou banda vazia), localizada 

imediatamente acima do nível de Fermi, e por se constituir de orbitais de maior 

energia, apresenta níveis de baixa probabilidade de ocupação. Entre as BV e BC, 

existe uma região de energia proibida ou band gap (EBG); a diferença entre essas 

bandas corresponde a quantidade de energia necessária para o elétron ser 

promovido da BV para a BC e assim transportar cargas. Em materiais 

semicondutores, essa distância é geralmente pequena (EBG < 4 eV) e a excitação 

térmica dos elétrons pode promover elétrons da BV para BC, aumentando a 

condutividade do material. Diferentemente, para os materiais isolantes, a banda 
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proibida de energia é muito larga (EBG > 4 eV) e a temperatura não permite o 

transporte de elétrons entre as bandas. [32,33] 

A semicondutividade está dividida em intrínseca e extrínseca, como mostra a 

Figura 2.2. Um semicondutor é denominado intrínseco, quando possui um 

comportamento elétrico relacionado à estrutura do material puro, ou seja, que não 

passou por processos de dopagem, geralmente apresentando alta cristalinidade. 

 

Figura 2.2: Representação esquemática da estrutura de bandas de energia para um 

semicondutor intrínseco e extrínseco (tipo-n e tipo-p).  

  De modo geral, nos semicondutores, o nível de Fermi localiza-se no diagrama 

de energia em potencial onde a probabilidade de se encontrar os portadores de 

carga negativa é equivalente à de portadores com carga positiva, semicondutores 

intrínsecos bem conhecidos são, silício, germânio e arseneto de gálio (GaAs), com 

EBG de 1,12 eV, 0,66 eV e 1,43 eV, respectivamente. [34] No semicondutor extrínseco 

ocorre a adição de impurezas (dopantes) na sua estrutura cristalina, os quais 

introduzem um excesso de elétrons ou de lacunas gerando semicondutores do tipo-n 

ou tipo-p, respectivamente. A dopagem ocorre em um nível muito pequeno de 

concentração de impureza (100-1000 ppm) e altera drasticamente a condutividade 

de um semicondutor. [35] Em geral, os materiais semicondutores são amplamente 

pesquisados para uma variedade de aplicações tecnológicas.  

Os materiais semicondutores podem ser ativados pela absorção de fótons da 

radiação solar. Conforme esquematizado na Figura 2.3, quando um fotocatalisador 
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recebe energia e essa energia é igual ou superior a EBG os elétrons da BV são 

promovidos para a BC, deixando em suas posições estados que se comportam 

como partículas portadoras de carga elétrica positiva, conhecidas como lacunas, 

gerando assim pares elétron/lacuna (e-
BC/h+

BV) de forma dinâmica, que podem 

realizar reações de oxidação e redução quando em contato com o eletrólito. [36] Esse 

processo depende da quantidade de energia fornecida aos elétrons e da EBG que 

separa as bandas de BC e BV. Um dos fatores que pode reduzir a eficiência desses 

fotocatalisadores é a recombinação do par e-
BC/h+

BV, havendo um retorno do elétron 

da BC para a BV, antes do elétron interagir com o eletrólito, assim o melhor 

fotocatalisador possivelmente pode ser aquele que apresentar a menor taxa de 

recombinação (recombinação lenta) dos pares e-
BC/h+

BV. [27,37]  

 

Figura 2.3: Representação esquemática do processo de separação de cargas 

elétron/lacuna em um material semicondutor sob irradiação com energia igual ou 

superior ao intervalo de banda proibida.  

2.3.1 Semicondutor extrínseco do tipo-n 

Nos semicondutores extrínsecos do tipo-n os elétrons são os portadores 

majoritários no material e o dopante irá fornecer elétrons sendo denominado de 

impureza doadora, para este material o nível de Fermi localiza-se próximo da banda 

de condução (como uma sub-banda doadora). Como exemplo, o silício possui quatro 
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elétrons de valência que são usados na ligação com os outros átomos adjacentes de 

silício na rede cristalina, com a adição de átomos (impurezas doadoras) com elétron 

de valência a mais, como algum elemento pentavalente do grupo VA (P, As e Sb) ao 

silício, somente quatro dos cinco elétrons de valência desses átomos podem 

participar em ligações possíveis com átomos vizinhos que só fazem quatro ligações 

covalentes, com isso restará um elétron fracamente ligado á rede. A energia desse 

elétron é relativamente pequena e ele é removido com facilidade do átomo de 

impureza se tornando um elétron livre ou de condução. [34,38] 

2.3.2 Semicondutor extrínseco do tipo-p 

Para os semicondutores extrínsecos do tipo-p ocorre a adição de uma 

impureza aceptora de elétrons, as lacunas serão os portadores majoritários e o nível 

de Fermi estará localizado próximo da banda de valência (como uma sub banda 

aceptora), assim como no exemplo do silício, com a adição de átomos (impurezas 

aceptoras) com elétron de valência a menos, como algum elemento trivalente do 

grupo IIIA (Al, B e Ga) ao silício, uma das ligações ao redor de cada um desses 

átomos fica deficiente em um elétron, isso pode ser visto como uma lacuna que se 

encontra fracamente ligada ao átomo de impureza. Cada átomo de impureza deste 

tipo introduz um nível de energia dentro do espaçamento entre as bandas. [34, 38] 

2.4 Interação semicondutor-eletrólito 

A literatura relata que uma dupla camada elétrica é formada como resultado 

do contato do semicondutor com a solução eletrolítica, devido a diferença dos 

portadores de cargas nas duas regiões. [27] É importante para aplicações 

fotoeletroquímicas dos semicondutores, compreender os processos que ocorrem na 

interface semicondutor-eletrólito. [39] A Figura 2.4 apresenta uma representação 

esquemática dos processos de transferências de cargas que ocorrem na interface 

semicondutor-eletrólito.  
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Figura 2.4. Modelo representativo da interface semicondutor (tipo-n)/eletrólito na 

ausência de irradiação, (a) antes do contato e (b) após o contato quando em 

equilíbrio com a formação da camada de depleção. (Adaptado da ref. [40]) 

 

Inicialmente, quando colocados em contato, na ausência de iluminação, o 

equilíbrio termodinâmico em ambos os lados da interface deve ser estabelecido, ou 

seja, quando o potencial eletroquímico do eletrólito (Eredox) e o nível de Fermi (EF) do 

semicondutor se igualam. [41] No caso de um semicondutor do tipo-n, com o EF tendo 

energia potencial maior que Eredox da solução (Figura 2.4.a), ocorre um 

encurvamento das bandas para que o equilíbrio eletroquímico entre o semicondutor 

e a solução seja equivalente. [32] Para manter a neutralidade de carga, após o 

equilíbrio ser alcançado, uma camada positiva de carga espacial, também chamada 

de “camada de depleção”, desenvolve-se no interior do semicondutor (bulk), uma 

vez que a região de superfície do semicondutor está esgotada de seus portadores 

majoritários (elétrons). Essa diferença de carga gera um campo elétrico e, 

consequentemente um potencial gradiente na região de carga espacial (Esc) ao 

longo da interface e assim ocorre um encurvamento das bandas para cima (tipo n) 

ou para baixo (tipo p), denominado de band bending (Figura 2.4.b). [42,43] 

De modo geral, os materiais semicondutores podem ser utilizados como 

fotocatalisadores na forma de partículas coloidais suspensas no meio reacional. 

Contudo, quando imobilizados em substratos condutores, na forma de filmes, este 
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sistema permite a aplicação de um potencial externo, tornando os processos 

eletroquimicamente assistidos e melhorando a separação das cargas fotogeradas; 

portanto, minimizando a recombinação das cargas e aumentando a eficiência do 

processo. [44] Sob condições de irradiação e circuito aberto, ocorre a geração do par 

e-
BC/h+

BV e um desvio da distribuição de carga no equilíbrio, isso significa uma 

redução do excesso de cargas positiva e negativa na camada de carga espacial e no 

eletrólito respectivamente. Nessa condição, a curvatura das bandas do semicondutor 

diminui e um fotopotencial (Eph) é formado devido a diferença de potencial entre o 

Eredox da espécie em solução e a EF do semicondutor. [45] Quando uma célula 

eletrolítica configurada com três eletrodos é montada, a aplicação de sucessivos 

potenciais sob irradiação (Figura 2.5.a-c) promoverá a “descurvatura” das bandas, e 

o potencial registrado no momento em ocorre a “descurvatura” corresponde a 

energia de banda plana do semicondutor (flat band), e deve ocorrer no início do sinal 

de corrente. [46] 

Em um sistema fotoeletroquímico com semicondutores do tipo-n, quando o 

circuito é fechado, as lacunas fotogeradas são transportadas para a superfície do 

semicondutor através do campo elétrico formado, enquanto os elétrons migram 

através do circuito externo e são coletados pelo contra eletrodo. Em condições 

ideais, as lacunas reagem na interface com o eletrólito, oxidando os doadores de 

elétrons do sistema redox e promovendo a geração de uma fotocorrente anódica. 

Diferentemente, para semicondutores do tipo-p, são os elétrons fotogerados que são 

transportados para a superfície através do campo elétrico, reduzindo espécies 

presentes no sistema redox, com geração de uma fotocorrente catódica. [47] 
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Figura 2.5. Modelo representativo da “descurvatura” das bandas do semicondutor 

pela aplicação de sucessivos potenciais: (a) no início da varredura, (b) no meio da 

varredura e (c) ao término da varredura. (Adaptado da ref. [46]) 

As principais características dos fotocatalisadores eficientes incluem baixa 

toxicidade, fotoatividade e fotoestabilidade, inércia química e biológica, capacidade 

de absorver perto de regiões UV/visíveis e custo-benefício. [33] Diversos óxidos 

semicondutores metálicos têm sido estudados, melhorados e aplicados como 

fotocatalisadores com o objetivo de obter fotocatodos e fotoanodos eficientes, com 

boa estabilidade e com capacidade de absorver maior energia do espectro solar 

para a fotoexcitação dos portadores de carga, tais como TiO2 
[48], ZnO [49], CuWO4 

[50], α-Fe2O3 
[51], WO3 

[20]
  e Cu2O [52], entre outros. Dentre esses óxidos, o óxido 

cuproso (Cu2O) e o trióxido de tungstênio (WO3) são promissores, pois apresenta 

uma energia de EBG adequadas e absorção de luz na região visível.  

2.5 Óxido de cobre  

Nanopartículas de cobre e óxido de cobre têm atraído à atenção em 

pesquisas científicas devidas suas propriedades eletrônicas. [53] O óxido de cobre é 

um binário, composto de átomos dos blocos d e p na tabela periódica, 

respectivamente; suas nanopartículas são solúveis em ácido diluídos e insolúvel em 

água. [54] Os óxidos de cobre são relatados na literatura em três fases: (i) óxido de 

cobre (I) ou óxido cuproso (Cu2O), com uma estrutura cúbica, (ii) óxido de cobre (II) 

ou óxido cúprico (CuO), com uma estrutura monoclínica, como fases estáveis e (iii) 
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Cu4O3 com uma estrutura tetragonal, como uma fase metaestável, que corresponde 

a uma mistura de óxido de Cu(I)/Cu(II), e suas estruturas estão representadas na 

Figura 2.6. [55] 

 

Figura 2.6. Estrutura cristalina monoclínica, cúbica e tetragonal dos compostos de 

óxido de cobre (a) CuO, (b) Cu2O e (c) Cu4O3 (esferas cinza e vermelha 

representam átomos de cobre e oxigênio, respectivamente). [55] 

O Cu2O é um dos compostos de óxido de cobre de coloração avermelhada, 

pertence ao grupo espacial Pn3m (224) e seu parâmetro de rede é igual a 4,27 Å. [55] 

É considerado um material promissor por causa de sua EBG de 2,1 a 2,6 eV e alto 

coeficiente de absorção na região da luz visível, com transições diretas, abundância 

terrestre, baixo custo e baixa toxicidade. [11,12] Tem atraído uma crescente atenção 

para aplicações fotovoltaicas como a camada ativa, devido seu comportamento 

semicondutor do tipo-p originado de vacâncias de cobre (Cu), criadas na estrutura 

cristalina durante o crescimento. Em condições normais de crescimento, a energia 

de formação de vagas de Cu+ na rede cristalina de Cu2O é comparativamente baixa 

e, portanto, favorece a criação de aceitadores de elétrons para produzir 

condutividade do tipo-p. Particularmente, entre os principiais interesses de 

aplicações de filmes de Cu2O estão: em células solares para converter energia solar 

em energia elétrica e em dispositivos fotocatalíticos de separação de água para 

converter energia solar em energia de hidrogênio. 

O Cu2O, devido ás suas propriedades eletrônicas e ópticas apresenta 

potencial de aplicação em diferentes tecnologias. Na forma de filmes, esse material 

pode ser aplicado como biossensores [56], baterias de íon lítio [57,58], 

fotoluminescência [59]
, sensores eletrocatalíticos e de glicose [60,61], fotocatalisador 

para produção de H2 
[62,63], sensores fotoeletroquímicos [64] e dispositivos 
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fotovoltaicos [52, 65]. Em dispositivos fotovoltaicos, normalmente, o fotoeletrodo Cu2O 

é utilizado como cátodo em dispositivos de junção p-n, mais comumente em junções 

n-ZnO/p-Cu2O. [19, 66] 

O Cu2O é um óxido semicondutor cujas suas propriedades fundamentais 

dependem muito da técnica de crescimento e das condições de preparo. [13] A 

literatura relata vários métodos para a síntese de nanopartículas de filmes de Cu2O 

como: oxidação térmica [14]
, sol-gel [15]

, deposição de vapor químico [67], pirólise por 

pulverização [68], hidrotermal [69], pulverização reativa com magnetron [70], deposição 

eletroquímica ou eletrodeposição. [16,71] Entre esses métodos, a eletrodeposição 

catódica tem sido reconhecida como o método eficaz para preparar filmes de Cu2O, 

devido á sua simplicidade, baixo custo, depósitos em baixas temperaturas, 

adequação a substratos de diferentes áreas, além da possibilidade do controle das 

taxas de deposição. [1,17] Essas características combinadas á possibilidade de 

obtenção dos filmes pelo método de eletrodeposição, de baixo custo e de fácil 

execução, tornam este material interessante para o desenvolvimento de dispositivos 

eletrônicos.  

2.6 Eletrodeposição 

A descoberta do método de eletrodeposição é atribuída ao professor italiano 

Luigi V. Brugnatelli, que em 1805 eletrodepositou um metal na superfície de um 

substrato metálico. [72] Desde então, e após o avanço nas pesquisas, a técnica de 

eletrodeposição, responsável pelo crescimento do óxido cuproso, vem se mostrando 

eficaz para o crescimento de filmes finos, pois garante depósitos com boa qualidade 

(baixa rugosidade, homogeneidade e aderência), além do seu baixo custo de 

produção. 

O método eletroquímico permite o crescimento de camadas que ocorre sobre 

um substrato condutor ou semicondutor e o processo ocorre normalmente em 

condições normais de temperatura e pressão, em baixas temperaturas (25-70   C) e, 

em alguns casos, não há necessidade de posterior tratamento térmico. [73] Além 

disso, a espessura do filme, a morfologia e as propriedades ópticas e elétricas 

podem ser controladas pelos diversos parâmetros de deposição, como densidade de 
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corrente ou potencial aplicado, tempo de deposição, concentração e pH do banho 

eletrolítico. 

No processo de eletrodeposição, previamente é preparada uma solução 

precursora, contendo íons positivos ou negativos, preparados pela dissolução de 

sais metálicos dos materiais de interesse. A eletrodeposição pode ocorrer em dois 

modos: potenciostático ou galvanostático. Em modo potenciostático, as reações 

redoxes são promovidas mantendo-se constante a diferença de potencial elétrico 

entre o eletrodo de trabalho (ET) e o eletrodo de referência (ER), enquanto se 

registra os valores de corrente elétrica entre o ET e o contra eletrodo (CE), 

originando uma curva do comportamento da corrente de deposição em função do 

tempo. No modo galvanostático, mantém-se fixo o valor da corrente elétrica que flui 

através do ET e do CE, enquanto se registra os valores do potencial, originando uma 

curva do comportamento do potencial de deposição, em função do tempo. [74] 

 As camadas sobre os substratos crescem devido ás reações eletroquímicas 

que ocorrem na interface do eletrodo com o eletrólito, motivadas pela passagem de 

corrente elétrica, pela transferência de cargas elétricas entre os meios, que pode ser 

no sentido de correntes catódicas, provocando a redução das espécies, em que os 

íons positivos presentes no eletrólito receberão elétrons do ET, que estará sob 

potencial negativo, e sofrerão redução. Ou correntes anódicas, provocando a 

oxidação das espécies, em que um potencial positivo aplicado ao ET atrai os íons 

negativos e provocando sua oxidação. Normalmente o processo de formação de 

filmes por eletrodeposição em um substrato ocorre em duas etapas: a formação de 

núcleos de crescimento (nucleação) e a agregação do material sobre esses núcleos 

(crescimento), a etapa de nucleação é de grande importância, principalmente em 

sistemas eletroquímicos onde o substrato não é composto pelo mesmo material a 

ser depositado. [75] 

2.7 Óxido de tungstênio (WO3) 

O WO3 é um óxido semicondutor metálico, considerado um material promissor 

de óxido do tipo n, originado de vacâncias de oxigênio, com uma EBG que varia de 

2,6 a 2,8 eV, com transições indiretas, o que permite a absorção na região de luz 

visível e o torna um bom fotocatalisador. [20] Além disso, os filmes de WO3 estão 
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entre os materiais fotoanódicos mais estudados em células fotoeletroquímicas 

devido ao bom desempenho eletroquímico e capacidade de resistência a 

fotocorrosão em meios aquosos ácidos, com baixo custo e facilidade de síntese, 

relativamente abundante na natureza, boa sensibilidade, baixa toxicidade e 

propriedades eficientes de transporte de elétrons. [21,22]  

No WO3, o potencial de banda de valência (EBV ~ 3.1 V vs NHE a pH = 0), é 

maior do que o potencial de oxidação da água, o que pode direcionar o processo de 

oxidação da água e outro poluente orgânico em meio aquoso. [71] No entanto, 

infelizmente, o potencial na parte inferior da borda da banda de condução (EBC ~ 0,3 

V vs NHE) está abaixo do potencial de redução de hidrogênio (EH2/H2O = 0 V vs NHE) 

e potenciais de redução de CO2 (ECO2/CH4 = 0,169 V, ECO2/CH3OH = 0,016 V, 

ECO2/HCOOH = -0,25 V e ECO2/CO = - 0,106 V; todos vs NHE a pH = 0). [76] Porém seu 

desempenho é limitado devido à sua rápida recombinação e fotocorrosão em meio 

alcalino. [20] Os cristais WO3 podem exibir diferentes tipos de estrutura cristalina, 

tetragonal, hexagonal, ortorrômbica, triclínica e monoclínica, que podem ser obtidas 

em diferentes condições experimentais. [77] Em atmosfera oxidante a fase mais 

estável e a mais comum do cristal é a monoclínica γ-WO3. 
[78] 

Entre uma ampla variedade de áreas de aplicações prospectivas do WO3 na 

forma de filmes, podemos citar: sensores de gás [79], capacitores [22], baterias 

recarregável em células solares [80], dispositivo eletrocrômico solar [81], 

fotocatalisadores para produção de hidrogênio, [82] degradação de poluentes 

orgânicos, [20,51] dentre outras. Muitos métodos de preparo de filmes de WO3 têm 

sido investigados para melhorar sua eficiência fotoeletroquímica e fotocatalítica 

como: deposição eletroquímica [83,84,85], hidrotermal [77], pulverização reativa por 

magnetron [82], anodização de folhas de tungstênio [86], sol-gel [87], deposição de 

vapor químico [88], spray-pyrolysis [89], drop-casting [20], entre outros. A principal 

vantagem do uso de um fotocatalisador imobilizado em substratos condutores, na 

forma de filmes, é que ele pode ser mais facilmente recuperado do meio reacional 

para reutilização e a aplicação de um potencial externo, a polarização pode 

minimizar os efeitos de recombinação das cargas e favorecer o fluxo de elétrons. [90] 
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2.8 Células solares sensibilizadas por corantes (DSSCs) 

Entre os novos dispositivos fotovoltaicos que vem surgindo e sendo 

aprimorados nas pesquisas cientificas, como uma alternativa econômica e com boa 

eficiência para substituir as células solares de primeira geração baseadas em Si 

cristalino, de alto custo, estão às células solares sensibilizadas por corantes (DSSCs 

ou células de Gratzel [4]), a terceira geração de células fotovoltaicas. Esse tipo de 

dispositivo que envolve a absorção da luz através de corantes foi primeiramente 

proposto por Michael Gratzel e Brian O’Regan na École Polytechnique Féderale de 

Lausanne em 1991 [5], e pertencem ao grupo das células solares hibridas, por serem 

formadas por materiais orgânicos e inorgânicos.  

As DSSCs tem atraído um grande interesse da comunidade cientifica devido à 

sua eficiência de conversão de energia em torno de 11%, ao menor custo de 

preparo e fácil processo de fabricação. [6] Nesse tipo de célula seus diferentes 

materiais são otimizados para uma tarefa especifica, seu sistema de funcionamento 

estar representado na Figura 2.7 e é formado por um: eletrodo de trabalho (óxido 

semicondutor, geralmente TiO2), sensibilizador (corante), mediador redox (eletrólito) 

e contra-eletrodo, que são os quatro parâmetros chave para uma DSSC.  

 

 

Figura 2.7. Ilustração de uma célula de Gratzel com seus componentes e 

mecanismo simplificado de operação.  [46] 
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Na construção desses dispositivos é comumente utilizado o óxido de estanho 

dopado com flúor (FTO) como substrato condutor transparente, devido á sua 

transparência óptica que permite a passagem da luz, condutividade elétrica e a 

estabilidade de sua resistividade quando exposto a temperaturas elevadas quando 

necessário for submetido a processos de sinterização. [91] Os óxidos semicondutores 

mais utilizados em DSSCs são, o óxido de zinco (ZnO)  e o dióxido de titânio (TiO2). 

O TiO2, um semicondutor do tipo n, com uma EBG ≈ 3,2 eV, destaca-se devido 

apresentar algumas características e propriedades importantes, como boa 

estabilidade química em ampla faixa de pH, baixa toxicidade, fotoatividade, insolúvel 

em água, abundante, baixo custo e boa estabilidade em relação a corrosão e 

fotocorrosão. Porém não apresenta absorção na região visível do espectro, apenas 

a luz UV é absorvida, o que representa menos de 5% da radiação solar, devido a 

isso, o TiO2 é sensibilizado com um corante sintético ou extraído de recursos 

naturais, capaz de aproveitar a radiação visível, responsável pela absorção da luz 

incidente. [37,92] 

O princípio de funcionamento do dispositivo envolve quatro etapas básicas: 

absorção de luz, injeção de elétrons, transporte de cargas e coleta de corrente, 

como mostra a Figura 2.7. O ciclo se inicia quando há incidência de luz e os fótons 

absorvidos pelo corante com energia suficiente promovem os elétrons do estado 

fundamental do corante (highest occupied molecular orbital - HOMO) para o estado 

excitado (lowest unoccupied molecular orbital - LUMO) e assim serem injetados na 

BC do TiO2 e posteriormente os elétrons são conduzidos ao substrato condutor e ao 

circuito externo gerando corrente. [27] Nas DSSCs, os corantes contendo complexos 

de Ru (II) são os mais utilizados, por apresentarem propriedades que melhoram a 

eficiência e a estabilidade do dispositivo, embora seja um metal de custo elevado e 

raro. [7,8] Assim novas alternativas de corantes sensibilizadores vêm sendo testados, 

como por exemplo, os corantes naturais, como a bixina e norbixina, recém-

trabalhado no nosso grupo de pesquisa. [46]  

Outro componente essencial para o funcionamento é o eletrólito redox. A 

solução eletrolítica mais utilizada em termos de eficiência é a baseada no par redox 

iodeto/triiodeto (I-/I3
-), responsável por manter o contato elétrico entre os eletrodos, 

que tem a função de coletar os elétrons que chegam ao contra eletrodo (cátodo) e 

os transferir para o HOMO do corante oxidado, nessa etapa o eletrólito sofre 
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oxidação, passando de iodeto (I-) à triiodeto (I-3), regenerando rapidamente o 

corante. O contra eletrodo (CE) em uma DSSC possui a função de contato elétrico 

fechando o circuito, ele coleta os elétrons provenientes do circuito externo e os 

transfere para o eletrólito promovendo a redução do triiodeto a iodeto, regenerando 

o eletrólito redox, fechando um ciclo, que prosseguirá enquanto houver radiação 

suficiente e não houver vazamento do eletrólito. 

Nas células solares, o CE deve apresentar elevada condutividade elétrica, 

boa atividade eletrocatalítica ao reduzir o par redox e estabilidade química, como por 

exemplo, os baseados em metais nobres, como a platina (Pt), amplamente utilizada 

devido às suas altas propriedades catalíticas e condutividade elétrica, a principal 

desvantagem é seu alto custo. [92] A eficiência de conversão depende do ajuste dos 

níveis de energia de seus constituintes bem como a cinética de transferência 

eletrônica na junção líquida formada entre o semicondutor sensibilizado e o eletrólito 

redox. Como em qualquer outro sistema fotovoltaico, o desempenho das DSSCs é 

limitado pelo processo de recombinação. [27]  

2.9 Parâmetros investigados em Células Solares 
 

O desempenho das células solares pode ser avaliado pela obtenção de 

curvas de Corrente vs. Voltagem sob iluminação. E assim, a partir da curva como 

representado na Figura 2.8 extrair os principais parâmetros fotoeletroquímicos, como 

a corrente de curto-circuito (Isc), a voltagem de circuito aberto (Voc), o fator de 

preenchimento (FF) e a eficiência de conversão de fótons em elétrons (η).  
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Figura 2.8. Curva de I – V para avaliar o desempenho das células solares. [5] 

 Corrente de curto-circuito (Isc) – Representa a corrente máxima gerada no 

dispositivo a uma tensão de zero mV e em condições de resistência mínima. Está 

associada à injeção de elétrons e ao transporte de carga dos portadores [93].  

 Tensão de circuito aberto (Voc) - Tensão atingida sob condição de circuito 

aberto a zero miliampere (mA), quando não existe geração de corrente e está 

relacionada com a diferença de potencial entre a energia da banda de condução do 

material semicondutor e o potencial redox do eletrólito. [5,94] 

 Fator de preenchimento (FF, do inglês Fill Factor) – Representa a razão 

entre a potência máxima (Pm = Vm x Im) e o produto de Voc e Isc (Equação 1). Este 

parâmetro, varia entre 0 e 1, descreve o quão a curva obtida está próxima de uma 

curva I vs. V ideal, e está diretamente relacionado à resistência em série (Rs) e à 

resistência paralela (Rp) que representa a recombinação elétron – lacuna na 

interface doador-aceitador. [95] 

          
       

         
                                             (1) 
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 Eficiência (η) – É a porcentagem da energia solar convertida em elétrica. É 

definida pela relação entre a potência elétrica máxima gerada pela célula fotovoltaica 

(Pm) e a potência da energia solar incidente (Pi) como mostra a equação 2.  

  
              

  
                                             (2) 

As células solares têm sido objeto de estudo de muitas pesquisas cientificas, 

e a busca por novos dispositivos cada vez mais baratos e mais eficientes faz com 

que novas gerações estejam a emergir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL  

Os reagentes usados neste trabalho foram de grau puramente analítico, sem 

qualquer purificação adicional.  

3.1 Materiais e Reagentes 

 Substrato condutor (Vidro - FTO, Aliy IQI, 8 Ω/sq); 

 Sulfato de cobre (II) penta hidratado (CuSO4.5H2O, Dinâmica); 

 Ácido láctico (C3H6O3, Dinâmica); 

 Hidróxido de sódio (NaOH, Dinâmica); 

 Citrato de tungstênio (9,3115x10-5 mol L-1);  

 Sulfato de sódio (Na2SO4, 0,1mol L-1, ≈ 99,0 % Sigma-Aldrich®); 

 I2 e LiI, (Sigma Aldrich); 

 K2S e S (Sigma Aldrich); 

 Álcool etílico (C2H6O, Dinâmica); 

 Acetonitrila (C2H3N, Dinâmica);  

 Água deionizada. 

3.2 Procedimento experimental  

3.2.1 Limpeza do substrato 

Os filmes finos foram preparados sobre substrato condutor transparente, vidro-

FTO com dimensões de 1,0 x 2,5 cm2, previamente limpos em três etapas 

sucessivas de 15 minutos em banho ultrassônico: 1º - com água deionizada e sabão 

liquido neutro, 2º - somente água deionizada e 3º - somente álcool isopropílico, com 

posterior secagem a temperatura ambiente.  
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3.2.2 Preparo dos filmes de Cu2O pelo método de eletrodeposição  

Os filmes finos de Cu2O foram eletrodepositados sobre vidro-FTO em modo 

potenciostático, (Figura 3.1) usando uma célula eletroquímica de compartimento 

único, configurada com três eletrodos imersos na solução precursora, sendo o vidro-

FTO usado como eletrodo de trabalho, fio de Pt como contra-eletrodo e Ag/AgCl 

como eletrodo de referência.  

A solução precursora para eletrodeposição continha 0,4 mol L-1 de sulfato de 

cobre (II) penta hidratado e 3 mol L-1 de ácido láctico como agente quelante, essa 

mistura foi deixada sob agitação por 1h para uma boa dissolução, em seguida o pH 

da solução foi variado de 10 a 12 adicionando uma solução concentrada de NaOH              

(5 mol L-1). O potencial aplicado na eletrodeposição foi variado em -0,4 V, -0,45 V e -

0,5 V, foi escolhido o potencial constante de -0,4 V devido a melhor uniformidade 

dos filmes, a temperatura de deposição foi mantida a 60 ºC a um tempo de 30 

minutos. Após a eletrodeposição obtivemos um filme de Cu2O de coloração 

alaranjada, que foi lavado com água deionizada para remoção de íons precursores 

que não reagiram. 

 

 

Figura 3.1: Representação esquemática do processo de síntese eletroquímica por 

deposição potenciostática para a obtenção de filmes de Cu2O. 
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3.2.3 Preparo do filme fino de WO3 pelo método de drop-casting  

Os filmes finos de WO3 foram depositados sobre vidro-FTO, pelo método de 

drop-casting, (ver Figura 3.2) usando a solução precursora de citrato de tungstênio 

(9.3115 × 10−5 mol L−1), preparada previamente pelo método de polimerização de 

complexos (PC), seguindo metodologia já utilizada pelo nosso grupo de pesquisa, 

ref. [20] Para a síntese do citrato de tungstênio utilizou-se ácido túngstico (H2WO4; 

99% de pureza analítica, Aldrich®), etileno glicol ou etano-1,2-diol (C2H6O2; 99,5% 

de pureza analítica, Contemporary Chemistry Dynamics LTDA®) e ácido cítrico 

(C6H8O7; 99,5% de pureza analítica, Sigma-Aldrich®).  

No preparo da resina foram efetuadas as seguintes etapas: (i) dissolução de 

3,0 x 10-2 mols de C6H8O7 em água deionizada em temperatura ambiente por 10 

min; (ii) dissolução de 1,0 x 10-2 mols de H2WO4 em solução aquosa de C6H8O7 a 

85°C por 5 h sob agitação constante para permitir a homogeneização e formação da 

solução de citrato de tungstênio usando 200 gotas de solução de hidróxido de 

amônio (NH3.H2O; 30% de pureza analítica, Contemporary Chemistry Dynamics 

LTDA®), estabilizado o valor de pH ~ 7, adicionou-se C2H6O2 para promover a 

reação de polimerização na proporção 60:40 de ácido cítrico/etileno glicol; (iii) após a 

homogeneização da solução de citrato de tungstênio, o procedimento gravimétrico 

foi realizado usando 5 cadinhos para encontrar a concentração molar precisa 

(gramas de citrato de tungstênio/mols de WO3). 

Para o preparo dos filmes, utilizou-se procedimento já investigado 

anteriormente pelo grupo de pesquisa. [20,77] Nesse processo, cerca de 80 µL da 

solução precursora de citrato de tungstênio (9.3115 × 10−5 mol L−1) foram gotejadas 

e espalhadas sobre a superfície condutora do FTO, em seguida o filme foi deixado 

secar por 10 minutos a temperatura ambiente e levado a tratamento termicamente a 

500 ºC por 2 horas, com uma taxa de aquecimento de 2º/min em forno tipo mufla. 



Capítulo 3 – Metodologia Experimental 37 

 

 

Figura 3.2. Representação esquemática de fabricação de filme de WO3 pelo método 

de drop-casting.  

3.2.4 Preparo das soluções eletrolíticas e montagem dos dispositivos 

Para preparar o eletrólito de I-/I-3, 0,25g de iodo (I2) e 1.596g de iodeto de lítio 

(LiI) foram colocados em um béquer contendo 10 mL de acetonitrila. O sistema 

permaneceu fechado por uma hora no banho ultrassônico. Após esse tempo a 

mistura foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL com adição de 

acetonitrila para formar uma solução com 0.04 mol L-1 de I2 e 0.48 mol L-1 de LiI.  

A solução do eletrólito de S2-/S2-
n foi preparada a partir de K2S 0,5 mol L-1 e S 

0,1 mol L-1 em etanol/água (7/3 em volume), a mistura foi colocada em banho 

ultrassônico, até que os precipitados se dissolvessem. 

Após o preparo dos constituintes do dispositivo, a célula solar foi montada, 

como mostra a representação da Figura 3.3. Inicialmente os fotoeletrodos receberam 

uma máscara (fita adesiva) para delimitar a área de contato dos constuintes, onde 

foram gotejados 10 µL do eletrólito redox no fotoânodo e em seguida o sistema foi 

fechado colocando o fotocátodo sobre o fotoânodo com o eletrólito redox e preso por 

clips no formato sanduiche e então realizadas suas caracterizações 

fotoeletroquímicas.  
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Figura 3.3. Representação esquemática da célula solar montada com junção          

n-WO3/eletrólito/p-Cu2O. 

3.3 Caracterização dos filmes de Cu2O e WO3 

3.3.1 Caracterização estrutural e morfológica  

A caracterização estrutural dos filmes foi realizada por difração de raios X 

(DRX) usando um difratômetro de raios x D/MAX/2500PC (Rigaku, Japan) operando 

com radiação Cu-Kα (λ=0.15406 nm), ângulo incidente de difração 2θ variando de 

10º a 110º e passo de varredura de 0.02º/min. Os padrões de difração foram 

comparados com o Banco de Dados de Estruturas Cristalinas Inorgânicas (Inorganic 

Crystal Structure Database, ICSD). 

A morfologia e a espessura das amostras foram caracterizadas através das 

imagens da superfície e do corte transversal dos filmes por microscopia eletrônica de 

varredura por emissão de campo (FE-SEM; Carl Zeiss, Model Supra 35-VP, 

Germany) operada a 2 kV. 

Device
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3.3.2 Caracterização óptica e estimativa da Energia de Band Gap (Ebg) 

As propriedades ópticas dos filmes foram realizadas por medidas de 

espectroscopia na região UV-Vis utilizando um espectrofotômetro Shimadzu UV-

2600.  O valor das EBG ópticas dos filmes foram estimadas pelo método de Tauc a partir 

de medidas de transmitâncias.  

3.3.3 Caracterização fotoeletroquímica dos filmes e das células solares 

As propriedades fotoeletroquímicas foram investigadas usando um 

potenciostato/galvanostato (modelo Autolab PGSTAT 302-N Metrohm), com o 

software NOVA 1.7. Utilizou-se uma célula eletroquímica construída com um janela 

de vidro (100% de transmitância para irradiação com λ > 360 nm), com configuração 

de três eletrodos, sendo os filmes dos óxidos (Cu2O e WO3) com área de 1 cm2 

utilizados como eletrodo de trabalho, como eletrodo de referência e contra-eletrodo 

foram utilizados um eletrodo de Ag/AgCl (em capilar de Luggin) e um fio de Pt, 

respectivamente, na ausência (escuro) e sob irradiação policromática, usando um 

simulador solar montado com uma lâmpada de vapor metálico (Osram HQI-TS NDL) 

com uma potência nominal de 150 W. Uma solução aquosa de Na2SO4 0,1 mol L-1 

(pH 5,8) foi utilizada como eletrólito de suporte inerte. 

A densidade de fotocorrente dos filmes foi medida por voltametria linear 

(linear sweep voltammogram, LSV) com uma taxa de varredura de 5 mV s-1 no 

escuro e sob irradiação policromática. Através de medidas de LSV com uma taxa de 

varredura de 1 mV s-1  sob interrupção manual de luz (chopper)  foi possível estimar 

os potenciais de banda plana (Efb) dos filmes seguindo o modelo de Burtler-Gärtner 

e a metodologia utilizada anteriormente no grupo. [20,51] As curvas de 

cronoamperometrias foram registradas sob as condições de escuro e irradiado com 

interrupção de luz a cada 600s de iluminação.  

Para efeito de comparação, os potenciais registrados usando o eletrodo de 

referência Ag/AgCl foram convertidos para o potencial em Eletrodo Reversível de 

Hidrogênio (Reversible Hydrogen Electrode, RHE), conforme equação 3: [50] 

       E (vs. RHE) = E (vs. Ag/AgCl) + 0.0591 V x pH + 0.199 V                      (3) 
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onde E(RHE) é o potencial na escala RHE, E(Ag/AgCl) é o potencial medido em 

relação ao eletrodo de referência Ag/AgCl e pH é o pH do eletrólito inerte que foi 

medido em 5,8. 

Após os ajustes dos potenciais de Ag/AgCl ao RHE (em volts), os potenciais 

foram convertidos em elétron-volts (eV) conforme a equação 4. [51] 

                             E(eV) = [-4.5 eV - eE(RHE)]                                               (4) 

3.3.4 Caracterização fotoelétrica das células solares 

Os parâmetros fotoeletroquímicos das células solares foram investigados por 

curvas de I vs. V, por meio da técnica de voltametria linear catódica com velocidade 

de varredura de 2 mV s-1, sob irradiação policromática a partir do ajuste da lâmpada 

de vapor metálico para 100 mW cm-2 (1,5 AM), no qual foi possível determinar a 

densidade de corrente de curto circuito (Jsc), voltagem de circuito aberto (Voc), Fator 

de preenchimento (FF), potência máxima (Pm) e a eficiência da célula (η). 



 

Capítulo 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização estrutural dos filmes de Cu2O e WO3  

As caracterizações estruturais dos filmes de Cu2O e WO3 foram investigadas 

pela técnica de DRX. A Figura 4.1a mostra os difratogramas dos filmes de Cu2O 

preparados pelo método de eletrodeposição potenciostática sobre substrato de vidro 

FTO, em banho de sulfato de cobre contendo ácido lático e pH cuidadosamente 

ajustado para 10, 11 e 12 com adição de NaOH 5 mol L-1. A análise confirma a 

síntese bem sucedida do Cu2O puro exibindo boa cristalinidade e os sinais de 

difração estão em concordância com a estrutura cúbica do Cu2O, com os sinais nos 

ângulos de difração de 29,8º, 36,6º, 42,5º e 73,6º atribuídos aos planos de difração 

de Cu2O (0 1 1), (1 1 1), (0 0 2) e (1 1 3), respectivamente de acordo com o cartão 

de comparação: Inorganic Crystal Structure Data (ICSD) nº 261853 (grupo espacial: 

Pn-3m). [96] A estrutura cúbica da fase pura de Cu2O foi registrada em filmes 

preparados em todos os pHs investigados. No entanto, quando o pH mudou de 10 

para 12, os sinais de difração foram intensificados, com o plano (1 1 1) 

comparativamente maior, indicando maior cristalinidade e/ou maiores tamanhos de 

grãos. [97] Isso significa que o crescimento das nanoestruturas é fortemente 

influenciado pelo pH da solução precursora. [47] E a formação da fase monofásica de 

Cu2O é crítica no método de eletrodeposição porque muitos parâmetros como pH e 

temperatura do banho, concentração dos precursores, potencial aplicado e tempo de 

deposição precisam ser ajustados cuidadosamente. [98] 

A Figura 4.1b mostra os difratogramas de DRX dos filmes de WO3 que foram 

preparados a partir do precursor, citrato de tungstênio e calcinados a 500 °C por 2 

horas. Todos os sinais de difração estão em concordância com a estrutura 

monoclínica do WO3, de acordo com o cartão de comparação (ICSD No. 17003), 

(grupo espacial: P21/n). [99] Os sinais de difração (0 0 2), (0 2 0) e (2 0 0) que podem 
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ser observados em 2θ iguais a 23,14°, 23,61° e 24,37°, respectivamente, estão 

sobrepostos. Para amostras de filmes WO3, esses sinais se sobrepõem, sugerindo 

que os filmes são compostos de partículas muito pequenas de WO3. 
[78] Os demais 

planos observados em todas as amostras foram atribuídos ao substrato vidro-FTO, 

que apresenta contribuição de sinais de padrão cristalino associados à fase SnO2:F. 
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Figura 4.1: Padrões de DRX de (a) filmes de Cu2O eletrodepositados em pH 10, 11 

e 12 e (b) filmes de WO3, em comparação ao substrato condutor (vidro-FTO).  
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4.2 Caracterização morfológica dos filmes de Cu2O e WO3 

A Figura 4.2 mostra as imagens FE-SEM de filmes de Cu2O eletrodepositados 

em pH 10, 11, 12 e filmes de γ-WO3, respectivamente, para avaliar suas 

propriedades em termos de morfologia, espessura e tamanho médio das partículas. 

A partir das imagens de FE-SEM, é possível observar a influência do pH na 

morfologia do Cu2O. Para filmes de Cu2O depositados em pH 10 (Figura 4.2a) 

mostram uma morfologia de superfície formada por partículas e um aglomerado de 

partículas de formatos irregulares. Diferentemente, para filmes depositados em pH 

11 e 12 (Figura 4.2b-c) observa-se uma morfologia piramidal triangular, com 

tamanhos de partícula variando de 66 a 215 nm (com um valor médio de 120 nm) e 

de 217 a 523 nm (com um valor médio de 360 nm), respectivamente. Portanto, esse 

resultado mostra que o aumento do pH do banho de deposição aumenta o tamanho 

dos grãos e a espessura dos filmes (como mostra as imagens de corte transversal 

Figura 4.2i-iii) e em concordância com a análise de DRX, provavelmente devido à 

influência na cinética de crescimento. A nucleação e o crescimento se tornam mais 

rápidos, então a concentração do núcleo é alta, levando a um aumento no tamanho 

das partículas. [97] Embora seja bem relatado que a morfologia das nanopartículas de 

Cu2O pode ser determinada pelos valores de pH, ligantes de superfície e perfis das 

sementes em crescimento, a morfologia também pode ser influenciada pela escolha 

dos substratos de deposição, outro fator que contribui para manipular a morfologia. 

[100] A variação do potencial para mais negativo também afeta a morfologia dos 

filmes de Cu2O como estrela, microesfera, octaedro e outras. [101] 

A imagem de superfície FE-SEM do filme de WO3 é apresentada na Figura 

4.2d e mostra uma morfologia constituída por partículas quase esféricas e de 

formatos irregulares e uniformes de tamanhos variando de 15 a 55 nm e espessura 

de cerca de 600 nm (Figura 4.2iv). No entanto, essas partículas parecem ser 

formadas por um aglomerado de outras partículas menores. As imagens revelam 

nanopartículas com forma análoga ao cristal, como esperado para a estrutura 

monoclínica de γ-WO3. A nanoestruturação pode ser uma estratégia útil para 

minimizar a recombinação do par (e-
BC/h+

BV), pois pode encurtar a distância que os 

portadores minoritários precisam percorrer para alcançar a interface. [102] 
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Figura 4.2. Imagem FE-SEM da superfície e secção transversal dos filmes 

depositados sobre vidro-FTO de Cu2O em (a-i) pH 10, (b-ii) pH 11 e (c-iii) pH 12, (d-

iv) filmes de WO3. Inset: (a-d) imagem em alta magnificação da superfície.  
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4.3 Caracterização óptica dos filmes de Cu2O e WO3 

O comportamento óptico dos filmes foi investigado por espectroscopia UV-Vis 

(Figura 4.3), por medidas de transmitância (Figura 4.3a). A Figura 4.3 b apresenta os 

valores ópticos de EBG estimadas pelo método Tauc, de acordo com a equação (5). 

[103] Esses valores de EBG foram calculados a partir do gráfico de (   )2 (para 

transições diretas) e (   )1/2 (para transições indiretas) versus   , extrapolando a 

parte linear do gráfico (   )2 e (   )1/2 em função da energia do fóton   . [41] Os 

valores de EBG ópticos de 2,43, 2,39 e 2,12 foram estimados para filmes de Cu2O 

preparados em pH 10,11 e 12, respectivamente. Esses valores estão de acordo com 

os valores relatados na literatura para filmes de Cu2O. [104] A redução na EBG com o 

aumento do pH pode estar relacionada a muitos parâmetros, como tamanho das 

partículas, parâmetros estruturais, concentração dos portadores, presença de 

impurezas, desvio da estequiometria do filme e deformação da rede. [97] 

Considerando os dados de DRX e os espectros de UV-Vis, sugere-se que os valores 

de EBG mudaram devido a melhor cristalinidade, maiores grãos e filmes mais 

espessos para o Cu2O preparados em pH 12. Para este filme, à medida que 

aumenta o pH da solução, a absorção óptica e seu índice de refração aumenta e, 

consequentemente, sua transmitância diminuiu. 

Para filmes de WO3, considerando transições indiretas para este material, foi 

estimado o valor óptico de EBG de 2,79 eV, o qual está de acordo com os valores 

relatados na literatura. [83]
 Esses valores adequados de EBG qualificam o Cu2O e o 

WO3 como materiais promissores em processos de conversão de energia solar 

devido à sua absorção na região visível do espectro. 

                                                     (5) 

onde    é a energia do fóton incidente,   é uma constante de proporcionalidade,     

é a energia de band gap óptica e   é o coeficiente de absorção óptica do filme. 
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Figura 4.3. Análise óptica dos filmes de Cu2O e WO3 (a) Curvas de transmitância 

UV-Vis e (b) Estimativa das EBG pelo método de TAUC. 
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4.4 Investigações Fotoeletroquímicas dos filmes de Cu2O e WO3 

 

As propriedades fotoeletroquímicas dos filmes foram investigadas usando 

uma célula eletroquímica de três eletrodos, na ausência e sob irradiação 

policromática. A Figura 4.4 mostra o voltamograma linear obtido em uma janela de 

potencial de 0 a -0,5 V (vs Ag/AgCl) para investigar a influência dos pH de deposição 

na resposta fotoeletroquímica dos filmes de Cu2O, obtidos a uma velocidade de 

varredura de 5 mV/s.  

 

No escuro, baixos valores de correntes foram registrados para todas as 

amostras, enquanto sob irradiação foram registradas fotocorrentes catódicas ca. 63, 

88 e 54 µA cm-2, coletados em potencial de -0,5 V, para filmes preparados em pH 

10, 11 e 12, respectivamente. Fotocorrentes negativas são sinais eletroquímicos 

característicos de filmes semicondutores do tipo-p. Foi obtido baixo valor de 

fotocorrente para o filme em pH 10, o que pode ser atribuído a uma menor 

espessura do filme, consequentemente menor quantidade de material de Cu2O 

depositado no vidro FTO e esse “desnível” da fotocorrente que ocorreu próximo ao 

potencial de -0,3 V pode estar relacionado a íons precursores que não formou 

completamente o Cu2O, como observado a baixa cristalinidade do Cu2O em pH 10 

nas análises de DRX.  Além disso, foi registrado um valor mais baixo de fotocorrente 

para o filme preparado em pH 12, nesse caso um aumento na espessura do filme 

pode aumentar o comprimento de difusão dos elétrons através da rede, 

consequentemente, reduz a mobilidade das cargas e diminui a fotocorrente. O 

melhor valor de fotocorrente foi registrado para o preparado em pH 11, atribuído ao 

equilíbrio entre a espessura do filme e o comprimento de difusão do elétron. 
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Figura 4.4. Voltamogramas lineares de filmes de Cu2O eletrodepositados em pH 10, 

11 e 12 em substrato vidro-FTO.  

A Figura 4.5a-b mostra os valores relativos das fotocorrentes, registrados 

para os filmes de Cu2O e WO3 sob condição de interrupção de luz, por medidas de 

voltametria linear com chopper, obtidos a uma velocidade de varredura de 1 mV/s. A 

Figura 4.5a mostra o comportamento da fotocorrente para filmes de Cu2O a pH 10, 

11 e 12. Conforme discutido anteriormente, os filmes com menor espessura 

provavelmente contêm menos material semicondutor, resultando em correntes mais 

baixas, enquanto os filmes mais espessos promovem maior resistência ôhmica, mais 

limites de grãos, que são fatores que também podem prejudicar a densidade de 

fotocorrentes. [105] A Figura 4.5b mostra a densidade de fotocorrentes para o filme de 

WO3, que apresenta um comportamento semicondutor característico do tipo-n com 

fotocorrentes anódicas limitadas nos potenciais de 0 a 1,4 V (vs Ag/AgCl). 

Resultados semelhantes sobre esse semicondutor já foram discutidos em trabalhos 

publicados pelo nosso grupo.  [20,78] 

A partir das curvas de fotocorrentes apresentadas na Figura 4.5, foi possível 

estimar o potencial de banda plana (flat band - Efb), que pode ser considerado, com 

aproximação, ao potencial do nível de Fermi, seguindo o modelo de Burter – 

Gärtner. É importante determinar o Efb de um semicondutor antes de sua aplicação 
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em processos fotoeletroquímicos, porque a partir dos valores de EBG e Efb, as 

posições relativas das bordas das bandas BV e BC dos semicondutores podem ser 

estimadas. [50] 

Em um semicondutor do tipo-n, o nível de Fermi está localizado muito próximo 

a BC, improvável no semicondutor do tipo-p, próximo a BV. Assim, o conhecimento 

do Efb pode dar a posição de uma das duas bandas e consequentemente da outra 

conhecendo a EBG do semicondutor. [106] Aqui, os valores de Efb foram determinados 

usando uma metodologia utilizada anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa, 

empregando o modelo Burter – Gärtner (isto é, a variação do quadrado da corrente). 

[20,51] Este modelo assume que o inicio real de fotocorrente (Iph) é observado apenas 

quando o potencial do eletrodo é mais positivo que o potencial da banda plana do 

semicondutor (ou seja, quando E> Efb e Iph> 0). Assim, o modelo de Butler-Gartner 

pode ser representado pela equação (6): 

            √                                       (6) 

onde (α) é o coeficiente de absorção, (W0) é a largura da camada de depleção, (φ0) 

é a intensidade da radiação, (q) é a carga do elétron e Efb é a energia da banda 

plana. Portanto, os valores de Efb obtidos por extrapolação do potencial de inicio 

fotocorrente foram estimados em, Efb = 0,14 V, 0,12 V e 0,06 V para os filmes de 

Cu2O preparados em pH 10,11 e 12, respectivamente e Efb = 0,21 V para os filmes 

de WO3 (vs Ag/AgCl) (Figura 4.5c1-c4). Assim, o diagrama da Figura 4.8 foi 

construído combinando as informações obtidas de Efb e EBG dos filmes. O valor Efb é 

fortemente dependente das condições do meio, como pH, estrutura cristalográfica do 

semicondutor, composição do eletrólito, bem como a morfologia e espessura do 

filme.[50,107] 
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Figura 4.5. Voltamogramas lineares com chopper de: (a) filmes de Cu2O 

eletrodepositados em pH 10, 11 e 12, (b) filmes de WO3 e (c1-c4) curvas J2 vs V 

pelo modelo de Butler-Gärtner.  

A Figura 4.6 mostra as curvas de cronoamperometrias realizadas em solução 

aquosa de Na2SO4 0,1 mol L-1 em potencial constante de -0,3 V (vs Ag/AgCl) para 

filmes de Cu2O depositados em pH 10, 11 e 12, na ausência e sob irradiação com 

interrupção manual de luz a cada 600s. Na ausência de iluminação (luz off) a 

densidade de corrente era próxima de zero e imediatamente após a irradiação (luz 

on), foi possível observar picos de fotocorrentes catódicas, que são atribuídos ao 

acúmulo de elétrons na BC do semicondutor. Em seguida, ocorre uma diminuição 

exponencial da fotocorrente (em direção ao zero de corrente) até atingir uma 

corrente estacionária, associada à recombinação de elétrons, mesmo sob condições 

de irradiação e polarização do semicondutor. Através dessas medidas de 
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fotocorrente, é possível observar reduções na intensidade de fotocorrente durante as 

repetições de interrupções de luz, o que pode ser atribuído à baixa estabilidade do 

Cu2O em eletrólitos aquosos, relatado como um grande problema restringindo seu 

uso em estudos e aplicações em células fotoeletroquímicas (PECs). [108] 

Outra observação interessante são os “picos” de corrente positiva nos filmes 

preparados em pH 10 e 11, que ocorreu imediatamente quando a luz foi desligada. 

Yee-Fun e cols. Registraram resposta fotográfica semelhante e os relacionaram a 

efeitos transitórios da corrosão do Cu2O, de acordo com a seguinte reação 

reversível: Cu2O + H2O + 2e- ⇄ 2 Cu + 2OH-. [109] Sob iluminação, um grande 

número de elétrons é fotogerado em Cu2O, e considerando o princípio de Le 

Chatelier, um sistema em equilíbrio que é sujeito a uma mudança na concentração 

se reajustará para neutralizar a mudança e estabelecer um novo equilíbrio. Quando 

aplicado nesse contexto, o excesso de fotoelétrons serviria para direcionar a reação 

para a direita e acelerar o processo de corrosão. Quando a luz é desligada, ocorre 

uma queda repentina na concentração de elétrons e, portanto, a reação é 

temporariamente direcionada para a esquerda (correspondendo a uma corrente na 

direção oposta) até que um novo equilíbrio seja alcançado. Isso explicaria os picos 

de correntes transitórias dos fotocatodos de Cu2O. 
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Figura 4.6. Curvas de densidade de fotocorrente-tempo com interrupção manual de 

luz a cada 600s, sob aplicação de um potencial constante de -0.3 V vs. Ag/AgCl para 

filmes de Cu2O em  (a) pH 10; (b) pH 11 e (c) pH 12.  

 

A partir das curvas de cronoamperometrias apresentadas na Figura 4.6, é 

possível obter o tempo de recombinação do par (e-
BC/h+

BV) dos filmes de Cu2O, 

seguindo a representação esquemática (Figura 4.7) e usando a Equação (7): 

       
 ⁄                                               (7) 

Esta equação refere-se à equação cinética da corrente transiente ( ), definida 

pela razão (R),   
      

       
, onde Jt é a fotocorrente no tempo "t", Jst é a 

fotocorrente estacionária e Jin é a fotocorrente no momento inicial. [78,110] 

Quando um semicondutor é irradiado, um pico inicial de fotocorrente de Jin é 

formado, indicando que ocorreu um processo de separação de cargas formando o 

par (e-
BC/h+

BV) e a redução da fotocorrente ao longo do tempo sugere o processo de 

recombinação de cargas fotogeradas. A inclinação da curva cinética fornece   e está 

relacionada ao tempo de recombinação das cargas dos eletrodos. Fazendo uma 

medição de   em cada curva irradiada, obtemos   ≈ 6,27s para pH 10,   ≈ 10,34s 

para pH 11 e   ≈ 11,7s para filmes de Cu2O em pH 12, indicando que quanto maior o 

tempo de recombinação, mais estável o filme, o que pode levar a maiores valores de 

fotocorrente.  
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Figura 4.7. (a) Representação esquemática da curva de fotocorrente transiente; (b) 

gráfico normalizado da dependência fotocorrente-tempo (j-t) para os filmes de Cu2O em 

pH 10, 11 e 12.   

A Figura 4.8 mostra os potenciais redoxes dos eletrólitos mediadores testados 

nos dispositivos investigados, que foram estimados por medidas de voltametrias 

cíclicas, que permitiram a detecção de seus picos de oxidação. Os valores foram 

convertidos de E(Ag/AgCl) para E(RHE) e, em seguida para eletrovolts (eV).  

Os mediadores, eletrólitos redox, são os responsáveis pelo contato elétrico, 

pelo transporte de cargas entre os dois eletrodos através de reações redoxes. [111] 

Assim, o eletrólito tem grande influência na eficiência de conversão da luz e na 

estabilidade em longo prazo do dispositivo. [112] Na célula montada neste trabalho, o 

eletrólito tem a função de sofrer oxidação injetando elétrons na BC do fotoânodo, 

que após percorrer o semicondutor e o substrato condutor, chegam ao circuito 

externo gerando corrente e são coletados pelo fotocátodo, que provoca redução do 

eletrólito regenerando os elétrons do eletrólito e completando um ciclo, sucessivos 

ciclos vão ocorrer até que cesse a luz no dispositivo ou haja problemas de 

vazamento do eletrólito, conforme esquematizado na Figura 3.3.  
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Figura 4.8. Voltametrias cíclicas dos eletrólitos redoxes: (a) I-/I-3; (b) K2S/S2-
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A Figura 4.9 representa as posições relativas das bordas das bandas de 

condução e valência dos filmes e o nível redox dos eletrólitos constituintes da célula, 

estimados na escala de vácuo e em relação à referência RHE. As bordas das 

bandas dos semicondutores foram estimadas por medidas de voltametrias lineares 

com interrupção de luz (Figura 4.6), conforme procedimento descrito anteriormente, 

O potencial foi originalmente medido em relação ao eletrodo de referência Ag/AgCl e 

depois convertido na escala de eletrodo reversível de hidrogênio (RHE). 
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Figura 4.9. Diagrama de níveis de energia com as posições das BC e BV dos filmes 

de Cu2O e WO3 e o nível redox dos eletrólitos constituintes da célula solar.  

4.5 Investigações fotoelétricas das células solares 

As caracterizações fotoeletroquímicas das células montadas com a junção de 

filme de WO3 unido por eletrólito redox ao filme de Cu2O preparado em pH 11, foram 

realizadas a partir das curvas de corrente vs. voltagem, sob fonte de luz 

policromática definida como 100 mW cm-2 (padrão 1,5 AM), como mostrado na 

Figura 4.10 e seus parâmetros foram determinados.  
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Figura 4.10. Curvas de Corrente vs. Voltagem das células solares compostas por 

um filme de Cu2O e um filme de WO3 unidos com eletrólito composto por um par 

redox de: (a) I-/I3
- e (b) S2-/S2-

n.  
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O FF pode assumir valores entre 0 e 1 e reflete as perdas elétricas (ôhmicas) 

e eletroquímicas (sobretensão) que ocorrem durante a operação do dispositivo. 

Aumentar a resistência em paralelo e diminuir a resistência em série, bem como 

reduzir a sobretensão para difusão e transferência de elétrons, levará a um valor de 

FF mais alto, resultando em maior eficiência e empurrando a potência de saída da 

célula solar para mais perto do seu máximo teórico. [91]  

Assim, os resultados extraídos das análises fotoelétricas das células solares 

deste trabalho mostraram valores superiores de FF, JSC e η para as células 

montadas com o eletrólito de I-/I3
-, indicando menor resistividade e menor efeito 

recombinativo entre o eletrólito e o semicondutor. Entretanto, o VOC registrado para a 

célula com o eletrólito de S2-/S2-
n é superior, associado ao nível redox do S2-/S2-

n, 

que é um pouco mais favorável ao transporte de elétrons, considerando o diagrama 

apresentado na Figura 4.8. Liu et al. verificaram que com o aumento do raio do 

cátion na ordem Li+<Na+<K+<Rb+<Cs+; o potencial da banda de condução muda 

negativamente, levando a um aumento no VOC e uma diminuição em JSC. [113] Além 

disso, em geral, obtivemos baixos valores de FF e η para os dispositivos, 

considerando a causa principal, a posição do nível redox dos eletrólitos, que no 

presente caso, não favorece efetivamente a transferência de elétrons, injetando 

elétrons na BC do fotoanodo, assim, são necessários mais estudos para potenciais 

eletrólitos que possuem nível redox em posições adequadas. 



 

  Capítulo 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Considerações finais 

Em resumo, as células solares foram preparadas com êxito usando uma junção 

de filmes de Cu2O e WO3 unidos por um eletrólito redox (n-WO3/eletrólito/p-Cu2O). 

Os filmes de p-Cu2O e n-WO3 foram depositados com sucesso em substratos 

condutor de vidro-FTO, com boa adesão ao substrato, o que não mudou nos testes 

eletroquímicos. Os filmes de Cu2O foram depositados pelo método de 

eletrodeposição potenciostática e o de WO3 foram depositados pelo método de drop-

casting a partir do precursor, citrato de tungstênio e calcinados a 500 °C por 2h.  

O estudo revelou que o controle do pH do banho de deposição desempenha 

um papel vital na qualidade dos filmes de Cu2O eletrodepositados. O padrão de DRX 

indicaram que os filmes eram puros e cristalinos, com estrutura monoclínica para o 

WO3 e cúbica para o Cu2O, com sinais mais intensos para os depositados em pH 12. 

Imagens de FE-SEM mostraram a presença de nanopartículas ligeiramente esféricas 

e de tamanho irregular para filmes de WO3 com tamanhos variando de 15 a 55 nm e 

morfologia piramidal triangular para filmes de Cu2O depositados em pH 11 e 12, com 

tamanhos variando de 66 a 215 nm e de 217 a 523, respectivamente, e que a 

medida que aumenta o pH de deposição, aumenta o tamanho das partículas e a 

espessura do filme.  

As caracterizações ópticas confirmaram a absorção dos filmes na região de 

luz visível, com EBG estimadas em 2,43 eV, 2,39 eV e 2,12 eV para filmes de Cu2O 

preparados a pH 10, 11 e 12, respectivamente e 2,79 eV para filmes de WO3. 

Estudos fotoeletroquímicos mostraram uma maior fotocorrente para filmes de Cu2O 

a pH 11, o que foi atribuído à espessura do filme. Portanto, os óxidos 

semicondutores estudados aqui são candidatos promissores em aplicações 
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fotovoltaicas, por serem materiais com absorção na região visível do espectro, 

abundantes, de baixo custo e baixa toxicidade.  

As células solares preparadas com a junção p-n usando um eletrólito redox 

mostraram uma metodologia promissora. A partir dos resultados dos dispositivos 

fotovoltaicos montados aqui, melhores FF e η foram obtidos usando eletrólito redox  

I-/I-3, devido uma menor resistividade e menor efeito recombinativo entre o eletrólito e 

o semicondutor, a partir do diagrama de energia dos constituintes da célula, 

concluímos que o uso de mediadores redox com potenciais redox apropriados 

melhora o desempenho do dispositivo. E, finalmente, acreditamos que a otimização 

do dispositivo e a melhoria da qualidade dos filmes, diminuindo os efeitos de 

recombinação, podem levar a resultados mais promissores. 
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