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Introdução 
As células fotovoltaicas constituem uma promissora 
alternativa às fontes não renováveis de energia. 
Células solares foto-sensibilizadas com pigmentos 
oferecem uma solução alternativa de baixo custo. A 
diversificação das fontes de energia, explorando o 
potencial de cada região pode constituir uma 
solução para oferecer eletricidade a comunidades 
isoladas a centenas de quilômetros das grandes 
redes de distribuição elétrica. O aproveitamento da 
energia solar a partir de células solares fotovoltaicas 
foto-sensibilizadas, células de Grätzel(1), com 
pigmentos naturais oferece uma solução alternativa 
sustentável de baixo custo às tecnologias 
fotovoltaicas baseadas em silício. Da fruta verde do 
Jenipapo (Genipapa Americana) é extraído um 
pigmento com elevado potencial que pode ser 
usado em células de Grätzel. As células estão 
formadas por dois eletrodos com configuração tipo 
sanduíche contendo o foto-eletrodo formado por 
semicondutor foto-sensibilizado com pigmento e o 
contra-eletrodo, ambos em contato através de 
eletrólito não aquoso. 
O presente trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento e caracterização de células 
solares de Grätzel(1) empregando um pigmento 
extraído da fruta verde do Jenipapo (Genipapa 
Americana). 

Resultados e Discussão 
Sobre substrato de vidro coberto com ITO de 2x2 
cm foram depositadas nanopartículas de TiO2. As 
nanopartículas de TiO2 foram obtidas a partir da 
hidrólise do isopropóxido de titânio em meio ácido. 
O sol-gel obtido da hidrólise foi depositado sobre o 
ITO por spin coating, 5000 rpm e 3 minutos. 
Posteriormente foi sinterizado o TiO2 em mufla a 
350 ºC por 45 minutos. Uma fita isolante foi 
posicionada em um dos extremos do substrato de 
modo a proteger o ITO antes de cada deposição do 
sol-gel e retirada antes da sinterização, assim foi 
assegurado o contato elétrico no foto-eletrodo. 
Foram depositadas 6 camadas de TiO2. As peças 

de TiO2/ITO foram submersas por 4 horas em 
pigmento de Jenipano verde extraído em álcool 
isopropílico. O eletrólito será formado pelo par I−/I3−. 
Este será obtido a partir de uma solução composta 
de acetonitrila/3-metil-2-oxazolidinona na proporção 
9:1. O eletrólito colocado entre o foto-eletrodo e 
contra-eletrodo forma uma fina camada ao serem 
pressionados por dois prendedores tipo binder clips 
nos extremos opostos de ambos os eletrodos. A 
célula foi caracterizada empregando um VI (Virtual 
Instrument) do software LabVIEW 2010, específico 
para parâmetros em dispositivos fotovoltaicos. Para 
isto foi empregado um PXI-1045 com placa PXI-
4130 e sistema de aquisição/controle PXI-6031E e 
SCB-100. O sistema de medição contou com fonte 
de luz de 150 W LG-PS2 de Olympus, fotodiodo de 
Si e termopar, acoplados à câmara onde foi 
posicionada a célula solar. Resultados parciais são 
apresentados na Tabela 1. 
 Tabela 1. Parâmetros de eficiência e potencia    

Parâmetros de eficiência Parâmetros de potencia 
Isc (A) 0,117 Pmax (W) 0,238 
Voc(Volts) 2,339 VMP (Volts) 2,250 
Fill Factor 0,505 IMP (A) 0,0931 
R series (Ω) 1,329 Eficiência % 4,307 

Conclusões 
Os parâmetros de eficiência e potência da célula 
solar obtidos incentivam estudos posteriores de 
otimização da arquitetura da célula solar e de 
fotoestabilidade do pigmento empregado. O trabalho 
possibilitou o treinamento da equipe na deposição 
de filmes finos e medidas elétricas em dispositivos 
fotovoltaicos. Os trabalhos realizados nesta 
pesquisa sentam as bases para a futura 
implantação de grupo de pesquisa na área de 
fotovoltaicos nas Instituições Amazonenses. 
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