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Introdução 

Células solares a corantes fotoexcitáveis (CSCF), 

também conhecidas como dye-cells,
(1)

 são 

dispositivos constituídos de um fotoeletrodo, 

formado por um filme poroso de nanopartículas 

deTiO2 sensibilizado com um corante; um eletrólito, 

contendo o par oxi-redutor iodeto/tri-iodeto; e um 

contra-eletrodo de um metal catalisador. O contra-

eletrodo é um importante componente desse tipo de 

célula solar, uma vez que é responsável pela 

transferência de cargas do circuito externo da célula 

para o eletrólito, onde há o processo de redução dos 

íons tri-iodetos (I3
-
) para os íons iodetos (I

-
), 

responsável pela regeneração da mesma.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Princípio de funcionamento de uma dye-

cells. 

Resultados e Discussão 

Os filmes foram preparados por eletrodeposição, 

sobre substratos de vidro condutor (FTO) da 

FLEXITEC (11 Ohm/quadrado) a partir de uma 

solução aquosa de 40 mL e pH=7,5, contendo 

5m(mol.L
-1

) de cloreto de cobalto II hexaidratado 

CoCl2.6H2O mais 150m(mol.L
-1

)  de Tioureia 

NH2CSNH2. Suas propriedades físicas foram 

caracterizadas por espectroscopia ótica RAMAN e 

por EDX, mostrando a presença do Sulfeto de 

Cobalto I (CoS). As propriedades eletroquímicas 

desses filmes foram obtidas por voltametria cíclica 

em solução eletrolítica, contendo o par oxi-redutor 

iodeto/tri-iodeto. A performance de cada um desses 

filmes como contra-eletrodos de CSCF foi obtida a 

partir de curvas características de corrente-tensão 

(IxV). As células foram montadas, usando-se 

fotoeletrodos de filmes de TiO2 preparados por 

doctor blade, a partir de uma suspensão do pó de 

TiO2 (P25 DEGUSSA) sensibilizados com corante de 

berinjela (“Solanum Melongena”). A área ativa de 

cada célula foi de 1 cm
2
, sendo iluminada com luz 

policromática de 100 mW/cm
2
, proveniente de uma 

lâmpada halógena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Características IxV de células 

fotovoltaicas. (a) Chapa de Pt (b) Filme de CoS. 

Conclusões 

Conclui-se que o uso de contra-eletrodos de filmes 

de CoS em (CSCF)  pode ser bastante vantajoso 

considerando a boa aderência ao substrato e baixo 

custo de fabricação, sendo inferior ao dos filmes fino 

de Pt preparados em nosso laboratório. 
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