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O contínuo crescimento da população e do consumo de energia em escala 
mundial, associado à natureza finita dos combustíveis fósseis e à poluição 
gerada pela sua queima, põem em “xeque” o atual modelo energético. A 
procura de um modelo baseado no desenvolvimento sustentável em longo 
prazo tem motivado interesse crescente por formas de energia mais limpas e 
renováveis, de modo a permitir a satisfação às necessidades energéticas, sem 
alterar de maneira acentuada as condições de vida no planeta. Nesse contexto, 
a energia solar surge como uma forte candidata, pois consiste numa fonte 
energética renovável, limpa e sustentável. A obtenção desta fonte de energia 
ocorre de diversas formas, e dentre elas, encontra-se as células fotovoltaicas 
ou solares, dispositivos que convertem a luz solar em energia elétrica por meio 
do efeito fotovoltaico. Na literatura estes dispositivos são conhecidos como 
célula de Grätzel e utilizam em sua composição o dióxido de titânio (TiO2). Os 
dispositivos fotovoltaicos são constituídos por um ânodo, um eletrólito e um 
cátodo foto-eletroquímico que converte energia solar em elétrica. O presente 
trabalho tem como objetivo projetar células solares sensibilizadas por corantes 
e compostos de coordenação e avaliar o desempenho de eficiência desses 
complexos no processo de absorção da energia solar e na conversão em 
corrente elétrica. A montagem do protótipo fotovoltaico foi feita utilizando 
corantes orgânicos naturais presentes em: cebola roxa e beterraba, 
combinados com complexo de Európio (Eu3+), tipo [Eu(TTA)3.2H2O], (TTA-
tenoiltrifluoroacetona). Estes vegetais foram escolhidos, pois são fontes de 
antocianinas e carotenoides, pigmentos originados pelo metabolismo primário e 
secundário das plantas e auxiliam na absorção solar. Para o design do sistema, 
utilizou-se duas placas de ITO (óxido de índio e estanho); sobre o lado 
condutor de uma das placas foi depositada uma fina camada de TiO2, está 
superfície foi recoberta com um corante sensibilizador / e complexo 
[Eu(TTA)3.2H2O], compondo o ânodo. Na outra placa foi depositada uma fina 
camada de grafite, sendo este o cátodo. As placas foram justapostas com o 
eletrólito (solução de iodo). A partir do registro da diferença de potencial 
elétrico - DDP, observou-se que os dispositivos solares sensibilizados por 
corantes sem combinação do sistema, [Eu(TTA)3.2H2O], geram valores de DDP 
medianos, no intervalo de 4,6mV-51mV, com a adição do quelato de 
Eu3+/corantes observou-se um aumento na eficiência, na faixa que vai de 



119mV-196mV, muito provavelmente pelo tempo longo de meia vida (0,26 ms) 
do sistema contendo o referido íon. Assim, levando em consideração 
parâmetros como: área da célula, a incidência da luz natural, nota-se que o 
protótipo mesmo que em sua concepção embrionária, quando combinado com 
complexos à base de európio, possui potencial de atuar como conversor eficaz 
de energia solar.  
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