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Resumo 

Atualmente, tratar de assuntos como o desenvolvimento 

sustentável tem vasta importância. Consequentemente, 

estudar meios de obtenção de energia de modo 

renovável, ganham importância no mercado. Abrindo-se 

assim, a discussão para obtenção de células solares 

para auxiliar na demanda energética e eliminar de vez os 

combustíveis fósseis. Pensando nisso, este trabalho visa 

a obtenção de um dispositivo fotovoltaico derivado do 

cardanol, o qual é matéria residual na castanha de caju, 

sintetizando-o a ponto de extrair desse a capacidade 

fotoativa necessária para aplicação em tal dispositivo. 

Introdução  

Encontrar fontes de energia que substituam o uso dos 

combustíveis fósseis é algo de extrema valia quando se 

trata de desenvolver a sociedade de modo sustentável. 

Com isso, o globo terrestre, busca cada vez mais 

estudos para a substituição dos combustíveis fósseis por 

materiais menos poluidores e com capacidade 

energética semelhante ou superior a estes. Uma das 

categorias destes estudos se relaciona a utilização da 

energia solar e sua conversão em energia elétrica 

através de dispositivos fotovoltaicos. Um exemplo disso 

são as células solares orgânicas que, se diferenciam das 

células solares mais atuais que são compostas por 

silício. Tais materiais ganham os holofotes na área pois 

possuem sua síntese facilitada, maior flexibilidade, 

geram menos resíduos e tem um menor custo 

comparadas as células inorgânicas (com silício). Deste 

modo, este trabalho objetiva a confecção de uma célula 

solar orgânica utilizando o cardanol, resíduo da castanha 

de caju, como precursor para obtenção de um composto 

fotoativo por meio de sínteses orgânicas e assim o 

aplicando em um dispositivo solar. 

Material e Métodos 

Seguiu-se 3 etapas para a obtenção da Porfirina 
Cardanol onde partiu-se do cardanol (1) obtido do 
resíduo da castanha de caju, como mostra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O autor 

Figura 1. Rota sintética para obtenção do 5,10,15,20-tetra- [4- (2- (3-
pentadecil) fenoxi) etoxi] fenilporfirina (4). 

 

Resultados e Discussão 

Confirmou-se que as sinteses foram eficientes devido ao 
seus espectros de FTIR apresentarem bandas 
caracteristcas em cada etapa. Na primeira síntese  
observou-se o desaparecimento de bandas na região de 
3650-3600 cm-1 referentes a hidroxila, bem como, o 
surgimento da banda em  569 cm-1 relacionada a ligação 
C-Br. Enquanto que na segunda etapa há formação de 
uma nova ligação C-O (1800-1630 cm-1) , não havendo 
sinal relacionado a ligação C-Br. Na terceira etapa a 
reação da porfirina demonstra o surgimento de uma 
nova ligação C-N e em 1718 cm-1 para o estiramento do 
tipo C=N. Também há o surgimento de um estiramento 
na região de 3571 cm-1. O RMN 1H também comprova 
estruturalmente que a sintese foi bem sucedida, com os 
seguintes resultados: (400 MHz, CDCl3): δ, ppm 8.89 (s, 

8H, posição do pirrol), 7.44 (d,8H,Ar).  

Conclusão ou Conclusões 

As moléculas foram obtidas assim como esperado, 
posteriormente serão testadas novas técnicas para 
aumentar seu rendimento e avaliado também em testes 
téoricos o quão significativo é o centro metálico para a 
estrutura e o posterior polímero sintetizado . 
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