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Resumo: 
A energia fotovoltaica é obtida por células especiais convertem a energia luminosa             

proveniente da luz do sol diretamente em energia elétrica. É uma fonte limpa,             
renovável e inesgotável de energia, com baixo impacto ambiental quando          
comparada com outras fontes. Esta promissora fonte de energia ainda possui custo            
muito elevado devido aos materiais utilizados para a construção das células solares            
que hoje, em sua maioria são feitas de silício. As Células Sensibilizadas por Corante              
(DSSC - sigla do inglês dye sensitized solar cell) são células mais baratas que as               
tradicionais células de silício. Este tipo de célula solar utiliza um material            
semicondutor, geralmente dióxido de titânio (TiO2). Como o TiO2 absorve pouca luz  
visível é acrescentado um corante que absorve luz visível, aumentando          
significativamente na eficiência de conversão de luz em energia elétrica. Por efeito            
fotoelétrico, ao absorver luz o corante pode transferir elétron para a banda de             
condução do TiO2 que em seguida transfere para o substrato condutor da célula. 
O trióxido de tungstênio (WO3) é um semicondutor tipo-N promissor para fabricação            
de células solares devido à suas propriedades ópticas e elétricas, possui band-gap            
de 2,5 eV e absorve luz visível com comprimento de onda próximo de 500 nm. O                
objetivo deste trabalho é construir células solares sensibilizadas por corante          
utilizando trióxido de tungstênio como material fotoativo. As células são construídas           
aplicando uma fina camada de emulsão de WO3 sobre a superfície de lâmina vidro              
com filme condutor de FTO (Fluorine-doped tin oxide), em seguida esta lâmina é             
aquecida a 400ºC para secagem e fixação. As lâminas são então submersas em             
uma solução de corante a base de rutênio polipiridina por 2h para a absorção do               
corante pelo WO3 e em seguida secas a 80ºC por 1h.  
O contra eletrodo é preparado usando deposição eletroquímica de platina sobre a            
superfície de outra lâmina de FTO. Os dois eletrodos são montados um sobre o              
outro com uma moldura isolante entre eles deixando uma pequena borda para            
conexão de fios condutores. Antes do fechamento célula fotovoltaica é adicionado           
um eletrólito composto por uma solução de iodo. A eficiência da célula é medida por               
meio de medição de corrente e tensão produzidas quando há incidência de luz             
utilizando potenciostato Autolab PGSTAT 128N e conjunto foto-kit.  
As células devem ter a capacidade de converter energia luminosa em energia            
elétrica, e espera-se que as células com WO3 apresentem maior eficiência do que             
aquelas com TIO2. 
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