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Introdução 

As células solares sensibilizadas por corantes 

(DSSC), desenvolvidas em 1991 por Gratzel e 

O'regan 
[1]

, mostram vantagens promissoras, como 

baixo custo, processo de fabricação simples e a 

possibilidade de processamento em temperatura 

ambiente. Neste trabalho, o objetivo foi o estudo do 

siloxano poliéter-PPO4000 contando KI e I2 

utilizados como condutores iônicos em DSSC. Esse 

híbrido foi escolhido para superar problemas 

relacionados à vedação, vazamento e flexibilidade. 

As análises utilizadas foram: Espectroscopia de 

Impedância (EIE), Análise termogravimétrica (TGA), 

Calorimetria Diferencial de varredura (DSC), 

Espectroscopia de Infravermelho com  transformada 

de Fourier (FTIR), Espectroscopia de Raman, 

Difração de Raio-X (DRX).  

 

Resultados e Discussão 

Na Espectroscopia de Impedância (EIE), duas 

espécies condutivas foram observadas para cada 

híbrido, a razão [O] / [K] 15 foi a mais condutora. Na 

análise de TGA, dois pontos de degradação 

estavam presentes. O primeiro ponto estava a uma 

temperatura em torno de 300 ° C e pode estar 

relacionado à degradação do polímero. O segundo 

ponto estava em uma faixa de temperatura em torno 

de 700-800 °C. Nesse ponto, a porcentagem de 

massa diminuiu à medida que a razão [O] / [K] 

aumentou. O material não apresentou diferenças 

significativas nos valores da temperatura de 

transição  vítrea (tg) nas diferentes razões de [O]/[K] 

= 4, 8, 15, 30 e 80. Isto significa que a adição de KI 

e I2 não alterou a flexibilidade da cadeia polimérica 

na fase amorfa. No FTIR, as vibrações oriundas dos 

grupos químicos que pertencem a fase polimérica 

sofreram maiores variações nos valores de 

transmitância quando comparado a grupos da fase 

inorgânica. A incorporação do KI e I2 no híbrido 

induz um aumento da intensidade correspondente a 

vibração da lição do oxigênio tipo éter do polímero  

(1010 cm
-1

) e sofre um deslocamento para menores 

frequências com o aumento do teor de sal. A 

explicação é devido a interação dos íons K
+
 com os 

oxigênios de tipo éter do polímero. No DRX, 

verificou-se que houve uma diminuição na 

intensidade desses picos com o aumento do [O] / 

[K] proporções. A presença de I3
-
 (110cm

-1
), I5

-
 

(142cm
-1

) e a ausência de I2 (180-220cm
-1

) foram 

observadas por espectroscopia Raman
[2]

. Nas 

razões [O] / [K] = 4 e 8, havia I5
-
. Isso influencia no 

mecanismo de condução iônico, pois o poliiodeto 

tem raio iônico maior do que as espécies 

monoiodeto e diminui os valores de condutividade 

iônica.  

 

Conclusões 

O trabalho mostrou a possibilidade de obter 

eletrólitos sólidos híbridos apresentando 

condutividade iônica adequada e com  resistência 

térmica suficiente para uso em DSSC. Nos quais 

pode ocorrer a reação de oxi-redução necessária 

para o bom funcionamento da célula. 
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