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Resumo 

 

 O objetivo fundamental deste projeto de pesquisa é demonstrar a viabilidade da 

incorporação de conversores fotônicos e de pontos quânticos nas células solares bifaciais de 

silício industriais com a finalidade de conseguir um incremento na eficiência das mesmas. 

Para tanto, se apresentam como objetivos específicos: a) otimização da implementação dos 

conversores fotônicos à maiores energias (up-converter-UC) e dos pontos quânticos (PQ) nas 

células solares bifaciais de silício (CSB) industriais; b) encapsulamento do sistema; c) 

caracterização do sistema. 
Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a célula solar fotovoltaica, e analisou-se 

principalmente dois métodos que podem ser empregados para minimizar as perdas ópticas que 

ocorrem neste dispositvo: a introdução dos UC e dos PQ. Prepararam-se vinte e quatro 

amostras em base de silicone, contendo diferentes massas de UC e PQ. Os UC utilizados são 

compostos comerciais baseados em íons de terras raras, com massas variando de 0,5 a 1,5 g e 

utilizou-se sulfato de chumbo (PbS) como PQ nos volumes de 0,1, 0,2 e 0,3 mL. Após o 

tempo de cura (96h) foram medidas a transmitância e a refletância com o espectrofotômetro 

LAMBDA 950 UV/Vis/NIR, para o intervalo de 300 nm a 2100 nm.  

Para todas as medidas obtidas houve uma redução de 80%, como mínimo, na 

transmitância da radiação incidente em comparação com a amostra composta apenas por 

silicone. As amostras que apresentaram menores valores de transmitância foram as compostas 

com o UC PTIR545/UF (1,5 g) da empresa Phosphor Tecnology e com 0,2 mL e 0,3 mL de 

PQ de PbS. Para estas, somente 2% da radiação foi transmitida. Para as medidas de 

refletância, algumas amostras mostraram diferenças próximas a 50% para os valores na face 

superior em relação a face posterior. No entanto, sabe-se da necessidade de uma 



Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

caracterização elétrica e de eficiência quântica para uma completar esta comparação. Os 

ensaios compostos pelas misturas de UC com os PQ foram os que obtiveram os melhores 

resultados nas medidas de transmitância e refletância.  

Os resultados da pesquisa mostram-se promissores para este método de integração, 

pois tem potencial para serem

 

 facilmente integrados na indústria fotovoltaica, pois a eficiência 

aumenta e não há acréscimo de processos na fabricação. Através deste sistema será 

minimizada as perdas com a absorção em uma CSB de silício. 
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