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Resumo 

Aumentar a eficiência na conversão de potência dos dispositivos fotovoltaicos tem sido um 

grande desafio para vários grupos de P&D&I e diferentes tecnologias e∕ou materiais 

orgânicos foram desenvolvidos neste sentido, almejando contornar o Limite de Shockley–

Queisser de 33%. 

 

Uma dessas tecnologias é a que usa a fluorescência 

atrasada por Conversão Ascendente, Figura 1, que 

almeja absorver fótons profundos de baixa energia, na 

região do infravermelho do espectro solar (680-1400 nm), 

e disponibilizá-los no comprimento de onda de absorção 

do dispositivo fotovoltaico (400-600 nm), permitindo um 

aumento da população de fótons de maior energia 

absorvidos pela célula PV, ou seja, através do processo de 

conversão ascendente mais fótons com energia apropriada 

serão entregues ao dispositivo fotovoltaico.  

 

 

O máximo da potência de conversão eficiente para a conversão ascendente da radiação 

solar em energia elétrica é estimado em 47,6% para a luz do sol não coerente e 63,2 % para 

luz do sol concentrada (100 sóis). 

 

Outra técnica recentemente desenvolvida e forte promissora é a técnica de Fissão 

Excitônica, onde um fóton gera 2 elétrons e a célula solar híbrida atinge uma eficiência 

na conversão de potência final de aproximadamente 40%. 

 

Diferente das técnicas acima, as Perovskitas - uma classe de materiais tem chamado 

grande atenção por serem fortes concorrentes das células de silício, em função de uma 

eficiência de conversão de potência acima de 15%. 

 

O seminário inclui, ainda, a apresentação dos resultados obtidos pelo pesquisador, bem 

como de suas linhas de pesquisa a serem desenvolvidas em Araranguá, sendo também, 

abordados aspectos de sua experiência com empreendedor, que resultou no 1º Lugar no 

Inovativa Brasil de 2014. 

Figura 1: Imagem da câmera CCD 

para a fluorescência por CA no sistema 

PtOEP e PF-co-Antraceno.  

 


