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Filmes finos de pent6xido de ni6bio (Nb20S)foram obtidos usando a tecnica

sol-gel a partir de sois preparados com but6xido de ni6bio. Ap6s tratamento termico

a 560°C os tilmes sao cristalinos (fase II), transparentes, homogeneos e sem

defeitos e rachaduras. Os tilmes tern excelente propriedades eletrocromicas com

inser~ao de ions Li+.Eles se tornam de cor azul, com wna varia~ao da transmissao

6tica entre 80% (estado de transparencia) ate 20% (estado colorido) na faixa de 300-

1100nm. ° processo de inser~ao e extra~ao de Lt e reversivel e estavel

eletroquimicamente (testes realizados ate 2000 voltametria ciclicas). A inser~ao e

extra~ao de ions de Lt foi estudada por tecnica de voltametria ciclica e

espectroscopia 6tica nwn eletrolito constituido de wna solu~ao O,IM de perclorato

de litio (LiCI04) dissolvido em carbonato de propileno (PC). A cinetica deste .

processos foi estudada por tecnica de cronoaIil.perometria. As caracteriza~oes

estructurais foram determinadas por difra~ao de raios-X, retro espalhamento de

Rutheford, e espectroscopia de infravermelho. A morfologia e textura dos tilmes

foram estudadas usando a tecnica de microscopia eletronica de varredura (SEM).



Thin films of niobium. pentoxide (Nb20S) have been obtained by sol-gel

method using sols prepared from Nb pentoxide. After thermal treatment at 560°C,

the coatings were found crystalline, transparent, homogeneous without defects or

cracks. The films show excelent electrochromic properties under Li+insertion. The

coatings turn deep blue with a variation of the optical transmission of 80% (bleached

state) to 20% (colored state) in the spectral range 300-1100nm. The process ofLt

insertion or extraction is reversible and electrochemically stable (tested up to 2000

voltammetry cycles). The electrochromic properties have been studied by

electrochemical techniques such as cyclic voltammetry and optical spectroscopy in

eletrolyte of O,IM lithium perclorate (LiCI04) dissolved in propylene carbonate

(PC). The kinetic process was studied by chronoamperometry technique. The

structural characterization has been determined by x-ray difraction, Rutherford

backscattering, infrared spectroscopy. Scanning eletronic micrography was used to

obtain the morphology and texture of the coatings.



CAPiTULO 1

o PROCESSO SOL - GEL

o processo sol-gel e urn metodo que vem sendo cada vez mais utilizado na

prepara~ao de novos materiais. A prirneira men~ao do processo encontra-se numa

publica~ao de Ebelrnen (1) ja ern 1846, mas 0 metodo foi praticamente esquecido

ate 0 fim da segunda guerra mundial. Este processo foi redescoberto em tomo de

1950 e ate cerca de 1970, 0 metodo foi bastante utilizado na obten~ao de silica e

silicatos. Em tomo do 000 1970 0 metodo foi bastante utilizado para a obten~ao de

vidros de multicomposi~ao de 6xidos. 0 interesse tecnico cientifico foi despertado

ap6s estes trabalhos estendendo-se posteriorrnente as areas de desenvolvirnento de

vidros, filrnes finos, catalizadores, cerfunicas avan~adas, etc. Nos ultimos 10 anos

com 0 surgimento de novos materiais, esta tecnica foi ganhando uma importancia

maior por apresentar vantagens sobre os processos convencionais. 0 interesse maior

provem do fato que os metodos quimicos perrnitem obter vidros, vitro cerfunicas,

filmes finos, fibras com melliores homogeneidade e pureza. Tambem 0 metodo

permite um mellior controle de cada urna das etapas do processo para obter-se as

propriedades desejadas.

A palavra "sol" refere-se a urna dispersao de particulas coloidais num

liquido, i.e, uma dispersao de particulas s6lidas corn dimensoes na faixa de 1 a

100nm, cada uma delas contendo cerca de 103 a 109 atomos. A viscosidade do sol



e aumentada com a perda da fase liquida e/ou polimeriza~ao e condensa~ao das

particulas solidas. Este processo evolui lentamente ate se formar urn corpo solido

poroso chamado "gel".

Algumas vantagens e desvantagens do processo sol-gel com rela~ao aos

processos convencionais estao relacionadas a seguir.

Vantagem:

1. boa homogeneidade do material de partida, assim como do produto final.

2. boa pureza do material de partida.

3. temperaturas de prepara~ao relativamente baixas.

4. possibilidades de obter produtos especiais tais como fHmes finos, pos ultrafinos,

fibras, materiais porosos, etc.

Desvantagem:

1. alto custo do material de partida.

2. grande contra~ao do material durante 0 processo de secagem e densifica~ao.

3. utiliza~ao de produtos orgamcos perigosos para a saude.

4. tempo prolongado do processo.

1.4 Descri~io do processo sol-gel

o processo sol-gel envolve tres principais etapas:

1. prepara~ao da solu~ao de partida (sol).

2. gelifica~ao.



Alc6xidos metalicos de f6rmula geral M(OR)n' onde M e urn metal de

valencia n, por exemplo st4
, Zr4+eRe urn grupo alquil C)Iz+x, tal como CH3, CzHs,

sao geralmente utilizados como precursores do sol. Estes produtos sao facilmente

hidrolisados e policondensados em presen~a de agua. Essas rea~oes podem ser

representadas esquematicamente pelas seguintes equa~oes quimicas:

M (OR)n + nHzO ----.M (OH)n + nROH (1.1)

rea~ao de hidr6lise

pM (OH)n ----.pM0ntz + 1/2p.nHzO (1.2)

rea~ao de policondensa~ao

o 6xido resultante MOntZ e geralmente obtido em forma de pequenas

particulas com cerca de 2nm. E interesante salientar que esses metodos nao sao

limitados a obten~ao de 6xidos e que eles podem em principio ser usados para a

prepara~ao de sulfetos e oxinitritos, onde a rea~ao de hidr6lise e substituida por

sulfeta~ao e amoniolise respectivamente abrindo dire~oes para a obten~ao de novos

materiais com atraentes propriedades fisicas.

o processo sol-gel e particularmente atraente para a forma~ao de camadas

finas de 6xidos. Existem praticamente tres tecnicas de prepara~ao: mergulhamento



("dip-coating"), "spin-coating" e "spray-coating". Estas tecnicas envolvem a

prepara9ao de uma solU9aoliquida (sol) de alta pureza, mono ou multicomponente,

geralmente preparada a partir de mistura de alc6xidos metalicos, agua e alcool.

o filme obtido e Umido e constituido de particulas com liga90es de metaloxano. A

camada e posteriormente seca e densificada por tratamento termico a mais alta

temperatura. A forma9ao de tilmes com boa aderencia ao substrato esta assegurada

somente quando existem liga90es metal-oxigenio-metal, como e mostrado na tigura

1. 0 filme e geralmente quebradi90 durante todo 0 processo de liga9ao e secagem.

A espessura do filme nao deve ultrapassar de 0,1- 0,3J.lmafim de garantir superficies

homogeneas, sem defeitos e tissuras (3).

filme
gel

/'J'. M'vV\f\ M';V
I Io 0

Figura 1. Fonna~o das Iiga~Oesquimicas na interface do filme e do susbtrato

1.6.1 Fatores que afetam a espessura do filme

1. A viscosidade do sol: a espessura do tilme aumenta com 0 valor da viscosidade:

a espessura e proporcional a raiz quadrada da viscosidade.



2. A velocidade de retirada no caso do "dip-coating": a espessura do filme aumenta

lineannente com a velocidade de retirada do substrato mergulhado.

3. A concentrar;iio do oxido no sol: a espessura do filme aumenta com a

concentra~ao do 6xido no sol.

4. Tempo e temperatura de densifica~ao: ap6s a sua fonna~ao, os filmes saD porosos

e podem ser submetidos a tratamentos termicos. A espessura dos filmes decresce

com 0 tempo e tambem com a temperatura de sinteriza~ao.

Por tanto pode-se controlar a espessura do filme controlando simplesmente

estes fatores.

A tecnica de deposi~ao por mergulhamento ou "dip-coating" usada por nos

e a mais simples (figura 2).0 substrato e inicialmente imerso no sol e em seguida

e retirado a velocidade constante, geralmente a temperatura ambiente. A hidrolise

da camada e feita aproveitando a umidade natural ..0 tilme fino obtido e constituido

de urn gel funido. A etapa seguinte envolve 0 aquecimento do sistema (suporte +

filme) a fun de secar 0 filme (- 100°C), eliminar os produtos orgamcos e refor~ar

a aderencia do tilme ao substrato (- 400°C). Temperaturas mais altas permitem

densificar 0 filme, controlar sua porosidade e obter materiais cristalinos se desejado

(controle da estrutura). Para obter uma camada homogenea e importante que a

solu~ao mollie e recubra completamente 0 substrato com wna tluidez adequada e que

o filme-gel depositado se solidifique wlifonnemente; por issso 0 substrato deve estar

limpo e sem contamina~ao.



substrata de
vieiro

Figura 2. Dispositivo usado para a prepara~io de filmes pelo processo "dip-

coating"

A espessura h do filme segue wna rela~ao derivada por Landau e Levich (4)
./'

para liquidos VlSCOSOS ideais depositados sobre urn suporte deslocando-se

verticalmente

onde:

11: viscosidade do sol

p: densidade da solu~ao

U: velocidade de retirada do suporte



g: acelera~ao terrestre

Nca:niunero capilar (Nca=11 Ufo)

A varia~ao da espessura em fun~aodo c1nguloentre a horizontal e a tangente

no ponto de contato parede/liquido foi calculada teoricamente por Deryagin et al.

(5).
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Essas rela~oes foram derivadas para tilmes viscosos ideais. Na pnitica observa-se

desvios no exponente da rela~ao (1.3).

o processo "dip-coating" nao e limitado a deposi~ao de uma s6 camada.

Uma vez que 0 tilme e seco e densiticado, 0 processo pode ser repetido tanto na

mesma solu~ao para aumentar a espessura do tilme, ou numa outra solu~ao para

depositar urn material de composi~ao diferente. 0 processo "dip-coating" permite

a deposi~ao simultanea de tilmes sobre os dois lados do susbtrato.

o processo de "spin-coating" diferencia-se do processo de "dip-coating" em

que a deposi~ao do filme e realizado por gotejamento centrifugal (figura 3). Bomside

et al. (6) dividem 0 processo em 4 etapas: deposi~ao, "spin-up", "spin-off" e

evapora~ao, embora a etapa de evapora~ao usualmente sobrep<>e-seas outras etapas.

Durante a etapa de deposi~ao 0 excesso de liquido e distribuido superficialmente.

Na etapa de "spin-up" 0 liquido fIui radialmente para fora, devido a for~a centrifuga.

Na etapa de "spin-off" 0 excesso de liquido fiui em dire~ao ao perimetro e sai como

gotinhas. Na etapa final a evapora~ao e tida como mecanismo primario de

diminui~ao da espessura do tilme. A espessura do filme ap6s a etapa de "spin-off'



onde ho e espessura inicial, t e 0 tempo, pea densidade, w e a velocidade angular

e " e a viscosidade.
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°processo de "spraying" e apropriado para a fabrica~ao de camadas que

nao tern fi.llWao6tica. Com esta tecnica e praticamente impossivel obter fihnes finos

homegeneos e uniformes. As aplica~oes tern sido limitadas ate 0 momento a
produ~ao de camadas de 6xidos semicondutores transparentes, tais com 0 Sn02 e

In203 sobre uma superficie de vidro.



1.7 Comentarios gerais

° processo sol-gel permite controlar a estrutura do material em escala

nanometrica desde as primeiras etapas do processo. Para a silica (Si02) em forma

de pas, fibras, filmes estes objetivos tern sido conseguidos. °melhoramento das

propriedades dos materiais e devido ao processo ultraestrutural que permite obter

partfculas nanometricas, a pureza dos materiais usados e a homogeneidade do sol

a nivel molecular. Entretanto a compreensao dos mecanismos das rea~oes

moleculares, da termodin3.mica e cinetica ainda e insuficiente.

A maior dificuldade do processo sol-gel esta na pequena escala das

estruturas envolvidas. Entretanto 0 metodo apresenta as vantagem de ser simples,

barato, com possibilidades de poder trabalhar a baixas temperaturas.



CAPiTULO 2

ELETROCROMISMO

o eletrocromismo pode ser definido como 0 fenomeno pelo qual materiais

mudam suas propriedades 6ticas tais como transmissao, absor~ao, retle~ao (mudan~a

de cor) pela inser~ao de ions (H+'Lt,Na+)sob aplica~ao de urn campo eletrico. Para

ser de interesse tecnol6gico 0 processo deve ser reversivel. 0 material volta assim

a seu estado original aplicando urn campo eletrico inverso (processo de extra~ao dos

mesmos ions). 0 meio no qual sao realizado estes processos e denominado

eletr6lito. As correntes ionica e eletronica originam urna mudan~a quimica do

material~ assim qualquer mudan~a da cor esta acompanhada de urn processo de

redu~a%xida~ao.

o fenomeno de eletrocromismo e conhecido ha varias decadas. Ele foi

observado pela primeira vez por Kraus (7). Entretanto pesquisas a nivel mundial s6

foram iniciadas vinte mos depois, ap6s os trabalhos fundamentais de Deb (8, 9)

sobre W03• Dentro dos compostos que apresentam este efeito, os 6xidos de metais

de traitsi~ao tais como W03, Nb20S' TiO~ V20S' Ce02, Mo03, NiO, Fe203 e alguns

compostos mistos destes compostos foram particularmente estudados. Os ions de

metais de transi~ao possuem vanos estados de oxida~ao e propriedades 6ticas

especificas ocorrem por causa de saltos ativados de eletron "urnpaired" com baixo

nivel de valencia para niveis mais altos. A energia de ativa~ao sendo da ordem de

1eV resulta na presen~a de uma larga banda de absor~ao na regiao visivel do



espectro 6tico. Assim estes materiais apresentam wna cor tipica azul.

°processo de coloraf;ao e descoloraf;ao e geralmente descrita por:

MOn (transparente) + xr + xe-~ I~On (azul) (2.1)

onde M e urn metal, r e tUn ion carregado (+) tais como H+,Lt,Na\ e- e urn eletron

en depende do tipo de 6xido.

Os materiais eletrocromicos sao divididos em tres grupos em relaf;ao a sua

estrutura cristalina do tipo perovskita, rutila ou estrutura em camadas e blocos. A

presenf;a de unidades octaedricas do tipo M06 e de fundamental importancia (10).

Filmes eletrocromicos foram obtidos por diferentes metodos tais como

evapora~ao termica, "sputtering", MBE (Molecular Beam Epitaxial), etc, inclusive

via sol-gel. A composif;ao mais estudada foi 0 W03 com estrutura perovskita e que,

dependendo da temperatura pode apresentar vanas simetrias: tetragonal,

ortorrombica, monoclinica ou triclinica, que apresentam vanos arranjos dos

octaedros de W06• Este material usualmente transparente se toma azul por inserf;ao

cat6dica de ions H+e Li+(10).

A colora~ao obtida por inserf;ao de ions e chamada de colora~ao cat6dica

e ocorre na maioria dos compostos. °caso oposto, onde a coloraf;ao e obtida ap6s

a extraf;ao dos ions e chamado de coloraf;ao an6dica.

Filmes eletrocromicos de 6xido de molibdemo (Mo03) foram reportados por

Guerfi e Dao (11), e Amouldussem (12).0 primeiro foi realizado pela tecnica de

eletrodeposi~ao e os autores estudaram os efeitos de tratamento termico sobre suas

propriedades eletrocromicas; estes filmes apresentam urna reversibilidade na

mudan~a de cor de ligeiramente colorido a azul escuro entre os potenciais de -0,5V

ate 2,5 V vs Ag!AgCI; 0 segundo foi realizado usando a tecnica de evaporaf;ao por

feixe eletronico; estes fi1mesforam estudados em diferentes ambientes e mostrou-se



que para uma voltagem aplicada existe urn limiar de umidade na qual abaixo dela

nao existe colora~ao~ pode-se conduiT que a colora~ao ocorre assim por meio de

uma rea~ao eletroquimica redox, com vapor de agua absorvido como eletr6lito.

Ozer e Tepehan (13) reportaram eletrocromismo em tihnes de 6xido de

cobre CUx0 amorfo de espessura de 60-500nm~estes tihnes foram depositados pela

tecnica de evapora~ao termica RE (evapora~ao reativa) e EC (evapora~ao termica

convencional). Eles apresentam eletrocromismo (cinza avermelhado-descolorido)

para a inser~ao de Lt· A colora~ao foi obtida polarizando 0 tihne de CUx0 em

potencias cat6dicos de -2,5 V ou -3,5 V e 0 processo de descolora~ao foi

conseguido revertendo a polariza~ao em potenciais an6dicos de +2,5 V. Os

processos de descolora~ao e colora~ao sao realizados em menos de 3 minutos.

Yoshiyuki et aI. (14) reportaram propriedades eletrocromicas em tihnes de

6xido de iridio(IrOJ realizados por oxida~ao termica. Estes materiais apresentam

uma eticiencia de colora~ao de 13,5 ate 15,4 cm2/C.

Passerini et al. (15) reportaram filmes de Nix0 de espessura de 600-2000nm,

preparados pela tecnica de "sputtering".Estes filmes apresentam eletrocromismo por

inser~ao de Li+ . Os processos de intercala~ao podem ocorrer de duas maneiras

diferentes e foram interpretados pelas seguintes equa~oes quimicas.

onde a equa~ao (2.2) descreve a ativa~ao do eletrodo do tilme de 6xido de niquel e

a rea~ao (2.3) a cinetica e a reversibilidade do processo de inser~ao e extra~ao.

Maruyama et al. (16) tambem reportaram a prepara~ao de tilmes de 6xido



de niquel pelo metodo de deposi~ao quimica a vapor (CVD). Aparentemente 0 filme

de NiO depositado a 250°C esta amorfo enquanto que para 300°C ele e composto

de cristais com estrutura cubica. ° eletr6lito usado foi KOH (1,OM), e 0 pica

an6dico apareceu a 525 mV vs (SCE) e 0 pica cat6dico a 420 mV vs (SCE). A

colora~ao foi associada ao proceso de oxida~ao e a descolora~ao foi associada ao

processo de redu~ao. Desde que 0 6xido de niquel e urn material eletrocromico

an6dico, este material pode ser usado em combina~ao com urn material

eletrocromico cat6dico como 0 6xido de tungstenio (WO)) ou 0 6xido de ni6bio

(Nb20S). Decker et al. (17) reportaram filmes finos nao estequiometricos de 6xido

de niquel, feitos por deposi~ao "dc-reactive sputtering". °processso de intercala~ao

de litio induz a urna mudan~a da estrutura do 6xido. Os autores observaram pelo

menos duas novas fases: a primeira esta relacionada a inser~ao de litio (processo de

descolora~ao) e permanece ate que 0 niunero de ions de litio inseridos seja igual ao

niunero de sitios intersticiais disponiveis na estrutura hospedeira; quando a inser~ao

de litio excede esta quantidade a estrutura se rearranja em urna segunda fase para

compensar 0 excesso de litio (processo de escurecimento).

°6xido de varnidiotambem e urn material eletrocromico Shimizu et al. (18)

reportaram filmes de V20SreaJizadospor "spin-coating" sobre ITO. Ap6s tratamento

termico a 400°C, este tilme e cristalino e apresenta urn excelente eletrocromismo

com cores variando de azul forte ~ verde ~ amarelo. As cores amarela e verde

apresentam urna estabilidade de mais de 20 horas enquanto que 0 azul degrada-se

consideravelmente dentro de 10 horas. A voltametria ciclica (tigura 4) de urn tilme

de V20S tratado a 250°C indica urn eletrocromismo fraco, enquanto que para urn

filme tratado a 400°C a reversibilidade de azul para verde e de verde para amarelo

e viceversa e boa.
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Figura 4. Voltametria ciclica de um filme fino de V10S tratado termicamente .

(a) a 250°C e (b) a 400°C, velocidade de varredura de 50 mV/s (18).

Poucos trabalhos tem sido reportados sobre as propriedades eletrocromicas

do 6xido de ni6bio·(Nb20S).Reichman e Bard (19) mostraram tais efeitos para uma

camada de 1,5JImde espessura depositada sobre a superficie de um disco metalico

de ni6bio tratada a - 500 °C por 10 minutos. °efeito de colora~ao, estabilidade

quimica e uma cinetica nipida (1-2 s) foram observadas em refle~ao ap6s inser~ao

de Lt ou H+. Gomes et al. (20) estudaram em detalhes as propriedades

eletrocromicas prot6nicas de uma camada opaca de 20Jlm de espessura preparada

da mesma maneira. Mais tarde Alves (21) confirmou a possibilidade de inser~ao de

ions de Li+em cenUnica de Nb20s de 1JImde espessura preparado com p6 comercial

(CBMM) e sinterizada a 800 °C.



2.3 Materias eletrocromicos preparados pelo processo sol-gel

Entre os compostos qu~ apresentam urn comportamento eletrocromico estao

os 6xidos de metais de transi~ao tais como W03, Nb20s, Ti02, Ce02, M003~ todos

eles tern sido obtidos via sol-gel.

Filmes de W03 tern sido 0 material eletrocromico mais estudado e pelo

menos tres tentativas foram desenvolvidas para a prepara~ao de sois para depositar

filmes de W03 (22, 23, 24). De acordo com Livage (25) a rea~ao do oxocloreto de

tungstenio (WOCI4) com isopropanol e 0 melhor e mais barato metodo de

prepara~ao. Este metodo permite obter urn sol estAvelpor muitos meses devido a

forma~ao de urn precursor molecular oligomerico. Filmes de espessura micrometrica

de composi~ao W03.nH20 sao faceis de se obter com 0 controle da quantidade de

agua e da morfologia do filme, as quais sao essenciais para esta aplica~ao, por

tratamento termico adequado. A melhor estabilidade eletroquimica para a inser~ao

de Li+ foi encontrada para n=0,5. Uma maior quantidade de agua conduz a urn

decrescimo gradual da corrente eletrica 0 que indica a irreversibilidade do processo.

Usando urn sol preparado com uma mistura de cloreto de tungstenio (WCI6),

prop6xido de titanio (Ti(OPri)4)e etanol, Gottsche et al. (26) reportaram uma melhor

estabilidade eletroquimica. Entretanto a adi~ao de Ti02 (10-15mol%) reduz 0

niunero de sitios ativos do tungstenio originando uma disminui~ao da varia~ao da

transffiissao 6tica.

Usando a metodologia descrita pelo grupo de Livage (27), fHmes sol-gel

W03 amorfos com 200nm de espessura, tratados termicamente a 120°C durante 2

horas foram feitos por nosso grupo para realizar uma janela eletrocromica prot6nica

totalmente via sol-gel vidro/ITOIW03(sg)ffiOisg)/ITO/vidro (28-29). A

transmissao 6tica na regiao visivel e 0 tempo de resposta do dispositivo durante os



primeiros ciclos foram de 600/0<T <20% em A=550nm e 0 tempo de resposta para

os procesos de colora~ao e descolora~ao era da ordem de 10s; estes valores sac

similares com aqueles obtidos em janelas realizadas por processos convencionais

(30). A principal desvantagem foi 0 tempo de vida do dispositivo cuja varia~ao de·

transmissao /1T foi gradualmente reduzida com 0 aumento do niunero de ciclos.

A origem desta degrada~ao nao e conhecida mas e provavelmente devida a

uma rea~ao nao desejada na interface TiO/W03 (29). Uma camada fina de TaOs

(31) depositado sobre 0 W03 pode oferecer uma prote~ao contra tal degrada~ao. Do

outro lado, Livage et al. (23, 32) reportaram tempo de vida maior que 40000 ciclos

para uma cela simetrica sempre colorida SnO/WO/TiO/W0/Sn02 cujas camadas

ativas foram realizadas via sol-gel.

Geis de V20S foram sinterizados principalmente pelo gropo de Livage

usando a rota alc6xida (33, 34, 35). A natureza do material realizado depende

principalmente da razao de hidr6lise H20/V. ° gel tern uma mistura de

conductividade eletronica e prot6nica e a inser~ao de Li+e reversivel.

Filmes mistos de V20s-Ti02 foram preparados por Katsumi (36) com SOlS

preparados de uma mistura de alc6xidos de V e Ti em isopropanol e estabilizados

com a adi~ao de acetilacetona e excesso de acido acetico. As propriedades

eletrocromicas dependem fortemente da rela~ao at6mica x=Ti/(V+Ti) e da

temperatura de calcina~ao. A 400 or por exemplo pode-se observar mudan~a de cor

azul +-+ verde +-+ amarelo para x<O,1 e castanho-avermelhado para 0,6<x<0,67. A

500°C a camada tem urn comportamento similar ao V20S puro.

Camada de gel de ri02 amorfo preparado por hidr6lise e condensa~ao de

Ti(OBu)4 (33,37) apresentam ciclos reversiveis colorido-descolorido e sua cor pode

ser ajustada como cinza ou azul, dependendo do aditivo quimico usado para a

prepara~ao do sol.

Embora eles nao apresentam propriedades eletrocromicas na faixa espectral



visivel as camadas sol-gel de CeOz (38) e Ti02-Ce02 (38, 28, 29) tern alta

reversibilidade eletroquimica para ions de Lt e tern sido propostas como eletrodo

de armazenagem. As camadas de CeOz mostram maior capacidade de armazenagem.

A primeira tentativa de fabricar Nb20S pelo processo sol-gel para prop6sitos

de eletrocromismo foi reportado por Lee e Crayston (39). Os autores usaram a

tecnica de "spin-coating" e os filmes foram depositados sobre wn substrato de

vidro/ITO usando wna mistura de NbCIs dissolvido em EtOH. Os processos de

hidr6lise e gelifica~ao foram completados nwna solu~ao de Imol/cmJ de H2S04,

ApOs secagem a temperatura ambiente, 0 resultado final foi wn filme de espessura

de 5-10~m. As voltametrias ciclicas em LiCI04-MeCN como eletr6lito apresentam

uma colora~ao azul com wna cinetica nipida de colora~ao (-6s) e descolora~ao

(-3s) e wna eficiencia de 6 cm2/C. Entretanto a durabilidade da resposta

eletrocromica foi s6 de poucos ciclos. A qualidade do filme foi ligeiramente

melhorada pela adi~ao de trialkoxysilane (Glymo) ao sol precursor com 0 objeto de

obter camadas de Ormocer Nb-Si.

En 1992 Macedo et al. (40) de nossolaborat6rio reportaram medidas

prelimirares da varia~ao da transmissao na faixa visivel em filmes de Nb20S sol-gel

entre 75 e 25 % durante a inser~ao de litio. Os autores indicaram que 0 processo sol-

gel poderia ser de grande interesse para a fabrica~ao de filmes de Nb20S

eletrocromicos.

°presente trabalho, assim que varias publica~oes (41, 42,43,44) sao os

resultados desta pesquisa.

Recentemente Faria e Bulhoes (45) prepararam wn sol de Nb20S

dissolvemdo 40% w/w de acido acetico em 60% w/w etileno glacial a 60°C na qual

foi adicionado NH4H2 {NbO(C204)J}3H20. Os filmes tambem mostram wna

colora~ao azul (5mC/cm2) por inser~ao de litio. Ozer et al. (46) usaram sois

preparados em alc6xido de Nb, etanol e acido acetico glacial e fabricaram filmes



amorfos a 150°C. Os filmes esHio ativos na regiao espectral 320-870nm mas

mostram uma colora9ao marron tipica da estrutura amorfa.



CAPiTULO 3

PARTE EXPERIMENTAL

Neste capitulo, apresentamos os metodos utilizados para a prepara~ao e

caracteriza~ao dos sois e filmes de Nb20S• Por isto foram aproveitadas tecnicas de

difra~ao de raios-X (XRD), retroespalhamento de Rutherford (RBS), espectroscopia

6tica na faixa visivel e infravermelho, espectroscopia de correla~ao de f6tons e

espectroscopia eletroquimica (voltametria ciclica e cronoamperometria), medida de

analise termicas (DSC e Dr A) e tecnica de microscopia eletronica de varredura

(SEM) e analise de raios-X (EDX).

° sol foi preparado a partir da hidr6lise e condensa~ao do precursor

but6xido de ni6bio (Nb(OBuD)s.Este alc6xido foi preparado segundo 0 metodo de

Bradley (47). Inicialmente 0 cloreto de ni6bio (NbCIs,CBMM-Brasil), foi dissolvido

em butanol numa raz30 molar de 1:5. A solu~ao foi imediatamente misturada com

but6xido de s6dio (Na(OBuD)), mantendo-a sob refluxo. Durante este processo,

observou-se tuna forte libera~ao de calor (rea~ao exotermica) indicando a forma~ao

de but6xido de ni6bio (Nb(OBuD)s)e de cloreto de s6dio (NaCI). Ap6sa rea~ao, 0

NaCI foi precipitado por centrifuga~ao, obtendo-se assim uma solu~ao amarela

transparente.

Finalmente acido acetico glacial CH3COOH foi adicionado ao sol numa

razao molar 1:2. Esta solu~ao permanece estavel por vanos meses (41). A figura 5

mostra a prepara~ao do sol de Nb20S em forma de diagrama de blocos.



3.3 Caracteriza~io dos sois

o tamanho das particulas com diametro na faixa de 3 a 3000nm podem ser

medidas usando. a tecnica de espectroscopia de correla~ao de f6tons (peS).

Particulas nessa faixa sao frequentemente denominadas de coloidais. Uma de suas

caracteristicas e que' elas estao em constante movimento termico aleat6rio

(movimento Browniano). Este movimento faz com que a intensidade da luz

espaIhada pelas particulas varie com 0 tempo. 0 movimento de particulas grandes

.e muito mais lento que para particulas pequenas, e assim a razao de fluctua~ao da

luz espalhada tambem e mais lenta. A espectroscopia de correla~ao de f6tons usa a

razao de cambio dessas flutua~oes da luz para determinar a distribu~ao do tamanho

das particulas da luz espalhada. 0 tamanho da particula s6 pode ser determinada

corretamente se a luz proveniente de urn laser e espalhada uma vez s6 antes de



detectada pe1afotomultiplicadora e por isto deve-se usar uma baixa concentra9ao de

particulas para evitar 0 fenomeno de multi espalhamneto. A escolha do cingulode

espalhamento, geralmente 90 0, e feita de tal maneira que a intensidade espalhada

seja minima (48).

Nossas medidas foram realizadas usando urn correlator Malven-4700. As

medidas foram feitas a 90 0, com 0 but6xido de ni6bio (0,3M) dissolvido en acido

acetico.

A espectroscopia vibracional envolve duas tecnicas diferentes:

absor9ao/refle9ao no infravermelho e efeito Raman. Em espectroscopia de

infravermelha luz de todas as frequencias incide sobre urna amostra e a intensidade

da luz transmitida ou refletida e analizada por urn monocromador. Os modos

vibracionais tais como estiramento, deforma90es etc, podem ser excitados para

estados de energia mais elevados pela absor9ao de radia9ao de frequencia

apropriada. Geralmente os espectros e infravermelho de s6lidos sao complexos com

muitos picos e cada wn deles correspondendo a urn modo particular de estiramento

ou deforma9ao vibracional.

As medidas de.infravermelho foram realizadas nas seguintes condi90es:

a) xerogel de Nb20S tratados temicamente a 60°C, 200°C, 275 °C, 400°C, 500 °C,

560°C, 650 °C e 800°C, durante 2 horas em ar.

b) medidas da solU9aodo but6xido de ni6bio e but6xido de ni6bio estabilizado com

acido acetico



3.4 Prepara~ao dos filmes

Os fihnes de Nb20S foram fabricadas utilizando a tecnica "dip-coating" (41).

Esta tecnica permite a obten~ao de filmes finos e homogeneos, com 0 controle da

sua morfologia e textura.

Urn vidro recoberto com urn filme condutor eletronico transparente de 6xido

de indio e estanho-ITO (Donnelly Corp ou Asahi Glass) serviu como substrato. Este

foi mergulhado na solu~ao, retirando-o a urna velocidade de 12 em/min. °tilme foi

gelificado e seco em ar a temperatura ambiente por 5 minutos. ° filme foi, em

seguida, aquecido em ar ate 400°C para eliminar os produtos organicos. Este

procedimento foi repetido vanas vezes ate obter urn tilme com urna espesura de

aproximadamente 250nm.°filme foi entao submetido a urn tratamento termico final

entre 400°C e 560°C durante 2 e 3 horas em atmosfera controlada de ar ou

oxigenio. A tigura 6 mostra 0 procedimento de prepara~ao de urn tilme de Nb20S em

forma de diagrama de blocos.

Figura 6. Diagrama de blocos da prepara~ao do fUme de NbzOs.



o metodo de difra~ao de raio-X e muito importante na analise

microestrutural. Mediante esta tecnica podemos obter urna analise qualitativa ou

quantitativa das fases cristalinas, determinar a orienta~ao dos cristais, os parametros

da cela unitaria. 0 processo de difra~ao s6 acontece quando se curnpra a lei de

Bragg.

onde:

).: comprimento de onda da radia~ao

d: distancia entre os pIanos

e: angulo de Bragg

n: niunero inteiro correspondente a ordem de difra~ao

A estrotura dos materiais sinterizados foi detenninada por difratometria de

raic-X de xerogeis do Nb20S' utilizando-se urn difratr6metro Rigaku Rotaflex 200B,

com radia~ao CuK« ()'=1,5405A) monocromada com urn filtro de niquel. As

amostras foram previamente tratadas termicamente em ar a temperaturas de 400°C,

500 °C, 560°C e 600°C durante 2 horas para estudar 0 efeito desta variavel na

estrutura do filme de Nb20so



As medidas eletroquimicas foram realizadas utilizando uma cela

eletroquimica convencional de tres eletrodos (tigura 7). °eletrodo de trabalho foi

o filme de Nb20S suportado sobre 0 substrato ITO/vidro. Urn eletrodo de quase-

referencia foi um fio de prata. Uma placa de Pt de 1 cm2 de area geometrica serviu

como contraeletrodo. Durante 0 experimento 0 sistema foi mantido dentro de uma

camara seca preenchida com N2 cuja umidade foi mantida abaixo de 100ppm em

volume. Para a area de trabalho 0 tilme foi recoberto primeiro com parafilm e

emseguida coberto com teflon formando urna area cuadrada.

Inicialmente a cela foi lavada com uma solu~ao sulfocromica,

cuidadosamente seca e colocada dentro da camara. Em seguida ela foi carre gada

com uma solu~ao de perclorato de litio (LiCI04) com concentra~ao de O,IM

dissolvido em carbonato de propileno (C4~03) previamente seco com peneira .

molecular. °oxigenio residual do eletr6lito fof eliminado borbulhando N2 seco

durante 2 horas.

As medidas foram realizadas com uma interface eletroquimica Solartron

1286 controlada por urn computador AT 386. As caracteriza~oes dos tilmes foram

realizadas pelas tecnicas de voltametria ciclica e cronoamperometria.

°comportamento potenciodinamico do processo de inser~ao dos ions Lt

no fUme e a natureza da inser~ao (reversibilidade) foi estudada em fun~ao do

potencial num intervalo de 1,8 V a -2,0 V vs Ag. A velocidade de varredura foi

variada entre 2 e 2000 mVIs e a cinetica do mesmo processo foi estudada por

cronoamperometria.



Figura 7. Cela eletroquimica; ER eletrodo de referenda, ET eletrodo de

trabalho, CE contraeletrodo.

A voltametria ciclica e wna tecnica eletroquimica pela qual urn potencial (E)

e aplicada a amostra (para nosso caso 0 eletrodo de trabalho vidro/ITOINb20S)' e

a resposta da corrente I e registrada em fun~ao de E. A varredura temporal de E e

geralmente linear (fun~ao triangular). Como e 0 caso em quase qualquer tecnica

eletroquimica, usou-se urn sistema de tres eletrodos, eletrodo de trabalho (ET), urn



eletrodo auxiliar que conduz a corrente e run eletrodo de referencia (para nosso caso

quase referencia Ag). Quando se usa urn potenciostato como fonte eletrica, a

resposta eletroquimica refere-se unicamente as rea~oes que ocorrem no eletrodo de

trabalho (ET). Tambem devemos salientar que a altura do pica nurn voltamograma·

ciclico depende de muitos fatores, tais como a velocidade de varredura, a espessura

e 0 coeficiente de difusao das especies i6nicas do filme.

A voltametria ciclica e urna tecnica uti!para identifica~ao dos potencias das

rea~oes eletroquimicas que podem acontecer no eletrodo de trabalho. Uma

consequencia importante deste fato, e a determina~ao dos limites dos potenciais

dentro os quais 0 sistema deve ser estudado.

A cronoamperometria e urna tecnica eletroquimica na qual urn potencial e

aplicado ao eletrodo de trabalho e a resposta do sistema (corrente) e registrada em

fun~ao do tempo.

3.5.3 Analise termicas

As medidas de amilises termicas foram realizadas pelas tecnicas de

calorimetria diferencial de varredwa (DSC) e analise termica diferencial (DTA) com

xerogeis de Nb20S afim de entender a evolu~ao das rea~oes ocorrendo em fun~ao

da temperatura e em particular determinar a temperatura dos processos de

cristaliza~ao. Estas medidas foram feitas usando urn equipamento TA 2000.a urna

taxa de aquecimento de 2 °C/min em fluxo de oxigenio para DSC e 10 °C/min para

DTA em fluxo de oxigenio.

A analise termica diferencial (DTA) e uma tecnica na qual a temperatura de

uma amostra e comparada com a temperatura de urn material de referencia. As



varia~oes de temperatura entre as duas amostras sao devidas a ocorrencia de

processos endotermicos ou exotermicos tais como rea~oes envolvendo mudan~a de

fase, fusao, ebuli~ao, sublima~ao e evaporiza~ao, rea~oes de dissocia~ao ou

decomposi~ao, rea~oes de oxida~ao e redu~ao, destrui~ao da rede da estrutura

cristalina e outras rea~oes quimicas. Em geral pode-se dizer que transi~oes de fase,

desidrata~ao, redu~ao, e algumas rea~oes de decomposi~ao produzem rea~oes

endotermicas, enquanto cristaliza~ao, oxida~ao e algumas rea~oes de decomposi~ao

produzem efeitos exotermicos. (49).

A tecnica DTA permite determinar 0 calor latente associado com urna

transi~ao, por exemplo, amorfa-cristalina mas nao a sua temperatura exata.

A tecnica de calorimetria diferencial de varredura DSC e urna tecnica na

qual a temperatura de urna mostra e comparada com a de urn material inerte usado

como referencia. A temperatura da amostra e da referencia sao as mesmas ate que

ocorre alguma modifica~ao termica tais como fusao ou mudan~a na estrutura

cristalina da amostra. Se a temperatwa da amostra e menor que a referencia durante

a medida 0 processo e chamado de endotermico, em caso contrano 0 processo e

exotermico. Aparentemente a curva de DSC e similar a uma curva de DTA. A figura

8 mostra esquematicamente urn equipamento de DTA e DSC.



3.5.4 Medidas Otico-eletroquimica

As medidas de transmissao 6tico-eletroquimica do sistema vidro/ITO/filme

Nb20S foram conduzidas in situ num espectrometro Cary-17 usando uma interface

eletroquimica Solartron 1286. Utilizou-se uma cela eletroquimica com duas janelas

de quartzo. °valor da transmissao da cela com 0 eletr6lito mas sem 0 eletrodo de

trabalho foi ajustado a 100%.

As propriedades dos materiais sao muitas vezes determinadas pelas suas

respectivas microestruturaS, isto e, pelo defeitos e constituintes microestruturais que

eles contem e podem ser observadas por micrografia eletronica de varredura.

Para se ter uma compreensao basica de como a imagem e produzida no

microsc6pio eletronico, convem em primeiro lugar mencionar que, diferente do que

ocorre no microsc6pio 6tico em que a imagem e produzida atravez da luz refletida

ou transmitida, na grande maioria das aplica~oes sao usadas para este fun os eletrons

secundarios (SE). Estes eletrons com energia <50 eV sao arrancados da superficie

do material pelos eletrons que incidem sobre a mesma denominados eletrons

primarios.

A taxa de produ~ao de eletrons seClll1dariospor eletrons primarios incidente

na amostra depende esencialmente do elemento quimico que se encontra sobre a sua

superficie. Quanto mais eletrons ele possuir, isto e, quanta maior 0 seu nfunero

atomico Z, maior sera 0 nfunero de eletrons seclll1darios arrancados dos atomos do

material por urn eletron primario.

Quanto aos eletrons retroespalhados pela amostra (BSE), de energia maior,

eles podem tambem ser usados na fonna~ao de imagens. °nfunero de tais eletrons,



e maior do que 0 nfunero de e1etrons secundarios produzidos. A figura 9 ilustra os

processos de intera~ao possiveis durante a incidencia de urn feixe de eletrons.

Os microscopios eletr6nicos de varredura constituem hoje em dia urna

ferramenta indispensavel para a obten~ao de imagens e caracteriza~ao quimica de

superficies. Sua aplica~ao envolve campos tao diversos como fisica de superficies,

Ciencia dos Materiais, Biologia e Microeletr6nica.

eI6~~doIe
espa1badoI iDe1aldcealeate

Figura 9. Processos de intera~io durante a incidencia de um feixe de eletrons

sobre uma amostra solida.

As medidas de SEM foram realizadas num equipamento Zeiss DSM 960 e

as medidas de EDX foram feitas utilizando 0 sistema Link Analytical QX 2000.

Estudou-se tilmes preparados sobre substratos de ITO da Donnelly e Asahi nas

seguintes condi~oes:

a) Somente 0 ITO

b) ITO com filme de Nb20S tratado a 560°C durante 3 horas em oxigenio.

c) ITO com tilme de Nb20S com tratamento termico a 560°C durante 3 horas em

oxigenio ap6s voltametria ciclica.

Antes de fazer as medidas, tilmes finos de carbono foram evaporados sobre as

superficies para eliminar os efeitos de carregamento eletrico.



3.5.6 Retroespalhamento de Rutherford (RBS)

A tecnica de retroespalhamento de Rutherford (RBS) e urna das tecnicas

usadas para analisar quantita~ivamente a composi~ao, a espessura e 0 perfil dos

elementos em fun~ao da profundidade num tilme fino solido ou amostra solida perto

da regiao de superficie. Muitos fenomenos acontecem quando urn feixe de ions

incide sobre a superficie solida.A energia dos ions espalhados permite obter a

informa~ao sobre a composi~ao, profundidade (onde 0 espalhamento ocorre) e a

estrutura dos solidos. Na maioria dos experimentos de RBS sac usados ions de He+

ou H+;com 0 usa de outros ions pode-se ampliar para realizar analises de materiais

por rea~ao nuclear. Os conceitos basicos das analises de RBS sac:

o primeiro conceito de RBS e a analise de massas, ou como classificar os

diferentes atomos em uma amostra.

o segundo conceito de RBS e analise de composi~ao e como determinar a

taxa de composi~ao apos classiticar as amostras.

o terceiro conceito e a analise de profundidade, ou como estabelecer a

escala de·profundidade para uma distribu~aode elementos ou para medir a espessura

do tilme.

A combina~ao e a intera~ao desses tres conceitos basicos pennite que a

analise de RBS determine massas e a taxa de massas (composi~ao) como urna

fun~ao das profundidade.

As medidas foram realizado no Instituto de Fisica da USP-Sao Paulo.



CAPiTULO 4

RESULTADOS E DISCUssAo

4.2.1 Tamanho das p.rticulas

A figura 10 mostra a distribu~ao do tamanho das particulas da solu~ao de

but6x.ido de ni6bio dissolvido em acido acetico medida por espalhamento de luz

(Malvern 4700). A distribu~ao e bimodal com a media "z" de 16,7nm e urn valor de

polidispersao de 0,267.
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Figura 10. Distribu~io do tamanho das particulas do sol de niobio recem

preparado.

A figura 11 mostra os espectros de infravennelho do but6xido de ni6bio (a)

e do sol de ni6bio. Na figura 11a a banda larga observada a 3400 cm-l e atribuida a

presen~a de agua v(Q-H). 0 grupo de bandas localizadas entre de 2850 a 2950 cm-l

correspondem ao estiramento vibracional v(CH) dos grupos but6xidos ligados ao

Nb. 0 mesmo ocorre para 0 sol de ni6bio (figura lIb), entre 1375 a 1515 cm-l

·ocorrem defonna~Oes vibracionais dos grupos 6(CH2) e 6(CH3) respectivamente

e as bandas en tomo de 1000 cm-l correspondem provavelmente ao estiramento

vibracional do grupo v (O-C4~) ligado ao Nb (50). A linha v (C-H) em 1750 cm-l

corresponde ao butanol livre colocado como solvente. Observa-se tambem urn

conjunto de bandas estreitas na regia<>de baixa frequencia de 600 a 800 cm-l devido



ao estiramento vibracional do gropo v(Nb-O) (51); a presen~a de varias bandas

v(Nb-O) e tipica de alc6xidos oligomericos.

Nao se emcontrou muita diferen~a porque se trabalhou com solu~ao de mobio muito

diluida, nao posibilitando observar as bandas caracteristicas de v(Nb-O).

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Numero de onda (em -1)
Figura 11. Espectro de infravermelho do butoxido de niobio de (O,3M) (a) e do

butoxido de niobio estabilizado com acido acetico (b).



4.3 Os filmes e xerogeis de Nb20S

A figura 12 mostra urna curva tipica de DSC (a) e DTA (b) de xerogeis de

Nb20S obtidos com a mesma solu~ao que foi usada para a fabrica~ao dos fUmes

eletrocromicos. Analizando os gnificos observa-se a-I 00°C urn pica endotermico

correspondendo a libera~ao de H20. Na faixa de 200°C e 350 °C dois picos grande

exotennico sao atribuidos a libera~ao de solventes orgamcos absorvidos. Observa-

se tambem a presen~a de urn pequeno pica exotermico aproximadamente a 560 °C,

que atribuimos a cristaliza~ao do ni6bio na fase TT (ver item 4.3.2). Este processo

segue com a presen~a de urn pica alto exotennico aproximadamente a 620 °C, 0 qual

e melhor visto por DTA (b). Esta evolu~ao esta certamente relacionada com a

transforma~ao de fase estrutural, provavelmente da fase TT para a fase T.
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Figura 12. Medidas de DSC (a) e DTA (b) de um xerogel de Nb10S em

atmosfera de oxigenio; taxa de 2 °C/min e 10 °C/min respectivamente.



As estruturas cristalinas da niobia dependem da temperatura de tratamento.

A maioria delas sao metaestaveis. Pelo menos urna dlizia de formas estruturais ja .

foram identificadas. As modifica~oes do Nb20S em fun~ao da temperatura foram

discutidas por Ko (52) e todas elas estao resumidas na figura 13.

Temperatura Forma

1200

1000 ®
800 /i)®
600 'CD
400 t200 CAmorfo~

c>c

Figura 13. Evolu~io das estruturas cristalinas do Nb10S em fun~io da

temperatura (52).

As estruturas dependem tambem de outros fatores tais como 0 material de

partida, Divel de impurezas, taxa de aquecimento, temperatura e tempo de

tratamento. A escala de temperatura deve ser tomada como urn indicativo mas nao

como absoluta. Ate cerca de 400 °C observa-se a fase amorfa. As fases cristalinas

de Nb20S a baixa temperatura (IT ou T) ocorrem em tomo de 500 °C. As fases M

e B aparecem a temperatura aproximadamente de 800 °C. Na alta temperatura de

1000 °C observa-se a fase H.



As fases T e TT san bastantes semelhantes (52). Segundo Weismann (53)

estas fases san assim denominadas do alemao que significa baixo (tiet) e muito baixo

(tief-tiet). A primeira cristaliza~ao TT-Nb20S ocorre a uma temperatura de

aproximadamente 400°C a partir da fase Nb20S amorfo, enquanto a fase T·Nb20S

aparece a uma temperatura ligeiramente maior. Tanto a fase T como a fase TT

apresentam espectros de raios-X bastante semelhantes.

A fase IT nem sempre aparece como componente pura e isto sugere que a

fase IT seja menos cristalinas que a fase T. Ela pode ser estabilizada por impurezas.

Segundo Ko (52) a fase IT nao e estritamente 0 pent6xido de ni6bio; assim uma vez

que alguns atomos de oxigenio san substituidos por es¢cies monovalentes tais como

OH-, Cl- ou vacancia, a melhor nota~ao para a fase TT-Nb20s sena Nb16038X4ou

Nb2(OX)s+n' Na fase TT, as linhas principais de difra~ao san largas e isto e devido

a ocupa~ao dos atomos de ni6bio em sitios equivalentes mas separados com

pequenos espa~amentos (figura 14), as linhas respectivas se dividem uma vez que

que os sitios equivalentes estao todos separados. A figura 15 mostra essas

distin~oes.

eela unitaria na dire910 (100) IT - ou T - Nb20S

~

~
posi~ dosatomosde
ni6bio Da fase
T-Nb-ps

[OJ
posi~(Sesdo niobio na
fase TT - Nb.JO.x> S +n

Figura 14.Esquema da posi~o dos atomos de ni6bio nas CasesTT- Nbl(OX)~n

e T- NbzOs.



Com estes conhecimentos realizamos difratogramas de raios-X do xerogel

de Nb20S' ap6s tratamento tennico em ar a 400°C, 500 °C, 560°C e 600°C durante

2 horas. A figura 15a mostra espectros tipicos obtidos a 400°C, 500 °C e 560°C.

Vemos que a 400°C e 500°C 0 Nb20S e amorfo e que para uma temperatura de 560

°C 0 material e cristalino (42). Entretanto as linhas de difra~ao nao tern uma boa

defini~ao, e suas posi~Oese intensidades sao compativeis com a fase chamada de TT

como pode-se ver por compara~ao no topo da mesma figura.

A largura das principais 1inhase similarpara a temperatura de 600°C, e nao

houve uma mudan~a na forma do espectro, e tambem nao houve indicios da presen~a

de outras fases como T, M, H. A figura 15b mostra os espectros de difra~ao de

raios-X para xerogeis tratados a 560°C e 600°C em ar durante 2 horas. Isto e

comforme aos resultados obtidos por DTA (figura 12) que mostram a transforma~ao

da fase TT hacia outra fase ocorre acima de 620°C.
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Figura 15a. Parte inferior: difra~ao de raios-X de xerogeis de Nb20S com

tratamento termico a 400 OC, SOO°Ce S60 OC durante 2 horas em atmosfera de

are Parte superior: picos principais da fase TT.
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Figura ISb. Difra~o de raios-X de xerogeis de Nb10S com tratamento termico

a S60 °C e 600°C durante 2 boras em atmosfera de ar.



4.3.3 Espectroscopia infravermelho

A figura 16 mostra a evolu~aoda transmissao infravermelho de xerogeis de

Nb20S em fun~ao da temperatura de densifiea~aoentre 60°C e 800°C. Os espeetros·

foram obtidos usando a teeniea do po misturado e prensado em pastilhas de Kbr. A

banda larga - 3400 vista em geis a 60°C e devida a presen~a de agua. Ela

desapareee por aqueeimento a baixa temperatura e praetieamente nao apareee nos

outros espeetros. As bandas na regiao de 1350 - 1750 em-I sao devidos

provavelmente a produtos organieos e desapareeem a temperaturas mais aIta, e sao

pratieamente inexistentes aeima de 400°C. Os pieos exotermieos visto em DSC e

DTA (figura 12) que apareeem nesta faixa de temperaturas eomfirman estas

interpreta~ao. A 275°C apareeen pequenas bandas em tomo de 2350 em-I e que

inerementa-se com 0 awnento da temperatura, esta banda e melhor vista para wna

temperatura de 560°C que aereditamos seja ao CO2 atmosferieo e desapareeem a

- 650°C. °mais interesante e a estrutura que apareee a 500°C mas que e melhor

mareada a partir de 600°C e loeaIizados a - 350 em-I.Esta estrutura e atribuida a

wna banda fraea. As bandas largas a 900 em-I e 600 em-I, sua estrutura e definida

e pratieamente nao mudan com a temperatura aereditamos que trata-se de bandas

stretching (51).

A banda a - 1550 em-I para wna temperatura de 60°C pode ser atribuida

a agua de hidrata~ao.
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Figura. 16. Espectros de infravermelbo de xerogeis de Nb10S tratados

termicamente a 60, 200, 275, 400, SOO,560, 650 e 800 OC em ar durante 2 boras.
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Os filmes foram caracterizados por voltametria ciclica variando os

potenciais de -1,8 V ate +3,5 V e de -1,8 V ate +1,2 V utilizando urna velocidade

de varredura de 100 mVIs.

° eletrocromismo do Nb20S apresenta propriedades semelhantes aquelas

encontradas no WOJ (54). Ocorre uma mudan~a de cor de transparente (T - 800/0)

para azul escuro quando ions Lt sao inseridos nos sitios ativos do material. Este

comportamento foi observado no experimento de voltametria ciclica e de

transmissao 6tica-eletroqUimica.A figura 17 mostra os voltamogramas de tilmes de

Nb20s tratado a 400 °C por 2 horas ap6s 2000 ciclos entre -1,8 V e +3,5 V (curva

tracejada, (a)) e tratado a 560 OC por 2 horas apes de 1700 ciclos entre -1,8 V e +1,2

V (curva cheia, (b)).

A voltametria apresenta urn pica an6dic~ bem definido correspondendo a

extra~ao do Lt mas Ilio apresenta 0 pica cat6dico. Este pico e localiVldo a potencial

menor que -2,0 V (44). Nesta faixa a corrente cat6dica eresee rapidamente tornando

a camada do filme escura devido a redu~ao da camada de ITO e assim daniticando

o tilme.

Observa-se que as propriedades eletrocr6micas dependem dos tratamentos termicos

aplicados.

A amostra tratada a mais alta temperatura apresenta urna densidade de

corrente maior do que a amostra anterior e 0 pico de extra~ao dos ions Li+e melhor

definido. Observou-se que 0 aspecto cosmetico da amostra (b) passa de transparente

para azul escuro e a amostra (a) de transparente para marrom escuro no primeiro

cicIo e de marrom claro para marrom escuro nos ciclos subsequentes.



Da medida realizada podemos conduir que: a temperatura de sinteriza~ao

e 0 valor do potencial aplicado sac fatores muito importantes para obter urn

comportamento eletroquimico desejado. A espessura do filme pode variar as

propriedades eletrocromicas do filme mais 0 fenomeno e devido principalmente a

inser~ao e extra~ao.

-1 0 1 2

E (V) vs Ag

Figura 17. Voltametria delia de tilmes finos de Nb10S a) tratados no ar a 400

°C durante 2 boras e b) tratado no ar a 560°C durante 2 boras. As medidas

foram feitas apOs 1700 e 2000 ciclos respectivamente; veloeidade de varredura

de 100 mV/s.



Ap6s cerca de 2000 ciclos completos a amostra (b) ficou transparente,

indicando que os processos de inser~ao e extra~ao sao totalmente reversivel, ou seja

a carga inserida era praticamente igual a carga extraida. Do outro lado a amostra (a)

ficou marrom claro indicando que ions Li+ ficaram aprisionados nesta amostra,

provavelmente devido a diferen~a estrutural das amostras. A cor observada na

amostra (b) e caracteristica do Nb20S cristalino (55), enquanto que a cor observada

na amostra (a), cuja estrutura e amorfa, indica que este sistema nao e totalmente

reversivel, pois apresentou urna colora~ao final e urn pico de extra~ao nao muito

bem definida, semelhante ao W03 amorfo (56).

Atravez da integra~ao das voitametrias ciclicas calculamos a densidade de

carga inserida (figura 18). Observa-se que na amostra tratada a 560 °C a densidade

de carga anedica e praticamente constante desde 0 primeiro cicIo. ° seu valor e
cerca duas vezes maior que 0 valor das outras amostras tratadas a 400 °C e 500 °C.

Para estas amostras a carga cresce com 0 nfunero de ciclos, passa por urn maximo

apes 200 ciclos e diminui lentamente apes mais voltametrias. Este comportamento

indica que a amostra tratada a alta temperatura possue urna estrutura bem formada

para alojar os ions de Li+,e que nas outras amostras, esta estrutura formalmente nao

existe razao pela qual os processos levam urn certo tempo para se estabilizarem.
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Na figura 19 apresenta-se as voltametrias ciclicas obtidas com diferentes

taxas de varredura de 2 ate 200 mV/s entre +2,0 Ve -1,8 V (quase-referencia Ag)

de filmes finos de Nb20S formados de 3 camadas depositadas sobre ITO (Asahi) e

sinterizados durante 3 horas a 560°C em oxigenio. As voltametrias nao podem ser

registradas a potenciais mais cat6dicos de -2,0 V devido a redu~ao quimica do ITO

que sera discutida mais adiante (item 4.5.3).

Para a mesma faixa de potenciais de +2,0 V e -1,8 V observa-se dois

regimes diferentes; a baixa velocidade (v < 10 mV/s) as curvas SaGcomplexas e

podem ser explicadas como uma superposi~ao de pelo menos dois fenomenos de

inser~ao: urn deles na camada de ni6bio e 0 outro no ITO os quais pertencem as

ondas cat6dica e an6dica observadas a -1,7 V e -1,0 V respectivamente (figura 19a).

Medidas de BET indicam que xerogeis tratados a 560°C tern ainda urna certa

porosidade. Como a carga inserida Qc e alta e constante (Qc =20mC/cm2), como e
mostrado na figura 20, isto indica que para baixas velocidades de varredura os ions

de Li+tern tempo para chegar a camada eletronica. Por outro lado, como e mostrado

na mesma figura, os cic10s nao SaGreversiveis e a carga total extraida Q. e menor

que a carga total inserida Qc, e consequentemente QJQc e menor que 1. Alem disto

a cor da camada ap6s a inser~ao e azul escuro e ap6s a extra~ao do Li+0 sistema

permanece transparente, mas ligeiramente colorido.
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Figura 19. Voltametria dclica de tUmes finos de NbzOscom espessura de ::::

2SOnmdepositados sobre ITO (Asahi), tratados termicamente a 560°C durante

3 boras em Oz.°eletrolito foi LiCIO/pC (O,IM), Ag como quase-referencia,

faixa de potencial de +2,0 V a -1,8 V a) velocidades de 2,4,6,8, 10,20 mY/so

e b) velocidades de 10, 20, 50, 100, 150,200 mY/so



Para velocidades de varredura maiores que 10m V/s as voltamogramas saD

totalmente diferentes (figura 19b). Para velocidades menores 0 pico de inser~ao do

Lt e claramente visivel, mas desloca-se rapidamente para potenciais mais catodico

quando a velocidade e aurnentada. Entretanto 0 pica de extra~ao pode ser observado

em todas as velocidades de varredura.

Embora os valores de carga inserida e extraida diminuem com a velocidade, a razao

Qa/Qc pennanece constante e e aproximadamente 1 (figura 20 parte superior)

indicando que 0 processo e totalmente reversivel nessas velocidades de varredura.

A varia~ao da intensidade maxima das correntes catodicas e anodic as com a

velocidade e praticamente impossivel~ a ser medida. Para baixas velocidades, seria

necessario fazer urna deconvolu~ao dos processos de inser~ao. Para altas

velocidades 0 maximo de pica de inser~ao nao e observado na faixa de potenciais

usados e os valores de !mIX do pico de extra~ao deveriam ser medidos a partir da

linha de base da onda catodica a baixos potenciais negativos e esta tarefa e
impossivel de ser reaJizada sem urn born conhecimento dos processos quimicos que

ocorrem no eletrodo. Assim nao podemos discutir se os processos de inser~ao ou

extra~ao sao limitados pela difusao do Li+ou devido a urn fenomeno de superficie.

Medidas deveriam ser feitas com camadas depositadas sobre substrato metalico com

o objetivo de evitar a redu~Aodo ITO que acontece para potenciais mais cat6dicos

«-2,OV).
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Devido aos problemas de inser~ao do Lt no ITa e a sua redu~ao

eletroquimica ocorrendo para potenciais mais catodico de -2,0 V, medidas

eletroquimicas foram realizadas com 0 sistema vidrolITO para estudar melhor estes

processos. Para isso foram usados como eletrolitos LiCIO/PC (0,1M) e perclorato

de tetrabutilamonia/PC (0,1M).

A figura 21 mostra as voltametrias ciclicas para a) ITa e b) ITO tratado

termicamente a 560°C por 3 horas em O2 variando 0 potencial catodico. Com 0

aumento do potencial catodico, em ambos os casos, vem aparecendo picos de

extra~ao mas nao os picos de inser~ao. Para valores mais baixos deste potencial 0

filme e danificado e fica escuro, devido a redu~ao do ITO. Tambem podemos

observar a influencia do tratamento termico sobre as intensidades de corrente: 0 ITO

nao tratado tern intensidade de corrente ligeiramente maior que a do ITa tratado.

Podemos concluir que de certa maneira, 0 ITa e afetado com 0 tratamento termico.

As medidas realizadas usando como 0 eletrolito 0 tetrabutilamonia/PC sao

mostradas na figura 22 para a) ITO e b) ITO recoberto com urn filme fino de Nb20s

tratado temicamente a 560°C por 3 horas em 02. Os resultados obtidos com 0 ITa

(figura 22a) nao mostram nenhurn processo de inser~ao; estes resultados estiio de

acordo com a medidas realizadas por Stuart et al. (57). Para 0 filme de Nb20S

observa-se urn pequeno pico anodico em -0,5 V, posi~ao diferente daquele

observado na figura 19. A origem e provavelmente devido a extra~ao de H+

proveniente da Umidade residual do eletrolito, indicando a extra~ao de cations. °
pico an6dico cresce com 0 aumento do potencial catodico. Entretanto os valores de

corrente sao muito mais baixas que aquelas observadas na figura 19. Estes

resultados comprovam que as voltametrias obtidas com 0 eletrolito de LiCI04 eram

devido a inser~ao de litio.
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Figura 21 Voltametria ciclica para a) ITO Asahi b) ITO Asahi tratado a 560

°C durante 3 horas em O2 variando 0 potencial negativo de -1,8 V ate -2,2 V;

eletr6lito LiClO/pC; velocidade de varredura 50 mV/s.
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Figura 22. Voltametria dclia para a) ITO Asahi b) ITO Asahi recoberto com

filme de Nb10S tratado a 560°C durante 3 horas em 01variando 0 potencial

negativo de -1,8 V ate -2,2 V; eletrolito tetrabutilamoniaIPC, velocidade de

varredura de 50mVIs.



4.3.4.4 Influencia da temperaura de sinteriza~ao

As figuras 23, 24 e 25 mostram as voltametrias cicIicas do 1 ° cicIo e do

2000 ° cicIo (a) assim como as densidades de carga (b) calculadas em fun~ao do

numero de ciclos para fUmes finos de Nb20S formados de 3 camadas depositadas

sobre ITa (Donnelly), e tratados termicamente em ar a 400 °C, 500°C e 560°C

dwante 2 horas. A velocidade de varredura foi delOOmV/s e 0 eletr6lito LiCIO/PC

(O,IM).

A amostra que teve 0 pior comportamento eletroquimico e que mostra a mais

baixa densidade de carga foi a amostra tratada a 500°C (figura 24). Do gratico

podemos dizer que foi a amostra que teve a pior simetria nas voltametrias. Ap6s

tratamento termico a 400°C e 500 °C os filmes ainda sao amorfos e as correntes

medidas sao baixas, 0 que se refleta nos valores das quantidades de cargas inseridas

e extraidas. as valores das cargas estao praticamente iguais em cada cicIo, 0 que

indica que ambas sistemas estao resersiveis. Entretanto como ja discutido na se~ao

4.3.4.1, estas amostras apresenta ap6s cada voltametria completa urna cor residual

marrom cIaro indicando que ions Li+fican permanente aprisionados na estrutura

De todas as amostras a que teve 0 melhor comportamento eletroquimico foi

a amostra tratada a 560°C (figura 25). Este filme manteve urna boa estabilidade

quimica, urna vez que desde 0 primeiro cicIo ate 0 1700 0 cicIo a varia~ao e

praticamente nola. Este filme com as mesmas condi~oes antes mencionadas

apresenta urn born eletrocromismo. Infelizmente a cor nao era totalmente homogenea

em toda a area de trabalho. Esta falta de homogeneidade talvez seja devido a urn

problema estrutural do ITa que tenha como origem 0 tratamento tc~nnicoaplicado.
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Figura 23. Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de N~O!5de 3 camadas depositados sobre ITO Donnelly; tratamento termico

de 2 boras a 400°C em ar; 'velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 24 Voltametria dellea (a) e densidade de earga (b) para um fdme fino

de Nb10S de 3 camadas depositado sobre ITO Donnelly; tatamento termieo de

2 horas a 500°C em ar; veloeidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 25.Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um fdme fino

de NhzOs de 3 camadas depositado sobre ITO Donnelly;tratamento termico de

2 boras a 560°C em ar, velocidade de varredura 100 mV/s.



As tiguras 26 a 30 mostram as voltametrias cielicas do 1 ° cielo e do 2000

° ciclo (a) e as densidades de carga (b) obtidas para tilmes finos de Nb20S

depositados sobre ITa Donnelly com tratamentos termicos de 2 horas a 560 °C

variando 0 numero de camadas de 1 ate 5. A velocidade de varredura foi de 100

mY/so Cada tilme teve uma espessura de cerca de 80 nm por camada.

Todos os fi1mesapresentam voltametrias ciclicas reversiveis. Entretanto os

resultados indicam que para 1 e 2 camadas (tigura 26 e 27 ) nao existe urn born

comportamento eletroquimico. A quantidade de carga inserida e extraida tende a

decrescer a medida que aumenta 0 nUmerode cielos. Acreditamos que isto se deva

as pequenas espesuras do tilme e que a inser~ao no ITa e facilitada 0 que pode

pouco a pouco daniticar 0 tilme.

A partir de 3 camadas (tigura 28) (espessura - 250nm) os tilmes mostram

reversibilidade e melhor estabilidade quimica e as cargas inseridas e extraidas estao

maior, em tomo de 20 mC/cm2
•

A amostra que teve 0 melhor comportamento eletroquimico foi a de 5

camadas (figura 30) que mostra uma boa estabilidade quimica e uma alta intensidade

de corrente que vai aumentando com 0 nUmerode ciclos. Tambem a densidade de

carga foi a maior de todas e tende-se a estabilizar com 0 nUmero de ciclos.

A figura 31 mostra a evolu~aodo valor das cargas intercambiadas em fim~ao

do nfunero de camadas dos filmes ou seja a sua espessura (lcamada - 80nm). A

evolu~ao e praticamente linear com uma ligeira tendencia a se saturar.
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Figura 26. Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de Nb10S de 1 camada depositado sobre ITO Donnelly; tratamento termico de

2 boras a 560°C em ar; velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 27. Volta metria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme de

Nb10S de 2 amadas depositado sobre ITO Donnelly; tratamento termico de 2

boras a S60°C em ar; velocldade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 28. Volta metria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de Nb20S de 3 camadas depositado sobre ITO DonneUy; tratamento termico de

2 boras a 560°C em ar; velocidade de varredura de 100 mV/s.



/~
/ \

\
\

:zo •••• ••••• ••-. ....• -.•
15

~

i 10~

• carga an6dlca
..•. carga cat6dlca5

b)

0
0 500 1000 1500

Nurnero d. clcloa

Figura 29. Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de Nb20S de 4 camadas depositado sobre ITO Donnelly;tratamento termico de

2 horas a 560°C em ar; velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 30. Volta metria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de Nb20S de 5 camadas depositado sobre ITO Donnelly; tratamento termico de

2 boras a 560°C em ar; velocidade de varredura 100 mV/s.
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4.3.4.6 Influencia do tempo e da atmosfera de sinteriza~ao

As figuras 32 e 37 mostran as voltamogramas do 1 ° e do 100 ° ciclo (a) e

as densidades de carga (b) Q. e Qc obtidos para filmes de NbzOs depositados sobre

ITa (Asahi) de tres camadas tratadas termicamente a 560 °C em ar ou em oxigenio

durante 2, 2,5 e 3 horas. A velocidade de varredura foi de 100 mVIs. Para os tilmes

tratados em ar (tigura 32 e 33) observa-se que as densitica~oes de 2 e 3 horas nao

conduzem a urna boa estabilidade quimica. as graficos mostran urna dininui~ao das

correntes cat6dicas e an6dica. A amostra que teve 0 melhor comportamento quimico

foi a amostra tratada durante 2,5 horas que apresenta urna intensidade de corrente

maior que as outras com processos de inser~ao e extra~ao que tendem a se

estabilizar quimicamente a medida que 0 niunero ed ciclos aurnenta. Dos tilmes

densificados em oxigenio pode-se dizer que para densitica~oes de 2, 2,5 horas

(figura 35 - 37) as amostras nao apresentam urna boa resposta quimica, as

densidades de carga vao diminuindo com 0 niunero de ciclos. a tilme que teve

melhor resposta quimica e urn born eletrocromismo foi a amostra tratada por 3 horas

(figura 37). As ednsidade de carga e menor em rela~ao as outras amostras estudadas

mas e praticamente constante, ou seja ::::1, indicando urna reversibilidade do

processo. Fazendo uma compara~ao dos melhores filmes para dois diferentes

substratos (Asahi ou Donnelly) podemos dizer que para 0 ITa Asahi eles

apresentam uma excelente homogeneidae na colora~ao 0 que naio e 0 caso da

Donnelly. As densidades de carga obtidas com tilmes depositados sobre ITa Asahi

sac menores mas constantes em fi.m~aodo nfunero de ciclo. Para filmes depositados

sobre ITa Donnelly a densidade de cargas e maior e tende a diminuir ligeiramente

com os nfuneros ed ciclos.
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Figura 32. Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um fUme fino

de Nb10S de 3 amadas depositado sobre ITO Asahi; tratamento termico a 560

°C durante 2 boras em ar; velocidade de varredura de 100 mV!s.
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Figura 33. Volta metria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de NbzOs de 3 camadas depositado sobre ITO Asahi; tratamento termico a 560

°C durante 2;5 boras em ar; velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 34. Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um fdme fino

de Nb:zOs de 3 camadas depositado sobre ITO Asahi; tratamento termico a 560

°C durante 3 boras em ar; velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 35. Volta metria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de Nb20!§de 3 camadas depositado sobre ITO Asahi; tratamento termico a 560

°C durante 2 horas em O2, velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 36. Voltametria ciclica (a) e densidade de carga (b) para um filme fino

de Nb20S de 3 camadas depositado sobre ITO Asahi; tratamento termico a 560

°C durante 2;5 horam em 02' velocidade de varredura de 100 mV/s.
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Figura 37. Volta metria ciellea (a) e densidade de earga (b) para um fUme fino

de NbJOs de 3 camadas depositado sobre ITO Asahi; tratamento termieo a 560

°C durante 3 horas em OJ; veloeidade de varredura de 100 mV/s.
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diferentes substratos a) Asahi 3 camadas a 560°C durante 3 horas em 02 b)
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Esta medidas foram realizadas com 0 sistema que apresentou 0 melbor

comportamento eletroquimico e eletrocromico, ou seja com 0 tilme de Nb20s de 3

camadas com tratamento termico de 3 horns em oxigenio depositado sobre 0 ITO da

Asahi Glass. A amilise de transmissao otica foi realizado in situ entre 300 e 1100nm

(figura 39).

Inicialmente foi medida a transmissao da amostra sem nenhurna voltagem

aplicada, resultando nurna transmissao em tome de 80 %. En seguida foi aplicada

urna voltagem de -1,1 V e feita novamente a medida da transmissao em funyao do

comprimento de onda ( a voltagem permaneceu aplicada durante toda a varredura).

°mesmo procedimento foi repetido para -1,3 V e -1,8 V. Observa-se que quanto

mais negativa a voltagem, menor transmissao; a menor transmissao alcanyada foi em

tome de 20%. No procedimento inverso observou-se queo valor de transmisS30 otica

no mesmo potencial estao abaixo das obtidas durante 0 processo de insery30 (43).

A transmissao original em tome de 80% foi totalmente recuperada com urna

voltagem de +2,0 V, mostrando que a amostra tratada a 560°C tern urn

comportamento eletroquimico tota1mente reversivel para os ions Lt.
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Figura 39. Transmissio otia vs 0 comprimento de onda de um filme de NbzOs

tratado a S60°C durante 2 boras obtidos durante a inser~io crescente de ions

Li+em potencial de -1,1 V, -1,3 V e -1,8 V durante a extra~o crescente de ions

Li+em potencial variado de -1,8 V, -1,3 V, -1,1 V e +2,0 V.



A figura 40 mostra os resultados de cronoamperometria onde a corrente foi

registrada durante a aplica~ao de urn pulso quadrado de +2,0 V ate -2,0 V.

o tempo de resposta do processo de inser~ao e de cerca 10 s e 0 processo

de extra~ao e mais rapida, cerca de 4s (44).
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Figura 40. Cronoamperometria de um fUme fino de Nb20S' tratado

termicamente a 560°C por 3 horas em 02; 0 eletrolito foi LiCIOJPC (O,lM),

Ag como quase referencia.



4.3.4.9 Microscopia eletronica de varredura

As figura 41, 42, 4 mostram van as micrografias obtidas em substratos de

ITO e filme de Nb20S recobrindo este substrato. As figuras 41a e 42b mostram as

micrografias para dois substratos. ITO Asahi (lJ,lm) e ITO Donnelly (lOJ,lm) que

ambos foram tratados a 560°C durante 3 e 2 horas respectivamente em 02' Observa-

se em ambos os casos uma excelente superficie apesar do tratamento termico

aplicado.

As figuras 41b e 43a apresentam micrografias de urn filme fino de Nb20s de

3 camadas com uma espessura em tomo de 250nm para ambos filmes, tratados

termicamente por 3 horas em atmosfera de oxigenio e depositados sobre ITO Asahi

e ITO Donnelly respectivamente. Das figuras podemos observar que a superficie

destes filmes apresentam tuna excelente microestrutura sem rachaduras ou defeitos.

Sobre estes filmes tambem foi realizados anaIises de EDX figura 41c (Asahi) e 43b

(Donnelly) (linha superior de cada figura). Observa.:.seem ambos os casos urna boa

homogeneidade dos atomos de ni6bio no filme. .



Figura 41. Micrografia eletronica de varredura a)ITO Asahi b) filme de Nb20S

depositado sobre ITO Asahi tratado a 560°C em O2 durante 3 horas parte

superior 2•.•.e parte inferior 20•.•.c) amilise de ni6bio por EDX na posi~io da

Iinha superior da figura b.



Figura 42. Microscopia eletroniea de varredura a) filme fino de Nb20S sobre

ITO Asahi apos 1700 voltametrias cidieas b) ITO Donnelly.



Figura 43. Microscopia eletronica de varredura a) filme fino de Nb10S

depositado sobre ITO Donnelly com tratamento termico de 3 horas em 01 ; b)

analisis de niobio por EDX na posi~aoda Iinha superior da figura a.
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4.5 Retroespalhamento de Rutherford (RBS)

A tigura 44a mostra 0 espectro de RBS de wn tilme fino de NbzOs

depositado sobre wn substrato de silicio. ° tilme de 1 camada foi tratada

termicamente a 5600C durante 2 horas em Oz. Os resultados foram analizados pelo

programa de computa~ao dedicado RUMP.

A tigura rnostra as curvas experimental e calculada e indica a presen~a de

sornente Nb, ° e Si. A curva calculada para E<l MeVesta acima da curva

experimental isto; e provavelmente devido a wn efeito de canaliza~ao (channeling)

ocorrerndo na estrutura da niobia ainda porosa e que nao foi tornada em conta nos

calculos. A curva experimental tambern cresce mas rapidamente para E<O.5 MeV

que a curva calculada devido a ocorrencia de rnultiespalhamento que tambern nao

foi tornada em conta nos calculos.

A tigura 44b rnostra 0 perfil obtido para os elementos Nb, Si eO. A

espessura do tilme foi de 60nm em boa concordancia com as medidas realizadas

com 0 perfilornetro Talystep (80nm). A reparti~ao at6mica do Nb e °atravez do

tilme e homogenea e a razao at6mica Nb/O ~O.4 e conforme a formula Nb20S• A

tecnica infelizmente Ilio e suficientementeprecisa para distinguir pequenas varia~oes

e confinnar se 0 filme tern a composi~aoNbzOsou Nbz{OX)s-l1lsugerida por Ko (52).
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Figura 43. a) Espectro de RBS experimental e calculado de um filme de Nb10S

de 1 camada tratada a S60 OC durante 2 boras b) analise da porcentage atomico

de Nb, 0 Si em fun~io da profundidade.



CAPiTULO 5

CONCLUSOES

No presente trabalho demonstramos que e possivel preparar fUmes finos de

Nb20S pelo processo sol-gel. Filmes tratados a 560°C em oxigenio durante 3 horas

depositado sobre ITO (Asahi Glass) apresentaram excelentes propriedades

eletrocromicas durante a inser~ao de litio.

As medidas de voltametria ciclica permiteram identificar as regioes de

potencais onde ocorre 0 processo de eletrocromismo.Este processo e reversivel para

uma velocidade de varredura maior a 10 mY/so ° processo de inser~ao e
acompanhado por uma varia~ao na transmissao 6tica de -- 800/0 para 0 estado

transparente ate 20% para 0 estado colorido (azul escuro) na regiao do visivel.

Amilises de raios-X mostram a estrutura cristalognmca da niobia

corresponde a fase TT. Foram tambem feitas analise de SEM para determinar a

textura do tilme e determinar a homogeneidade dos atomos de niobio no filme. A

reparti~ao at6mica do Nb e °medido por RBS mostra que a razao at6mica Nb/O

esta comforme com a formula de Nb20S• Os resultados indicam que 0 Nb20S e wn

excelente candidato para substituir a filmes de W03 para realizar janelas

eletrocromicas.
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