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RESUMO 

Os eletrodos de filme de Sn02 suportado sobre sílica ou titânio apresentam 

propriedades eletroquímicas e morfológico-estruturais bastante distintas e são empregados 

em diferentes aplicações. Estes dois tipos de materiais foram preparados e investigaram-se 

suas propriedades através de diversas técnicas eletroquímicas e de análise de superficie. 

Os eletrodos de Ti/Sn02CSb) apresentaram a superficie porosa e rugosidade de 

500 nrn. Para os filmes finos (--40 nrn) depositados sobre sílica, porém, observou-se alta 

transparência, superficie uniforme e rugosidade de 1 nrn. Mesmo entre os eletrodos 

transparentes, dependendo do dopante (CI, F ou Sb), verificaram-se diferenças quanto às 

orientações cristalográficas predominantes, espessura, resistividade e tamanho das partículas. 

As investigações eletroquímicas também revelaram diferenças consideráveis entre 

ambos os tipos de eletrodos. Para as reações de óxido-redução do KtFe(CN)6, p.ex., a 

transferência de elétrons foi muito mais rápida sobre o eletrodo de Ti/Sn02(Sb), 

possivelmente porque este eletrodo apresentava maior número de portadores de carga e 

menor resistência ôhmica que os eletrodos transparentes. Investigou-se ainda o 

comportamento eletroquímico de eletrodos modificados com um filme de 

octadeciltriclorosilano (OTS). Os estudos revelaram que a presença do OTS não alterou o 

mecanismo para a reação de geração de oxigênio, porém, alterou significativamente o 

comportamento do eletrodo de Ti/Sn02(Sb) na eletro-oxidação do metano!. Aparentemente, 

o OTS induziu a formação de espécies poliméricas que bloquearam o eletrodo, indicando, 

portanto, que estes eletrodos modificados não são indicados para atuar como ânodos na 

eletro-oxidação de compostos orgânicos. 

Os processos de corrosão induzidos por polarização anódica ou catódica foram 

investigados por microscopia de forças atômicas e de efeito túnel para os eletrodos 

transparentes modificados ou não com OTS. As análises revelaram que os processos de 

corrosão iniciaram-se nos contornos dos grãos e atuaram de maneira diferenciada sobre as 

partículas que constituem o filme. A corrosão foi muito menos pronunciada para os eletrodos 

modificados com OTS, indicando que este organosilano poderia proteger a superficie do 

Sn02. Porém, a aplicabilidade do eletrodo Ti/Sn02(Sb )-OTS seria muito limitada, 

considerando que o OTS poderia promover a polimerização de espécies orgânicas na 

superficie do eletrodo. 



ABSTRACT 

The electrochemical and morphological properties of tin oxide electrodes deposited 

on silica or titanium substrates were investigated by electrochemical and surface analysis 

techniques. The Sb doped Sn02 film deposited on Ti was prepared by thermal 

decomposition of stannic chloride solution and investigated by SEM and interferometric 

microscopy. This Ti/Sn02(Sb) exhibited a porous surface, with a rms roughness of 500 run. 

The transparent film of Sn02 doped with CI, F or Sb, which was deposited on silica by 

Spray Pyrolysis, were analyzed by XPS, XRD, SEM, AFM and STM techniques. These 

films were polycrystalline and had an uniform and smooth surface with a rms roughness 

ranging from 1 to 2 nm. Their microstructure was constituted of coalesced particles with an 

average diameter and height of 30 nm and 6 nm, respectively. Thickness, conductivity, 

grain size, and surface composition of transparent films depended on the dopant. 

The electrochemical behavior of both types of Sn02 electrodes were investigated 

by Cyclic Voltammetry and Electrochemical lmpedance Spectroscopy (EIS). For the 

reversibility of ~Fe(CN)6 redox reaction, while the Ti/Sn02(Sb) electrode supported high 

rate for electron transfer, the transparent electrodes exhibited a poor electrochemical 

response, which was attributed to the high ohmic resistance. 

The effect of electrochemical perturbation in 0.1 M NaCI04, pH 2, on the 

microstructure oftransparent electrodes was investigated by in-situ STM and ex-situ AFM, 

SEM and other techniques. Anodic polarization at potentials near the OER region and 

potential cycling induces little alterations on the microstructure of the electrode, observable 

only in sub-micron range by AFM analysis. Cathodic polarization at potentials in the 

region of the HER, however, strongly damages the filmo AFM and STM examination 

revealed that the grain boundaries are attacked, and both vertical and lateral dimensions of 

the particles decrease. From the observations, it can be inferred that SnO is formed during 

the cathodic polarization and, destruction of the film occurs by dissolution of that more 

soluble oxide. ln-situ STM experiments showed that, at the initial stages, the particles of 

the damaged film can acquire dimensions even larger than the initial size by anodic 

polarization. Finally, it can be concluded that a smooth and compact film, with little 

defects is less susceptible to corrosion. 
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o Sn02 é um material semicondutor, transparente, de grande estabilidade química e 

mecânica, que apresenta numerosas e diversificadas aplicações [1]. Na forma de filme 

depositado sobre vidro ou quartzo, devido à alta transparência e condutividade (aumentada 

por dopagem), é utilizado como eletrodo transparente em painéis e outros dispositivos 

eletrocrômicos [2-7], em estudos de Espectroeletroquímica [8-10] e ainda nos estudos de 

Fotoeletroquímica e no desenvolvimento de células solares [11-16]. Depositado sobre 

titânio, o Sn02 tem sido empregado no desenvolvimento de ânodos dimensional mente 

estáveis para a produção de Ch e O2 [17-20] e, por apresentar um elevado sobrepotencial 

para a reação de geração de 02, tem sido utilizado como ânodo na oxidação eletroquímica 

de poluentes orgânicos [21-23] e de cianeto [24]. Uma outra aplicação do Sn02 que 

também merece destaque é a sua utilização em sensores para gases, baseada nas mudanças 

da condutividade que ocorrem na presença de gases redutores, p.ex. o CO [25-28]. 

Um dos principais problemas associados à utilização do Sn02 como eletrodo é a 

degradação do filme causada por processos de corrosão que ocorrem sob polarização 

catódica ou anódica [1-3, 18,29-34]. Sob polarização catódica, o filme é destruído porque, 

quase que simultaneamente à reação de geração de H2, ocorrem diversos processos que 

reduzem o Sn02 a Sno ou a SnO, que é um óxido muito mais solúvel [1-3, 11,29-33]. Por 

outro lado, sugere-se que a corrosão sob polarização anódica aconteça devido à interação 

entre a superfície e os radicais que são gerados eletroquimicamente sob altos valores de 

potencial. Estes radicais OIr e ct (dependendo do eletrólito) poderiam atacar as ligações 

Sn-O na superfície, causando o seu enfraquecimento e ruptura [34]. Já foi sugerido 

também que a polarização anódica alterasse a relação SnlO na superfície, que em geral é 

deficiente em O. As alterações causadas pela oxidação dos sítios superficiais aumentaria a 

tensão interna do filme de Sn02, que poderia se desprender do substrato [18]. 

Apesar da importância do Sn02 nas aplicações citadas, os processos de corrosão 

que atuam sobre este material foram pouco investigados. Com exceção a um estudo dos 

efeitos da polarização anódica através de técnicas eletroquímicas aliadas às microscopias 

eletrônicas de varredura e de transmissão [34], e a uma investigação dos efeitos da 

polarização catódica que incluiu análises por difração de raios-X [3], os demais relatos 

apresentados na Literatura se limitaram à caracterização da superfície atacada através de 
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microscopia eletrônica de varredura [2, 11, 31]. As técnicas de microscopia por 

aproximação de sondas, tais como a microscopia de forças atômicas (Atomic Force 

Microscopy, AFM) ou a de efeito túnel (Scanning Tunneling Microscopy, STM), não têm 

sido utilizadas nestes trabalhos, exceto para acompanhar variações da rugosidade [3]. 

A AFM e a STM são técnicas muito importantes em Eletroquímica porque 

permitem a análise detalhada da superficie e podem ainda operar in-situ, auxiliando na 

correlação entre a morfologia do eletrodo e as suas propriedades eletroquímicas [35, 36]. 

Embora tenham sido intensamente empregadas no estudo de eletrodos de Pt, Au ou grafite, 

sua utilização para eletrodos de óxidos metálicos ainda é bastante restrita [37]. Existem 

diversos trabalhos referentes ao estudo de filmes de Sn02 ou mesmo de In20 3 dopado com 

Sn (ITO) por AFM ou STM [3, 5, 16,38-48], mas, especificamente para eletrodos à base 

destes materiais, os relatos são pouco numerosos [3, 5, 16,38]. 

Em Eletroquímica, as análises de AFM foram empregadas, p.ex., para estimar as 

alterações da rugosidade da superfície de eletrodos de Sn02(F) submetidos à polarização 

catódica [3]. Esta técnica revelou ainda que os filmes de Sn02 e Sn02(Mo) depositados em 

eletrodos comerciais de Sn02(F) através da imersão em sistemas sol-gel apresentavam 

topografia distinta da observada para o substrato [5]. As análises de AFM e STM também 

foram úteis ao revelar a presença de grãos e crateras na superfície de eletrodos comerciais 

de Sn02(Sb), o que permitiu explicar a má qualidade dos filmes de corantes adsorvidos 

pelo método de Langmuir-Blodgett [16, 38]. Neste trabalho, utilizou-se a AFM, associada 

a outras técnicas de análise de superfície, para caracterizar as propriedades morfológico

estruturais de eletrodos transparentes de filmes finos de Sn02 dopados com CI, F ou Sb, e 

ainda para investigar as alterações induzidas por perturbações eletroquímicas na 

morfologia destes eletrodos. 

o Sn02 tem sido investigado pelo Grupo já há algum tempo, como parte de um 

projeto maior dedicado a investigar propriedades eletroquímicas e interfaciais de óxidos. 

Os trabalhos realizados incluíram a investigação das propriedades ácido-base e de adsorção 

do Sn02 na forma de partículas em suspensão [49, 50] e o desenvolvimento de ânodos de 

Sn02 depositado sobre titânio e sua aplicação na eletro-oxidação do cianeto [51, 52]. 

Dando continuidade ao desenvolvimento deste projeto, no presente trabalho os estudos 

foram dedicados à obtenção e à investigação de eletrodos depositados em sílica (eletrodos 

transparentes), e, em alguns aspectos, investigaram-se também eletrodos depositados sobre 

titânio, para que algumas propriedades pudessem ser comparadas. 
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Os eletrodos transparentes foram preparados pelo método conhecido como Spray 

Pyrolysis: uma solução precursora de cloreto de estanho em metanol foi aplicada através 

de um atomizador sobre substratos de sílica aquecidos a 600°C. Prepararam-se eletrodos 

dopados com Sb ou F, que foram denominados por Sn02(Sb) e Sn02(F), respectivamente, 

e ainda eletrodos que apresentaram dopagem não intencional com CI, referidos como 

Sn02(CI). A deposição do filme de Sn02 em titânio também foi obtida pela hidrólise de 

uma solução alcóolica de cloreto de estanho, mas, neste caso, a solução precursora foi 

aplicada ao substrato por pince lamento, e só então a amostra foi submetida ao 

aquecimento. Estes eletrodos, preparados com um filme de Sn02 dopado com Sb, foram 

denominados por TilSn02(Sb). Prepararam-se ainda eletrodos modificados pela adsorção 

de um filme hidrofóbico de octadeciltriclorosilano (OTS), referidos como Sn02-0TS. 

Os eletrodos transparentes foram investigados por diferentes técnicas de análise de 

superficie para a caracterização das suas propriedades químicas e morfológico-estruturais. 

Estas técnicas foram referidas no texto e nas legendas pela abreviatura dos termos em 

inglês, que são muito mais conhecidos, para que fossem identificadas mais facilmente. As 

principais técnicas empregadas neste trabalho foram a Espectroscopia Fotoeletrônica de 

Raios-X (XPS), a Microscopia Eletrônica de Varredura e de Transmissão (SEM e TEM, 

respectivamente), a Microscopia de Forças Atômicas e a de Efeito Túnel (AFM e STM), a 

Microscopia por Interferometria de Luz e a Difração de Raios-X (XRD). Determinaram-se 

ainda a espessura dos filmes, através de Reflectometria de Raios-X, e a condutividade, pelo 

método de Van der Pauw. Para os eletrodos depositados em titânio, apenas examinou-se a 

microestrutura da superficie, considerando que a caracterização destes eletrodos já havia 

sido realizada em outro trabalho do Grupo [51]. 

Nos aspectos eletroquímicos, investigou-se para ambos os tipos de eletrodos o 

comportamento em eletrólito inerte e a reversibilidade das reações de óxido-redução do 

~Fe(CNk Como o Sn02 é um material semicondutor do tipo-n, determinaram-se os 

gráficos de Mott-Schottky para estimar a concentração de portadores de carga (ND) e o 

potencial de bandas planas (EFB) para ambos os tipos de eletrodos. Com este objetivo, 

estimou-se a capacidade interfacial sob a aplicação de diferentes potenciais através de 

medidas por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS) e por Voltametria Cíclica 

de Baixa Amplitude (SACV). 
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Para finalizar, investigaram-se os efeitos de perturbações eletroquímicas na 

microestrutura dos eletrodos transparentes, empregando análises ex-situ de AFM e SEM e 

análises in-situ por STM. Tais estudos também foram realizados para os eletrodos 

transparentes modificados com OTS, para verificar se estariam menos susceptíveis à 

corrosão. 

A seguir, apresenta-se no Capítulo 2 a revisão bibliográfica considerada necessária 

para a discussão dos estudos desenvolvidos neste trabalho. Nesta revisão, os conceitos 

básicos da Eletroquímica de Semicondutores foram brevemente apresentados, já que as 

propriedades semicondutoras do Sn02 afetam o comportamento eletroquímico deste 

material. Com maior detalhe, apresentou-se a revisão bibliográfica dos estudos já 

realizados para eletrodos de Sn02 transparentes e depositados em titânio. Incluiram-se 

ainda algumas considerações gerais referentes às técnicas eletroquímicas utilizadas neste 

estudo, e apenas um breve comentário a respeito de algumas técnicas de análise de 

superficie empregadas neste trabalho. 

o trabalho experimental desenvolvido foi apresentado nos capítulos seguintes. No 

Capítulo 3, descreve-se e discute-se a preparação e a caracterização química e 

morfológico-estrutural dos materiais investigados neste trabalho. Os estudos 

eletroquímicos foram descritos e discutidos no Capítulo 4, e, no 5º Capítulo, apresentaram

se os resultados obtidos no estudo das alterações morfológico-estrutrurais da superficie dos 

eletrodos induzidas por perturbações eletroquímicas. As conclusões finais sobre este 

trabalho foram apresentadas no último capítulo. 
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21 - ELETRODOS SEM/CONDUTORES: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

A interfase entre um semicondutor e um eletrólito está presente em numerosas 

situações do nosso cotidiano, como, p.ex., na fabricação dos dispositivos empregados em 

informática, na construção de células fotoeletroquímicas, e ainda em muitos outros 

sistemas, considerando que os filmes de óxido que se formam sobre alguns metais 

frequentemente são semicondutores [53, 54]. 

o estudo destas interfases se intensificou muito nas últimas décadas, motivado 

principalmente no sentido do desenvolvimento das células solares de junção semi condutor

líquido, e resultou no aparecimento de um ramo especial da Eletroquímica. Na 

Eletroquímica de Semi condutores, uma grande parte dos modelos e da terminologia 

adotados são provenientes da "Física do Estado Sólido", e, por esta razão, apresenta-se a 

seguir uma breve introdução aos conceitos fundamentais envolvidos [53-55]. Apesar da 

grande importância dos fenômenos relacionados com a fotossensibilidade dos 

semicondutores, tais aspectos não serão abordados nesta Revisão Bibliográfica, já que não 

relacionam-se diretamente com este trabalho. 

2.1.1. A teoria de bandas e o transporte de carga em semicondutores [53-56] 

As propriedades apresentadas pelos semi condutores podem ser descritas através da 

teoria de bandas. De acordo com a distribuição dos elétrons entre os diversos níveis de 

energia permitidos, algumas bandas são ocupadas total ou parcialmente, enquanto que 

outras permanecem vazias. Nos processos de transporte e transferência de cargas, as 

bandas mais importantes são a banda de maior energia dentre aquelas que estão ocupadas e 

a de menor energia que está vazia. Na condição do zero absoluto (T=O), são denominadas 

respectivamente de banda de valência (valence band, VB) e banda de condução 

(conduction band, CB ). A Figura 2.1 esquematiza os diagramas de energia previstos pela 

teoria de bandas para os metais e para os semicondutores ou isolantes. 

Nos metais, as bandas estão praticamente sobrepostas e a banda de valência não 

está completa em T=O (Fig. 2.Ia). O nível de Fermi (EF) encontra-se na divisão entre os 

níveis ocupados e não ocupados. Neste caso, na presença de um campo elétrico, os elétrons 

podem se movimentar facilmente através dos níveis parcialmente preenchidos, 

proporcionando assim as altas condutividades térmica e elétrica características dos metais. 



(a) .~! 
j, 

Níveis 
não ocupados 

...... ... .... & 

. : . ~í~i6)!lrçi*Ir?J~R~e: . : 
: . : . : . : . ~pa~s :. : . : . : . ...... . ..... . 

(b) .sl 
e? 
li) 

&3 

Banda de condução 
(vazia) 

J "BandGap" 

. : . 'Batida·de :vãJ€nciã· : . : 
: : : : : : : ~~~l~á?: : : : : : : : 

Figura 2.1. Diagrama das bandas de energia: (a) metais; (b) semi condutores e isolantes 
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Por outro lado, os materiais semi condutores e isolantes são caracterizados por 

apresentar a banda de valência totalmente preenchida em T=O e uma zona proibida que a 

separa da banda de condução. Para que os semicondutores apresentem condutividade 

necessita-se de portadores de carga, ou seja, é necessário que alguns elétrons sejam 

promovidos da banda de valência para a de condução, por efeito térmico ou fotoexcitação. 

A energia necessária para promover os elétrons de um nível ao outro depende da 

espessura da zona proibida, ou seja, do intervalo de energia que separa as bandas de 

valência e condução, mais conhecido como "band gap" (Ebg). Portanto, em uma 

determinada temperatura, é o valor do Er,g que distingue um semicondutor de um isolante. 

Para cada elétron excitado são gerados dois portadores de carga: o elétron, na banda 

de condução e uma lacuna, ou seja, uma vacância positiva (hole, h+) na banda de valência. 

Ambos são móveis dentro das suas respectivas bandas de energia e participam no processo 

de transporte da corrente elétrica. 

As concentrações dos elétrons de condução e das lacunas, que são os portadores de 

carga negativos e positivos, [n] e [p], dependem da temperatura absoluta e da espessura da 

camada proibida, e estão relacionadas por 

[n][p] = NcNvexp(-Ebg /kT) (2.1) 

onde Nc e Nv correspondem às densidades dos níveis de energia efetivos nos limites das 

bandas de condução e valência, respectivamente. À temperatura ambiente, seus valores são 

da ordem de 1019 cm -3. 

À temperatura ambiente, os semi condutores intrínsecos (i.e., não dopados) que 

apresentam Ebg>O,5 eV são essencialmente isolantes. No entanto, a condutividade pode ser 

aumentada consideravelmente através da dopagem. 
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A dopagem consiste em alterar quimicamente o material semicondutor, utilizando 

como impurezas determinados elementos que tenham valência distinta e que possam ser 

adequadamente inseridos na estrutura cristalina. O mesmo efeito também pode ser obtido 

tomando o material não-estequiométrico, i.e., com um dos elementos em excesso. 

O aumento da condutividade resulta da introdução de novos níveis de energia 

dentro da região da zona proibida, como mostra o esquema representado na Figura 2.2. 

Estes novos níveis devem estar próximos ao limite de uma das bandas, para que se 

estabeleça um novo ébg. 

E 

ECB ECB 

& 

E E 
ECB 

& -----------

Evs 

& 
·················· .. ·1EA 

Evs EVB 
... t« ...... <\X«cc«< 

(a) (b) (c) 

Figura 2.2. Diagrama ilustrativo das bandas de energia para os semicondutores: 
intrínsecos (a); extrínsecos do tipo-n (b) e do tipo-p (c). 

Quando O dopante é um doador de elétrons, surgirá um novo nível de energia (Eo) 

próximo à banda de condução (E:B), como ilustrado na Fig. 2.2b. Sob o efeito de excitação 

térmica, p.ex., uma grande população de elétrons poderá ser doada à banda de condução. 

De acordo com a equação 2.1, a concentração de lacunas deve diminuir e, portanto, a 

corrente elétrica será transportada predominantemente por portadores de carga negativos 

na banda de condução. Por esta razão, o material pode ser classificado como um 

semi condutor do tipo-no 

Em semicondutores do tipo-p, o dopante é um aceptor de elétrons, e insere um nível 

de energia logo acima da banda de valência (EA ). Neste caso, elétrons podem ser 

capturados da banda de valência, induzindo à formação de lacunas, ou seja, criando um 

excesso de transportadores de carga positivos. 
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A presença de dopantes também altera a posição do nível de Fermi. Nos 

semi condutores intrínsecos, este nível de energia situa-se aproximadamente no meio da 

região da zona proibida, entre as bandas de condução e valência (Fig. 2.2a). Nos 

semicondutores do tipo-n, o nível de Fermi aproxima-se da banda de condução, enquanto 

que, nos de tipo-p, situa-se mais próximo à banda de valência (Fig. 2.2b e 2.2c, 

respectivamente). 

o efeito dos dopantes pode ser facilmente ilustrado considerando como exemplo o 

silício, que tem 4 elétrons na camada de valência. Se alguns átomos de fósforo (ou outros 

elementos do Grupo V) forem introduzidos no Si cristalino, será obtido um semicondutor 

de tipo-no Como o P é pentavalente, cada uma das ligações Si-P apresentará um elétron 

praticamente livre (o P será um doador de elétrons). Estes elétrons ocuparão um nível de 

energia localizado logo abaixo da banda de condução, para onde poderão ser facilmente 

transferidos. Por outro lado, se o Si cristalino for dopado com átomos de boro, será obtido 

um semi condutor de tipo-p. O B é trivalente, e, portanto, em cada uma das ligações Si-B 

haverá a falta de um elétron. Elétrons de ligações Si-Si vizinhas podem se transferir para as 

ligações Si-B, causando o aparecimento de lacunas. 

2.1.2. A interfase semicondutor I eletrólito e o dobramento das bandas [53-56] 

Quando o eletrodo semicondutor é colocado em contato com a solução do 

eletrólito, a diferença de potencial que se estabelece na interface provoca uma variação do 

potencial em ambas as fases. Existem 3 regiões nas quais o potencial elétrico apresenta 

variações, como ilustra a Figura 2.3. 

No lado do eletrólito, o potencial varia 

através das camadas difusa (D) e de 

Helrnholtz (H). No lado do semicondutor, 

também existe uma camada de carga espacial 

difusa, na qual o potencial varia lentamente 

desde o valor que se estabelece na superficie 

até o valor correspondente ao do interior do 

sólido. 

D 

Figura 2.3. Esquema da variação do potencial 
através da interface semicondutor I eletrólito. 

A região deflnida por este gradiente de potencial é denominada região de carga 

espacial (space charge layer, SC). Esta carga espacial, que ocupa um determinado volume 
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próximo à superficie, é resultante dos sítios carregados pela presença dos dopantes e do 

acúmulo de elétrons ou lacunas. A variação do potencial na região da carga espacial 

depende do potencial externo que for aplicado ao eletrodo e, similar ao que ocorre na 

interface semicondutorlmetal, promove o dobramento das bandas e a alteração das 

concentrações relativas dos portadores de carga. 

o dobramento nas bandas de energia corresponde à variação que a energia 

potencial dos elétrons apresenta em função da distância na região da carga espacial. O 

dobramento das bandas pode ser positivo ou negativo, dependendo das energias das bandas 

de condução e valência na superficie e no interior do semicondutor. 

Para cada semicondutor em um determinado eletrólito, existe um único valor de 

potencial no qual não existe qualquer variação entre o potencial da superficie e o do 

interior do eletrodo, ou seja, não existe a região de carga espacial. Este potencial é deno

minado potencial de bandas planas, EFB (do termo "flat band"), já que não ocorre dobra

mento das mesmas. Esta condição corresponde ao potencial de carga zero do eletrodo 

(pcz). O EFB pode ser determinado através técnicas baseadas em medidas de fotocorrente 

ou através do gráfico de Mott-Sckottky, que consiste em medidas da capacidade da região 

de carga espacial (Csc) em função do potencial aplicado na interface. 

Os efeitos que o potencial aplicado produzem no diagrama de bandas de energia 

podem ser discutidos considerando especificamente o caso de um semi condutor do tipo-n, 

como é o caso do eletrodo de Sn02. 

Quando o eletrodo é polarizado em potenciais mais positivos que o EFB, uma parte 

da diferença (E - EFB) se distribui através da região de carga espacial. Como o potencial 

elétrico no interior do semicondutor é menor que na superficie, ocorre o dobramento 

positivo das bandas. Nos diagramas que representam a escala de energia verticalmente, as 

bandas se dobram "para cima", como mostra a Figura 2.4b. 

Na superficie do eletrodo, a concentração dos elétrons diminui, formando uma 

camada de exaustão ou depleção, já que estes são os portadores de carga predominantes em 

um semi condutor de tipo-no Esta camada de depleção é positivamente carregada, devido à 

presença das espécies doadoras ionizadas, imobilizadas na estrutura cristalina. No outro 

lado da interface, o excesso de cargas positivas do semi condutor é compensado pela 

contra-carga negativa dos Íons do eletrólito. 
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Figura 2.4. Regiões da carga espacial e diagrama de bandas da interfase semicondutor tipo-nleletrólito 
em função do potencial aplicado. 
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A diminuição na concentração de elétrons na superfície provoca o aumento da 

concentração das lacunas, que são os portadores minoritários. Se a concentração das 

lacunas superar a de elétrons na superfície, fonna-se uma camada de inversão. 

Uma situação distinta se verifica quando o eletrodo é polarizado em potenciais mais 

negativos que o EFB. O nível de Fenni se aproxima da banda de condução e, com o 

acúmulo de elétrons sobre a superficie do eletrodo, forma-se a camada de enriquecimento. 

A alta concentração de portadores de carga na superficie confere ao eletrodo semi condutor 

propriedades quase metálicas. No lado do eletrólito, a carga é compensada por cátions da 

solução. 

Por outro lado, para os semi condutores do tipo-p, a polarização do eletrodo em 

E<EFB resulta na fonnação da camada de depleção e as bandas se dobram para baixo, 

enquanto que, sob polarização em E>EFB as bandas se dobram para cima e fonna-se na 

superficie a camada de enriquecimento. 
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2.1.3. Os gráficos de Mott-Schottky e a determinação do EFB e ND [53-55] 

A distribuição de carga na interfase não pode ser medida diretamente. No entanto, é 

possivel obter informações sobre a variação da distribuição da carga através de medidas da 

capacidade diferencial. 

De modo geral, a capacidade da interfase semicondutorleletrólito pode ser 

representada como um conjunto de 3 capacitores dispostos em série, que correspondem às 

capacidades da camada difusa, da camada de Helmholtz e da região da carga espacial, Co, 

CH e Csc, respectivamente. A capacidade total deste conjunto de capacidades em série 

pode ser estimada por 

l/CT = l/Csc + lICH + l/Co (2.2) 

e, portanto, predominará na capacidade total aquela que apresentar o menor valor, o que é 

normalmente atribuído ao Csc. 

Na análise das medidas da capacidade total da interfase, a primeira simplificação 

que pode ser feita no modelo consiste em desprezar o Co. Nas concentrações do eletrólito 

suporte normalmente empregadas, a variação do potencial nesta camada é extremamente 

pequena e, portanto, o Co pode ser desprezado. 

Na camada de Helmholtz, a variação do potencial é muito sensível à composição do 

eletrólito em decorrência dos equilíbrios de adsorção na superncie do eletrodo. Em solução 

aquosa, caso o eletrodo seja um óxido semicondutor ou se um filme de óxido tiver se 

formado sobre o eletrodo, os equilíbrios mais importantes referem-se à adsorção dos íons 

Ir e OH" na superficie. Os íons W e OH" são considerados os íons determinantes do 

potencial da interfase óxidolsolução aquosa em função do equilíbrio 

M-OH <=> M-O- + W (2.3) 

Portanto, a carga superficial e a variação do potencial na camada de Helmholtz 

dependem do pH da solução, assim como o EFB. Nas medidas da capacidade interfacial 

realizadas em uma mesma condição de pH, admite-se que o CH permanece constante e que 

a variação do CT em função do potencial aplicado na interfase deve-se apenas às variações 

do Csc. Na prática, CH ou não é considerado, ou lhe são atribuídos valores que variam de 

10 a 100 J.1f cm-2 . 
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Para analisar a variação da capacidade da região da carga espacial, no lado do 

semicondutor, recorre-se às teorias desenvolvidas para a junção semicondutorlmetal. É 

previsto que o Csc depende da espessura desta camada e a variação do potencial pode ser 

calculada a partir das equações de distribuição de Poisson e Boltzmann. 

Na região da carga espacial, a densidade de carga resulta dos portadores móveis 

(elétrons e lacunas) e dos imobilizados na estrutura cristalina (impurezas do tipo doadoras 

ou aceptoras de elétrons). P. ex., para um semicondutor do tipo-n sob a aplicação de um 

potencial E > EFB, a densidade de carga resulta da soma das cargas positivas dos centros 

doadores ionizados com a carga móvel negativa dos elétrons de condução. 

No caso limite para a camada de depleção (antes que se forme a camada de 

inversão), os doadores estão completamente ionizados e a concentração de lacunas é 

desprezível. Nesta condição, toma-se válida a equação de Mott-Schottky, que estima a 

variação do Csc com o potencial aplicado ao eletrodo (E), relacionados com outras 

propriedades do semi condutor através da expressão 

_1 = ( 2 ).(E _ EFB _ kT) 
C 2 &eoeND e 

(2.4) 

onde ND corresponde à densidade efetiva dos portadores de carga, E à constante dielétrica 

para o semicondutor, Ec à permissividade no vácuo, e corresponde à carga do elétron e k à 

constante de Boltzman. 

De acordo com a equação de Mott-Schottky, Csc·
2 

deve variar linearmente com o 

potencial aplicado na interface. Nesta relação, admite-se que toda a carga presente na 

camada de depleção é proveniente dos doadores ionizados. Portanto, um gráfico de Csc·2 

em função de E informa sobre o nível de dopagem no semicondutor, permitindo estimar a 

densidade efetiva dos portadores de carga e também o potencial de bandas planas. 

A equação de Mott-Sckottky é válida somente sob as seguintes condições: 

(i) todos os níveis do doador (o dopante) devem estar totalmente ionizados~ 

(ii) os níveis dos dopantes devem ser imóveis e devem estar distribuídos de maneira 

uniforme~ 

(iii) não deve ocorrer inversão de transportadores~ 

(iv) a capacidade medida deve representar precisamente o Csc e não deve incluir 

influências de estados superficiais ou adsorção. 
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o gráfico de Mott-Sckottky consiste em um método prático para a caracterização 

de interfaces envolvendo semi condutores porque as medidas do EFB podem ser realizadas 

na ausência de luz. 

2.1.4. A não linearidade dos gráficos de Mott-Schottky e os estados superficiais [53] 

Um problema frequentemente encontrado nos gráficos de Mott-Schottky é a 

ausência de linearidade. Muitas vezes, gráficos não lineares são obtidos quando os valores 

da capacidade e da resistência medidos são dependentes da frequência do sinal aplicado 

(p.ex., através de medidas de espectroscopia de impedância eletroquímica). Este fenômeno 

é designado por "dispersão com a frequência", e acredita-se que é decorrente da presença 

de estados superficiais. 

Os estados superficiais correspondem a níveis de energia que podem estar 

localizados entre os limites das bandas e assim, podem mediar a transferência dos 

portadores de carga, controlar a carga superficial, e até mesmo o dobramento das bandas. 

Tais estados surgem devido à não uniformidade da superficie, e podem ser 

intrínsecos ou extrínsecos. As terminações abruptas da estrutura cristalina se constituem 

em um exemplo de estados intrínsecos. Os estados extrínsecos são criados quando uma 

nova fase se forma na interfase, durante o crescimento de um filme de óxido ou quando 

espécies eletroativas se adsorvem na superfície do eletrodo. Nestes casos, a remoção da 

camada superficial do eletrodo pode removê-los. 

Podem ainda existir estados superficiais transientes, criados, p.ex., pela chegada de 

uma lacuna à superfície. A lacuna pode reagir com uma molécula de água e criar um 

radical hidróxido adsorvido, que pode atuar como um forte oxidante. 

Enfim, além de dificultar a determinação dos principais parâmetros que caracte

rizam a interfase semicondutorleletrólito, a presença de estados superficiais proporciona 

ainda caminhos alternativos para a transferência de elétrons entre o eletrodo semicondutor 

e espécies em solução, e pode assim alterar o mecanismo de algumas reações. 
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2.1.5. Reações de transferência de cargas em interfases semicondutorleletrólito [53, 55] 

As reações de transferência de cargas que ocorrem sobre eletrodos semicondutores 

diferem em vários aspectos das reações observadas sobre eletrodos metálicos. De modo 

geral, em ambas as situações, os modelos admitem que, para que ocorra uma reação de 

redução, p.ex, as moléculas da espécie eletroativa em solução devem apresentar um nível 

de energia vazio com a mesma energia que um nível ocupado do eletrodo. 

Sobre eletrodos metálicos, tal reação poderia ser representada pelo equilíbrio 

Ox+e-=Red (2.5) 

onde Ox e Red correspondem às formas oxidada e reduzida da espécie eletroativa presente 

na solução. 

Sobre eletrodos semicondutores, porém, deve ainda ser considerado o equilíbrio no 

qual se forma uma vacância positiva (hl na banda de valência, ou seja, 

Ox=Red+h+ (2.6) 

Portanto, as reações de transferência constituídas pela remoção de elétrons do 

semicondutor, assim como pela injeção de lacunas contribuem para a corrente catódica, e 

aquelas constituídas pela injeção de elétrons e remoção de lacunas contribuem para a 

corrente anódica. 

Identificam-se então as primeiras diferenças entre ambos os tipos de eletrodos. 

Sobre os eletrodos metálicos, os elétrons são transferidos através de uma única banda de 

energia e em níveis muito próximos ao nível de Fermi. Por outro lado, nos eletrodos 

semi condutores, a transferência pode ocorrer através das bandas de condução e valência, e 

pode exigir altos sobrepotenciais. 

No eletrodo semi condutor, a reação de transferência de elétrons dependerá da 

localização relativa do potencial redox da espécie em solução (Erooox) e dos limites das 

bandas de condução e valência do semi condutor no diagrama de energia. Para a 

comparação destes parâmetros, deve-se correlacionar a escala de energia dos elétrons no 

sólido com a escala de potenciais redox. 

Por exemplo, se o nível de energia do Erooox estiver localizado no meio da região da 

zona proibida do eletrodo semicondutor, a densidade de corrente de troca será muito 
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pequena. No entanto, se estiver próximo ao limite de uma das bandas de energta, a 

transferência de elétrons deverá ser considerável. 

Se o nível do Erooox do eletrólito estiver próximo à banda de condução do 

semicondutor e houver a formação da camada de enriquecimento, espera-se então que a 

transferência eletrônica seja elevada. Haverá uma alta disponibilidade de elétrons na 

superfície, e a reação poderá ocorrer através da banda de condução. Se, por outro lado, 

houver se formado a camada de depleção, a troca de elétrons será impossibilitada. Em tal 

situação, tanto a superfície não apresentaria elétrons disponíveis para reduzir as espécies 

oxidadas presentes na solução, como também os elétrons das espécies reduzidas não 

conseguiriam alcançar o nível de energia da banda de condução por ativação térmica. 

Por fim, é possível ainda que a transferência de cargas ocorra através da 

transferência de lacunas, em situações nas quais o nível de energia das espécies oxidadas 

estão sobrepostos aos da banda de valência. No entanto, a corrente de troca medida exter

namente seria muito baixa, devido à alta barreira de energia da camada de inversão. 

Para realizar tais análises para um sistema em particular, é necessário estimar o 

nível de energia dos limites das bandas de valência e condução e relacionar o nível de 

Fermi do semicondutor com o correspondente potencial redox. Para obter tais informações, 

deve-se determinar o Em e a densidade de portadores de cargas do semi condutor. 

Outras características que diferenciam o comportamento de eletrodos metálicos e 

semicondutores estão relacionadas com os efeitos provocados pela iluminação. A 

incidência de um fóton com energia maior que a Ebg pode promover um elétron da banda 

de valência para a de condução, e criar um par elétron-lacuna. Este par pode ser separado 

na região da carga espacial por um campo elétrico, o que evita a recombinação. 

Dependendo da direção do campo elétrico, um dos portadores migra em direção ao interior 

do semi condutor enquanto que o outro migra em direção à superfície, onde pode reagir 

com alguma espécie eletroativa da solução. Assim, é possível ocorrer uma reação de 

transferência de cargas foto-induzida. 
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2.2 - PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DO Sn02 

As propriedades fisico-químicas do Sn02 são muito diversificadas, o que permite 

que este óxido seja utilizado em numerosas aplicações. Para cada finalidade, é necessário 

que o material apresente wn conjunto específico de características. Para algumas, o Sn02 é 

depositado sobre quartzo ou vidro para que se apresente como um filme fino, transparente 

e condutor. Porém, se este mesmo material é depositado como um filme espesso sobre 

titânio para a fabricação de anodos, adquire a forma de um revestimento escuro, poroso e 

de alta rugosidade. Entre este dois casos extremos, os filmes de Sn02 podem variar muito 

em termos de morfologia, condutividade, capacidade de adsorção, etc. 

Estas características motivaram a realização de numerosos trabalhos dedicados a 

investigar as propriedades deste óxido e a desenvolver técnicas para a sua obtenção. Na 

Literatura, há um volume imenso de publicações referentes à preparação e à caracterização 

das propriedades fisico-químicas do Sn02. Existem também duas séries de trabalhos de 

revisão muito detalhados, publicados por Z.M. Jarzebski e J.P. Marton em 1976 [57-59], e 

por A. Nanthakumar e N.R. Armstrong em 1988 [1]. Nesta Revisão Bibliográfica, serão 

apresentados e discutidos apenas os aspectos considerados relevantes para a discussão do 

estudo realizado e dos resultados obtidos. 

2.2.1. Estrutura cristalina, defeitos estruturais e dopagem 

o Sn02 apresenta estrutura cristalina tetragonal e pertence ao grupo do rutilo. Nesta 

estrutura, cada átomo de Sn está coordenado a 6 átomos de O, e cada átomo de O está 

rodeado por 3 átomos de Sn, resultando na coordenação 6:3 [1,57,60]. 

O esquema da célula unitária pode ser encontrado nos trabalhos de revisão citados 

[1, 57]. Diversos livros de mineralogia, como o de C. Klein e C.S. Hurlbut, Jr. [60] p.ex., 

fornecem descrições detalhadas da estrutura e dos parâmetros da célula unitária, e também 

das formas mais comuns dos cristais de cassiterita, denominação dada ao mineral de Sn02. 

Os trabalhos de F.H. Jones [48] e R. Cavichi [61], com seus respectivos colaboradores, 

trazem também discussões interessantes relacionando a estrutura do Sn02 e os fenômenos 

de deficiência e adsorção de oxigênio na superficie. Informações importantes podem ainda 

ser encontradas no trabalho de P. Jones e lA. Hockey [62], que traz uma discussão 
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interessante sobre a estrutura e a hidratação dos planos cristalinos (110), (101) e (100) para 

o rutilo (TiOz), e que são válidas também para o SnOz. 

o SnOz é classificado como um semicondutor do tipo-n, no qual as bandas de 

valência e de condução são identificadas com os níveis 2p do O (parcialmente 

preenchidos) e com os níveis 5s do Sn, respectivamente. O intervalo de energia da zona 

proibida é bem grande: o ~ :::J 3,5 eV No entanto, este material apresenta condutividade 

relativamente alta (especialmente quando está na forma de filme depositado), que se 

origina dos desvios na estequiometria ou da presença de dopantes [1, 57, 58, 63]. 

Os desvios na estequiometria aumentam a condutividade porque tanto as vacâncias 

de O como a presença de átomos de Sn intersticiais estão associadas a elétrons que podem 

se movimentar pela estrutura do cristal [64]. 

No caso dos dopantes, admitindo que uma fração õ de sítios Sn4
+ seja substituída 

por Sb5
+, Õ mols de elétrons poderiam ser doados à banda de condução. Para efeito 

ilustrativo, pode-se considerar que o óxido resultante teria a composição SIl(l..o) Sbl) el) Oz. A 

substituição de Oz- por er (ou F) em õ sítios teria o mesmo efeito (Sn el) O(z..o) eis) [65]. 

Existe ainda a possibilidade de que os dopantes se incorporem na estrutura do cristal 

intersticialmente [1]. 

O Sb, o el e o F são os dopantes mais utilizados para aumentar a condutividade do 

SnOz. O principal motivo é que a introdução destas espécies não altera significativamente a 

estrutura cristalina do óxido devido à razoável similaridade dos seus raios iônicos: para os 

cátions Sb5
+ e Sn4

+, os raios iônicos correspondem a 0,71 e 0,69 A, e, para os ânions F-, er 

e OZ-, correspondem a 1,33; 1,81 e 1,36 A, respectivamente [66-68]. No caso do Sb, no 

entanto, podem ocorrer alterações morfológicas significativas para [Sb] > 4 % e que pro

vocam a diminuição da transparência e condutividade [1, 67], como será discutido a seguir. 

2.2.2. Propriedades óticas, elétricas, composição e morfologia 

De um modo geral, a morfologia, a transparência, a condutividade e as outras 

propriedades fisico-químicas estão todas relacionadas. Para os filmes de SnOz, a alta 

condutividade elétrica e a transparência são as principais características responsáveis por 

muitas das aplicações que lhe são atribuídas. A relação entre estes parâmetros define a 

chamada "figura de mérito", que avalia a qualidade dos filmes para algumas aplicações 

[69]. Embora estas propriedades possam variar muito em função do método de preparação, 
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há diversos relatos de filmes que apresentam resistividade da ordem de 10-4 Qcm e 

transmissão ótica superior a 90% na região do visível. Na maioria dos estudos, porém, a 

resistividade relatada é da ordem de 10-3 Qcm e a transmissão entre 80 e 90 % [1, 70-72]. 

Em termos gerais, a condutividade em uma dada temperatura depende da 

concentração de portadores de carga e dos diversos fatores que afetam sua mobilidade, tais 

como a cristalinidade, o tamanho e o empacotamento dos grãos, etc. Alguns modelos 

admitem, p. ex. que o transporte da carga seja dificultado nos contornos dos grãos [66, 67, 

73]. Portanto, quanto maiores o tamanho e a proximidade das partículas e a cristalinidade 

do filme, melhor será a condutividade. 

Normalmente, a condutividade aumenta com a concentração de dopante, devido ao 

aumento do ND, exceto para a adição de Sb. Neste caso, o aumento da condutividade é 

verificado apenas até que a [Sb] seja da ordem de 1% [67]. Nesta faixa de concentração, o 

Sb se encontra na forma Sb5
+ e pode ocupar os sítios do Sn4

+ sem que a estrutura cristalina 

seja comprometida. Em concentrações mais altas, porém, coexistem as espécies Sb5
+ e Sb3

+ 

e, como esta última não se encaixa na coordenação octaédrica do Sn4
+ e do Sb5

+, surgem 

alterações estruturais. O Sb3
+ se encaixa melhor em uma configuração bi-piramidal, que 

resulta na formação de cristais geminados. Em consequência, o Sb é segregado na forma de 

Sb20 3 e gera defeitos, o que provoca a diminuição da condutividade e da transparência 

[66, 67, 74]. 

A presença e a concentração das espécies Sb3+ e Sb5
+ nos filmes de Sn02 podem ser 

determinadas através de análises por espectrometria fotoeletrônica de raios-X, XPS. Como 

as energias de ligação características para os elétrons de ambas as espécies são distintas, é 

possível distinguir a contribuição de cada uma nos espectros [21, 75-77]. 

A técnica de XPS se constitui também na técnica mais usual para a análise da 

composição química dos filmes de Sn02 depositados em diferentes substratos [21, 47, 61, 

75-78]. Existem ainda relatos da utilização de microssonda eletrônica [79] e espectrometria 

dispersiva de raios-X (EDX) [21, 76]. Entre os filmes analisados, verificou-se que alguns 

apresentam deficiência de O na superfície [75], enquanto que outros são estequiométricos 

em relação às concentrações relativas [Sn]/[O] [47, 76, 79]. 

A morfologia apresentada pelos filmes de Sn02 também é muito diversificada, e 

tem sido investigada por diferentes técnicas de microscopia, entre as quais SEM, TEM, 

AFM e STM. Na Literatura, existem desde relatos de filmes com apenas 10 nm de 
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espessura [47, ] a outros com mais de 6 J.tm [76]; o tamanho das partículas que constituem 

o filme também pode variar desde algumas unidades a centenas de nm [76]. 

Como já mencionado, a superficie dos materiais desenvolvidos para aplicações que 

requerem filmes condutores e transparentes é completamente distinta da apresentada pelos 

materiais depositados sobre titânio, desenvolvidos para serem utilizados como ânodos. 

A superficie dos filmes de Sn02 depositados sobre titânio é bastante rugosa e 

porosa. A comparação das rnicrografias apresentadas em algumas publicações [17, 51, 76] 

revela ainda que a microestrutura destes filmes também varia muito, dependendo do 

tratamento aplicado ao substrato e da técnica empregada para a deposição do filme. 

Por outro lado, os filmes de Sn02 transparentes apresentam a superficie menos 

rugosa e mais uniforme, embora frequentemente apresentem algumas crateras e falhas na 

cobertura. Mesmo considerando apenas as micrografias deste tipo de filme apresentadas 

em alguns trabalhos [34,66, 70, 73, 81-86], identificam-se consideráveis diferenças para o 

tamanho das partículas que constituem o filme e para o seu aspecto geral. 

Em suma, a consulta à Literatura mostrou que as propriedades fisico-químicas 

apresentadas pelos filme de Sn02 são extremamente variadas, e dependem do substrato e 

do método empregado para a sua obtenção. 

2.2.3. As condições de preparação e as características dos filmes de Sn02 

o fato do Sn02 apresentar diversas aplicações, onde cada uma requer um material 

com um conjunto específico de propriedades, motivou numerosos investigadores a estudar 

e desenvolver técnicas para a obtenção deste óxido. 

Os filmes de Sn02 podem ser depositados sobre diversos materiais, tais como 

vidro, quartzo, sílica, silício, alumina, grafite, titânio e aço. Os métodos empregados 

baseiam-se na deposição do óxido diretamente sobre o substrato, ou na deposição de Sn ou 

de uma espécie precursora (p.ex. um filme de um gel organometálico) seguida de uma 

reação de oxidação ou de decomposição. 

As técnicas utilizadas incluem a aplicação de uma fina camada da solução através 

de um atomizador, mais conhecida pelo termo Spray Pyro/ysis [67, 68, 88-96], a deposição 

química em fase de vapor (CVD, Chemical Vapor Deposition) [4, 70, 73, 97], evaporação 

do Sn02 [95,98] ou ainda pela imersão do substrato em um gel do óxido ou de precursores 
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[5-7, 75, 83, 99-102]. Há ainda a técnica de pincelamento do substrato com precursores, 

que é muito utilizada para preparar os eletrodos depositados em titânio [17, 19, 20, 24, 51, 

103-110]. 

As características químicas e morfológicas do substrato afetam os processos iniciais 

envolvidos no crescimento do filme, ou seja, na nucleação, crescimento e coalescência dos 

grãos. Suas influências são mais marcantes para filmes mais finos : nas camadas mais 

próximas ao substrato, haverá predominância de cristalitos com o formato compatível com 

a energia interfacial mais baixa. Porém, para depósitos mais espessos, podem ocorrer 

efeitos de reorientação do filme nas camadas mais externas, que podem inclusive causar 

um menor empacotamento das partículas na superficie. Consequentemente, as 

características do substrato influem na morfologia final , na resistividade e transparência do 

filme [87, 92, 111]. 

A temperatura também é um parâmetro que afeta a cristalinidade e o tamanho dos 

cri stalitos [70, 88, 93 , 98]. Em todas as técnicas, deve-se considerar que há uma 

temperatura mínima para que a reação de formação do Sn02 ocorra e, de modo geral, o 

aumento da temperatura aumenta a cristalinidade do filme depositado [82]. Para os filmes 

obtidos pela técnica de Spray Pyrolysis, p.ex. , o aumento da temperatura do substrato 

provoca um aumento no tamanho dos grãos [68, 88]. Dependendo do substrato, existem 

ainda outros efeitos a serem considerados. Para filmes depositados sobre Ti, p.ex. , o 

aumento da temperatura pode promover o crescimento de um filme resistivo de Ti02 [76, 

86, 112]. Para filmes depositados sobre vidro, pode ocorrer também a difusão de Na +, K+ 

ou Ca2
+ provenientes deste substrato,o que torna o filme opaco [82, 100]. 

As propriedades dos filmes obtidos por técnicas que envolvem a utilização de 

precursores em solução são ainda fortemente influenciadas pela sua concentração e 

natureza química e a dos diferentes dopantes adicionados. Para filmes preparados por CVD 

p.ex., a composição da solução influi na velocidade de crescimento do filme e na 

densidade de núcleos, que aumenta quanto maior a [Sn] [68]. A solução influi ainda na 

orientação cristalográfica preferencial, no tamanho dos cristalitos, na resistividade e na 

transparência dos filmes de Sn02 [75]. 

Diferentes tipos de dopantes também alteram as características dos filmes. Na 

técnica de Spray Pyrolysis, a dopagem com F, comparada com a de CI, não influencia o 

tamanho dos grãos mas aumenta a densidade de defeitos estruturais, que são do mesmo 
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tipo para ambos os dopantes [67]. O efeito do Sb já foi discutido anterionnente. A presença 

de dopantes altera também a direção cristalina preferencial dos grãos. Em geral, os filmes 

de Sn02 são policristalinos e apresentam como orientação preferencial a (110). Nos filmes 

dopados com F, porém, quase sempre a orientação preferencial é a (200) [87, 88, 92, 93]. 

2.2.4. Os métodos empregados neste trabalho para a obtenção dos filmes de 8n02 

Neste trabalho, empregaram-se as técnicas de Spray Pyrolysis para a obtenção dos 

eletrodos transparentes e a técnica de pincelamento do substrato com soluções precursoras 

de SnCh para a preparação dos eletrodos depositados sobre titânio. 

A técnica de Spray Pyrolysis é amplamente utilizada na preparação de filmes 

transparentes de Sn02 e de outros óxidos por ser um método simples e de baixo custo, que 

pennite a obtenção de filmes condutores, transparentes, e altamente resistentes à corrosão 

[1,34,90,91]. 

o método consiste em aplicar através de um atomizador (spray) uma solução de 

SnCl4 sobre o substrato aquecido. A fonnação do óxido ocorre de acordo com a seguinte 

reação de hidrólise: 

SnCl4 + 2 H20 ~ Sn02 + 4 HCI (2.7) 

A condutividade elétrica dos filmes de Sn02 se deve a lacunas de O e dopagem. A 

dopagem pode ser intencional ou não, obtida pela adição de fluoreto ou antimônio na 

solução precursora ou devido à incorporação de cloreto. 

As propriedades fisicas dos filmes dependem das condições de preparação, entre as 

quais a temperatura e as características do substrato, a concentração da solução precursora, 

a duração e o número de repetições de aplicação do spray, etc. Até mesmo a distância entre 

o spray e o substrato é um fator crítico, porque, se for muito curta, a reação não terá se 

completado e as espécies que não reagiram podem se incorporar ao filme; e, se for muito 

longa, as gotículas podem se vaporizar antes de chegar ao substrato, formando um pó que 

não adere ou sequer atinge o substrato [92]. 

A outra técnica utilizada neste trabalho consiste em aplicar a solução precursora 

sobre o substrato através de pincelamento, seguido por um tratamento térmico. O 
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recobrimento total do substrato e a aderência do filme são os fatores mais críticos neste 

método e, por esta razão, o substrato deve ser submetido a um cuidadoso tratamento antes 

que o filme seja depositado [17]. 

Para a preparação de um filme de Sn02, o método consiste em aplicar uma fina 

camada de uma solução de cloretos de Sn e Sb em um solvente volátil (metanol ou 

propanol) no substrato. A seguir, a amostra é submetida inicialmente a um aquecimento 

suave (t < 100°C) apenas para secagem do solvente, e depois a temperaturas mais elevadas 

(t ~ 500°C). Este segundo tratamento térmiéo proporcionará a decomposição do precursor 

em Sn02 através de uma reação química similar à que ocorre na técnica de Spray. 

o procedimento de pincelamento, secagem e decomposição térmica pode ser 

repetido diversas vezes, dependendo da espessura desejada para o filme. No Grupo, p.ex., 

C.S. Fugivara empregou 3 aplicações [51]. L. Lipp e D. Pletcher, no entanto, 

recomendaram 12 ou 24 aplicações [17, 18]. O processo deve ser finalizado ainda pelo 

recozimento da amostra em temperatura elevadas. Esta técnica já foi discutida em detalhes 

na tese de Fugivara [51]. 

Este é um dos métodos mais difundidos para a deposição de filmes de Sn02 e 

muitos outros óxidos sobre titânio, para aplicação como ânodos dimensionalmente estáveis 

(dimensionally stable anodes, DSA ®) [17, 19,24, 103-106]. 

Estes dois métodos foram utilizados para preparar os eletrodos de filme de Sn02 

investigados neste trabalho porque são técnicas muito simples e de baixo custo, além de 

amplamente conhecidas e recomendadas por diversos investigadores. 
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As propriedades eletroquímicas do Sn02 começaram a ser investigadas há várias 

décadas e mesmo atualmente merecem a atenção de diversos grupos de pesquisa. O grande 

interesse por este material é motivado pela sua ampla aplicabilidade, decorrente das 

propriedades de condutividade e transparência, aliadas ainda a uma alta estabilidade 

química e mecânica. 

O comportamento eletroquímico destes eletrodos depende das suas propriedades 

superficiais e das características que apresentam como semi condutores do tipo-no Por esta 

razão, a determinação dos gráficos de Mott-Schottky (lIC2 em função de E) para estimar a 

densidade de portadores de carga (ND) e o potencial de bandas planas (EFB) é de grande 

importância para o entendimento e controle de suas propriedades eletroquímicas. 

Os primeiros estudos foram realizados para filmes depositados sobre vidro e 

quartzo empregados como eletrodos transparentes. Estes eletrodos têm sido utilizados em 

Espectroeletroquímica, Fotoeletroquímica e no desenvolvimento de células solares. 

Posteriormente, realizaram-se os estudos para filmes depositados sobre titânio, empregados 

no desenvolvimento de ânodos dimensionalmente estáveis para a produção de Ch e como 

ânodos para a oxidação eletroquímica de poluentes orgânicos e cianeto. 

Estes estudos estão relatados em um grande número de publicações, muitas das 

quais são brevemente apresentadas a seguir. Discutem-se ainda alguns tópicos investigados 

para os eletrodos de Sn02: a determinação dos gráficos de Mott-Schottky, a reversibilidade 

de algumas reações de óxido-redução, os processos de hidratação da superfície e as reações 

de desprendimento de hidrogênio e oxigênio, RDH e RDO, respectivamente, sobre tais 

eletrodos. 

2.3.1. Considerações gerais sobre os estudos realizados para eletrodos de Sn02 

O estudo das propriedades eletroquímicas do Sn02 iniciou-se quando os vidros 

condutores revestidos com Sn02 passaram a ser empregados como eletrodos transparentes. 

Em 1964, T. Kuwana e col. [113] relataram utilizar amostras comerciais destes materiais 

para acompanhar espectrofotometricamente a oxidação de o-toluidina. Relatou-se ainda a 
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caracterização de tais eletrodos através de Voltametria Cíclica em soluções aquosas de 

H2S04, Na2C03 e K3Fe(CNk 

Posteriormente, em 1968, relatou-se que o pH da solução tinha grande influência 

nas características dos perfis i-E: dependendo do pH, alteravam-se os potenciais nos quais 

iniciavam-se a RDH e a RDO em solução aquosa e também a reversibilidade do par redox 

ferrilferrocianeto. Através de medidas de capacidade diferencial, mostrou-se ainda que 

1/C2 em função de E obedecia a uma relação linear, mas não foram apresentadas maiores 

discussões sobre este tema [114]. 

Ainda em 1968, publicou-se o estudo realizado por H.A. Laitinen e col. [29], 

referente ao comportamento eletroquímico de amostras comerciais de Sn02 dopado com 

Sb ou F em meio de HCI e HCI04. Relatou-se a adsorção específica de cloreto sobre a 

superficie do eletrodo e o problema de decomposição do filme sob potenciais catódicos, 

devido à redução do Sn02 a estanho metálico. 

Dois anos depois, Laitinen e col. [115] publicaram um estudo mais detalhado, 

-ealizado para eletrodos transparentes comerciais e amostras preparadas por Spray 

y rolysis sobre quartzo e Pt, com diferentes teores de Sb. Determinaram-se os gráficos de 

Mott-Schottky e discutiram-se as propriedades semi condutoras dos eletrodos de Sn02, 

;:;omparando a reversibilidade de diversas reações de óxido-redução sobre os mesmos e 

sobre eletrodos de Pt. Para explicar o processo de transferência de cargas através da 

camada de carga espacial no Sn02, sugeriu-se um processo envolvendo o tunelamento de 

elétrons. A irreversibilidade verificada para algumas das reações investigadas foi atribuída 

a interferências causadas pela superficie do óxido. 

Estudos similares foram realizados e publicados em 1972 por F. Mõllers e R. 

Memming [30], que desenvolveram também um modelo para as reações de transferência 

de cargas sobre tais eletrodos [116]. Os autores investigaram ainda a influência do pH nos 

b'Táficos de Mott-Schottky e interpretaram as alterações observadas considerando os 

equilíbrios de dissociação dos grupos Sn-OH presentes na superficie do eletrodo. 

No mesmo ano, com a motivação de entender a participação das propriedades 

superficiais nas reações do eletrodo, P. Kirkov [31, 32] publicou um estudo dos 

mecanismos do re-estabelecimento do potencial de eletrodos transparentes de Sn02 após 

terem sido submetidos a polarizações anódicas e catódicas. O autor concluiu que os 

processos que ocorriam sobre o eletrodo estavam relacionados com a adsorção de íons, e 
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que, portanto, dependiam dos equilíbrios que se estabeleciam nos sítios Sn-O-H formados 

na superfície devido à hidratação do Sn02. 

Estes trabalhos foram revelando a importância dos equilíbrios estabelecidos na 

superfície no comportamento eletroquímico dos eletrodos de Sn02. Concluiu-se então que 

as propriedades eletroquímicas apresentadas por estes eletrodos eram decorrentes não 

apenas das características semi condutoras do material (ND, EFB, e espessura da camada de 

carga espacial) como também das características da superfície do óxido. 

Prosseguindo em ordem cronológica, em 1974, i.e, 10 anos após os pnmelros 

relatos de estudos eletroquímicos de eletrodos transparentes de Sn02, T. Kuwana e N. 

Winograd publicaram um artigo de revisão que reuniu e discutiu os avanços obtidos até 

então [117]. No ano seguinte, HA. Laitnen e H Kim relataram o estudo das propriedades 

fotoeletroquímicas de eletrodos transparentes de Sn02 em eletrólito inerte e na presença de 

corantes sensibilizadores [118]. 

Em 1976, destaca-se novamente um trabalho de Kuwana, no qual relatou um 

detalhado estudo empregando eletrodos comerciais de Sn02(Sb) e In203(Sn) [81]. Neste 

estudo, além das propriedades eletroquímicas, investigaram-se ainda as propriedades 

superficiais utilizando as técnicas de XPS e espectroscopia Auger. Através de tais análises, 

identificaram-se mudanças na estequiometria do filme de Sn02 após a realização de 

eletrólises: a concentração relativa O/Sn aumentou após tratamentos de polarização 

anódica, e diminuiu após polarização catódica. Para o eletrodo submetido à polarização 

catódica detectou-se também a diminuição no estado de valência do Sn, indicando que este 

tratamento eletroquímico induzia à redução do Sn02. 

Em 1978, surgiram os primeiros relatos sobre a aplicabilidade dos eletrodos de 

filme de Sn02 depositado sobre titânio como ânodos para as reações de desprendimento de 

Ch e O2 [107-109]. Como estes materiais apresentam propriedades distintas das apresen

tadas pelos eletrodos transparentes, os estudos desenvolvidos para estes materiais serão 

discutidos no próximo item. 

Ainda no final dos anos 70, iniciaram-se também as investigações das propriedades 

fotoeletroquímicas dos eletrodos transparentes de Sn02 e a possível aplicação destes 

materiais no desenvolvimento de células solares [118]. Assim como para outros óxidos 

semi condutores, na maior parte dos trabalhos relatou-se ser necessário modificar a 
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superficie do Sn02 com corantes sensibilizadores, que absorvessem fótons e injetassem

elétrons na banda de condução do semicondutor.

Na Literatura dos anos 80, encontram-se numerosos relatos referentes à preparação

e investigação das propriedades fotoeletroquímicas de eletrodos transparentes de Sn02

modificados com diversos corantes sensibilizadores. Alguns destes estudos foram

discutidos por N.R. Armstrong e A. Nanthakumar no abrangente trabalho de revisão sobre

eletrodos de Sn02, 1020 3 e W03 publicado em 1988 [1].

Embora a eficiência de conversão apresentada pelos eletrodos de Sn02 seja

bastante baixa, diversos pesquisadores continuaram a investigar este tema nos anos 90 [12,

13, 16, 119-121]. Nos trabalhos mais recentes [12, 13, 119], os eletrodos foram previa

mente revestidos com um filme de partículas nanométricas antes que fossem modificados

pelos corantes. O filme nanoporoso, por apresentar maior área de superfície, adsorve maior

quantidade de moléculas do corante e permite que os processos de absorção de luz e de

transferência de elétrons entre o corante e o semicondutor sejam mais eficientes. Assim,

aumenta-se muito a eficiência destas células solares, que, em geral, é bastante baixa [122].

Esta propriedade, relatada no início dos anos 90 por M. Grãtzel para Ti02 [123], tem sido

investigada também para Sn02, principalmente por P.v. Kamat [12, 119].

Considerando ainda esta última década, destacam-se também os estudos

relacionados ao desenvolvimento de sensores para gases e de dispositivos eletrocrômicos

empregando eletrodos de Sn02.

Os filmes de Sn02 podem funcionar como sensores devido à variação de

condutividade que ocorre quando gases como CO ou metano são adsorvidos na superfície e

sofrem oxidação [27]. Como este assunto não está diretamente relacionado aos estudos

desenvolvidos neste trabalho, não será discutido nesta Revisão Bibliográfica.

A aplicação em dispositivos eletrocrômicos passou a ser investigada quando

verificou-se a propriedade de inserção de íons Lt nos filmes de Sn02 [5-7, 32]. Como os

filmes mais adequados para esta finalidade precisam ser mais porosos, em geral são

preparados através de técnicas de dip-coating, ou seja, pela imersão do substrato em

sistemas precursores do tipo sol-gel [5, 7, 100, 101].

Esta técnica foi utilizada, p.ex., no trabalho relatado em 1997 por U. Opara

Krasovec, B. OreI e col. [5]. Neste estudo, depositaram-se filmes de Sn02(Mo) sobre
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eletrodos de Sn02(F) e caracterizaram-se as propriedades morfológico-estruturais, 

eletroquímicas e espectroeletroquímicas destes eletrodos. Os autores observaram que as 

variações de coloração/descoloração do filme acompanhavam os processos de 

inserção/extração de Li+, e concluíram que os materiais investigados seriam promissores 

para a utilização como contraeletrodos em dispositivos eletrocrômicos. 

Outros estudos interessantes foram desenvolvidos com o objetivo de melhorar a 

adesão entre metais e filmes transparentes de Sn02 ou ITO usados nos painéis de 

dispositivos eletroluminescentes ou de cristais líquidos. Verificou-se p.ex., que a adesão de 

filmes eletrodepositados de cobre, empregados para estabelecer contatos elétricos, poderia 

ser melhorada significativamente se o eletrodo transparente de Sn02 fosse previamente 

submetido a um tratamento de polarização catódica [2, 3]. 

Este efeito foi investigado através da caracterização detalhada da superfície de um 

eletrodo transparente de Sn02(F) submetido' a polarização catódica através de análises por 

AFM, XRD, XPS e condutividade. A alteração de cor do eletrodo, de transparente para 

cinza escuro, foi atribuída à presença de SnO ou Sn°. Sugeriu-se que estas espécies seriam 

formadas na redução do filme de Sn02 pelos átomos ou moléculas de hidrogênio presentes 

na superfície do eletrodo durante a polarização catódica. As análises por XRD revelaram 

ainda que a estrutura cristalina dos eletrodos se alterou após a polarização catódica: 

diminuiu a quantidade relativa dos planos com orientação cristalina (200) e aumentou a 

dos planos (110). Concluiu-se então que a redução ocorreria preferencialmente nas faces 

com orientação (200). Este fato já havia sido relatado alguns anos antes, no estudo da 

redução do C02 sobre eletrodos de Sn02(F) [124]. Os resultados obtidos levaram os 

autores a concluir que a melhora na adesão do filme de cobre resultaria de uma 

combinação de fatores que incluíam o aumento na rugosidade da superficie, devido à 

redução preferencial dos planos (200), e às possíveis ligações químicas envolvendo as 

espécies reduzidas, já que a presença de Sn metálico possibilitaria, p.ex., a formação de 

uma liga com o metal eletrodepositado [2]. 

A redução preferencial dos planos (200) pode ser a razão pela qual os eletrodos de 

Sn02(F) se mostraram mais susceptíveis à corrosão em potenciais anódicos quando 

comparados aos eletrodos de Sn02 dopados com CI ou Sb, no estudo realizado por H. 

Cachet, M. Froment e col. [34]. Como já foi amplamente relatado, é justamente esta a 

orientação predominante em filmes de Sn02(F), enquanto que, para filmes policristalinos 
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de Sn02 não dopados ou dopados com CI ou Sb, a orientação predominante dos cristalitos 

é a (110)[76]. 

Estes investigadores verificaram também que a morfologia dos eletrodos de 

Sn02(Sb) foi a menos afetada pela aplicação da polarização anódica. Considerando os 

resultados obtidos através de análises em microbalança de quartzo, impedância 

eletroquímica e microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, sugeriu-se que o 

processo de corrosão observado para ânodos de Sn02 deveria ser causado pelos radicais 

OIf e cr formados durante a polarização anódica. Estes radicais poderiam atacar e romper 

as ligações Sn-O da superficie, danificando o filme [34]. 

Em estudos anteriores, os mesmos autores já haviam investigado a influência do 

dopante nas propriedades dos eletrodos de Sn02 preparados por Spray Pyro/ysis. Foi 

observado que a presença de CI ou F induzia defeitos estruturais distintos dos observados 

para filmes dopados com Sb, e que, embora os filmes dopados com F fossem mais 

condutores, os filmes dopados com Sb eram mais eficientes para promover as reações de 

transferência de carga. Concluiu-se então que o Sb seria o melhor dopante para estes 

eletrodos [67]. 

Existem ainda diversos outros trabalhos sobre a caracterização das propriedades 

eletroquímicas de eletrodos transparentes de Sn02, no entanto, não foram incluídos por não 

haverem acrescentado contribuições significativas às que foram citadas ou por estarem 

muito pouco relacionados aos estudos desenvolvidos neste trabalho. 

2.3.2. Desenvolvimento dos anodos à base de filmes de Sn02 depositados sobre titânio 

Os estudos dedicados a investigar a aplicabilidade dos eletrodos de filme de Sn02 

depositado sobre titânio como ânodos iniciaram-se em tomo de 1978. Em um dos 

primeiros relatos, T.A. Chertykovtseva e col. [107, 108] investigaram eletrodos preparados 

com diferentes dopantes (CI, F ou Sb) e mostraram não haver uma conexão direta entre a 

condutividade elétrica e a atividade eletroquímica dos eletrodos. Verificou-se ainda que a 

reação de desprendimento de Ch era facilitada para os eletrodos dopados com Sb; sugeriu

se que esta característica era decorrente não só do aumento da concentração de portadores 

de carga como também da presença de sítios de adsorção adicionais sobre a superficie do 

eletrodo [107]. Os mesmos autores observaram também que a adição de Ru aumenta a 

atividade catalítica destes ânodos [109]. 
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C. Iwakura e col. prosseguiram no desenvolvimento de DSA ® à base de filmes de 

Sn02 [103]. Com este objetivo, prepararam e caracterizaram as propriedades fisicas e 

químicas de filmes de Sn02 dopados com Sb e diferentes metais nobres (M=Ru, Rh, Pd, Ir 

ou Pt) depositados sobre titânio e Pyrex. Ao investigar as reações de desprendimento de 

Cb e O2 (RDCI e RDO) sobre estes eletrodos, verificaram que as mesmas ocorriam em 

potenciais muito mais altos sobre os eletrodos depositados sobre Pyrex. Para os eletrodos 

depositados sobre Ti, verificaram que o coeficiente de Tafel e a atividade eletrocatalítica 

para a RDO dependiam do tipo de metal nobre do filme de Sn02-SbOx-MOx. No entanto, 

para a RDCI, estes parâmetros apresentaram valores similares, independente do dopante 

empregado no eletrodo. Estas evidências levaram os autores a concluir que os centros 

ativos para a RDO situavam-se nos sítios dos metais nobres, enquanto que, para a RDCI, a 

etapa determinante da velocidade deveria envolver os sítios de Sn [103] . 

Posteriormente, já em 1983, outros pesquisadores investigaram eletrodos 

preparados sobre Ti como anodos para a RDCI [110]. Observaram para os eletrodos 

TilSn02(Sb) dopados com Ru (5 a 10%) um comportamento similar ao dos eletrodos de 

TilRu02, com a vantagem de empregarem muito menor quantidade de rutênio. 

Uma outra vantagem observada para os anodos de Sn02 dopados com Ru foi 

verificada por Iwakura: empregados para a RDO, a vida útil apresentada por eletrodos 

Ti/Sn02(70%)-Ru02(30%) foi em tomo de 5 vezes maior que a dos eletrodos TiIRU02 [104]. 

Este fenômeno foi atribuído às diferenças verificadas na morfologia de ambos os eletrodos. 

Os eletrodos à base de Sn02 apresentaram a superfície muito mais compacta e lisa, o que 

deveria diminuir o acesso do eletrólito ao substrato e a consequente formação de um filme 

resistivo de Ti02. Obtiveram-se ainda evidências de que os centros ativos para a RDO 

estariam situados sobre os sítios de Ru. 

Considerando os relatos de que a presença do Sn02 melhorava a estabilidade dos 

DSA ®, S. Trasatti e col. [105, 106] investigaram a influência da concentração relativa de 

Sn na RDO sobre eletrodos de composição RUo,3 Ti(o,7_x)Snx02 depositados sobre titânio. Os 

autores verificaram que a variação na concentração de Sn não altera o mecanismo para a 

RDO, já que não haviam sido verificadas alterações significativas para os coeficientes de 

Tafel e para a ordem da reação. 

Em consideração ao fato de que a RDO ocorria somente em potenciais bastante 

elevados sobre os eletrodos de Sn02, R. Kõtz e col. [21, 22] sugeriram que os mesmos 
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poderiam ser úteis para oxidar eletroquimicamente poluentes orgânicos presentes em águas 

residuais. Em um trabalho publicado em 1991, discutiu-se a influência do nível de 

dopagem e dos diferentes dopantes (CI, F e Sb) no desempenho destes eletrodos para a 

RDO e para a oxidação de fenoI. Investigaram-se eletrodos de TilSn02 preparados por 

Spray Pyro/ysis, e caracterizaram-se suas propriedades físico-químicas através de análises 

de XPS, da determinação da resistividade, de gráficos de Mott-Schottky e do estudo 

eletroquímico com o par redox Ce3+/Ce4+. Para os eletrodos dopados com Sb, as análises 

mostraram a presença de estados superficiais, o que induziria um aumento na concentração 

de lacunas na banda de valência. Considerando esta propriedade, os autores sugeriram que 

a reação de decomposição dos compostos orgânicos poderia ocorrer através de um 

mecanismo envolvendo lacunas. 

Em prosseguimento ao trabalho de Kõtz e Stucker, outros Grupos passaram a 

investigar a aplicação dos eletrodos de TilSn02 para a oxidação de compostos orgânicos. 

Merecem destaque, p. ex., os trabalhos publicados em 1993 e 1994 por Ch. Comninellis e 

co!. [23, 125], nos quais comparou-se o desempenho destes eletrodos com o de eletrodos 

de Pt e com métodos de oxidação química. Verificou-se que, sobre os eletrodos de Sn02, 

obtinha-se a oxidação completa dos compostos orgânicos, com baixa concentração ou 

mesmo a ausência de produtos intermediários. Sugeriu-se então que o mecanismo de 

oxidação envolveria radicais 'OH, produzidos pela oxidação da água. 

Assim como havia sido verificado para os eletrodos depositados em vidro, 

observou-se que as propriedades eletroquímicas dos eletrodos de Sn02 depositados sobre 

titânio também dependiam muito das condições de preparação. Recentemente, entre 1995 e 

97, publicaram-se alguns estudos realizados com o objetivo de desenvolver metodologias 

apropriadas para a obtenção de eletrodos com características estáveis e reprodutíveis. 

B. Correa-Lazano, Ch. Comninellis e A. De Battisti [76, 86, 112] investigaram os 

efeitos de alguns parâmetros envolvidos na técnica de Spray Pyrolysis para a deposição de 

filmes de Sn02(Sb) sobre Ti . Os autores observaram que a reversibilidade do par redox 

Fe(CN)63
-
/4

- sobre estes eletrodos diminuía quanto maiores fossem a temperatura do 

substrato ou a duração do tratamento térmico durante a preparação do eletrodo. Este efeito 

foi atribuído à formação e crescimento de um filme de Ti02 na interface. 

A influência da temperatura também foi investigada por c.P. De Pauli e S. Trasatti 

[20], mas para eletrodos de Sn02 e Ir02 depositados sobre Ti por pincelamento. Os 



31 

resultados mostraram que a temperatura ideal encontrava-se entre 350 e 4000 C e, abaixo 

desta faixa de temperatura, a decomposição dos precursores estaria comprometida. 

o método de preparação de eletrodos de Sn02 por pince lamento foi empregado 

ainda por L. Lipp e D.Pletcher [17], que investigaram os efeitos do pré-tratamento do 

substrato (titânio) nas características morfológico-estruturais e nas propriedades 

eletroquímicas dos eletrodos. Os autores desenvolveram um método através do qual 

obtiveram-se reprodutivelmente eletrodos com importantes qualidades, tais como 

estabilidade, alta condutividade e um comportamento quase metálico, permitindo a 

transferência de elétrons rápida para as espécies eletroativas investigadas, entre as quais o 

~Fe(CNk 

No Grupo, os eletrodos de Sn02 estão sendo investigados já há algum tempo. 

Como tema para sua tese de Doutorado, apresentada em 1997 [51], C.S. Fugivara 

investigou o desenvolvimento de anodos de Sn02 dopados com Sb e Ru e a utilização 

destes eletrodos para a RDO e para a oxidação de cianetos. Os materiais foram preparados 

principalmente através do método de pincelamento do substrato (titânio) com as soluções 

precursoras apropriadas. Na caracterização dos eletrodos através de análises quantitativas 

por XRD, identificou-se a formação de um óxido de composição Snl-xTix0 2 entre a 

superficie do substrato e do filme de Snü2. O estudo realizado mostrou ainda que os 

cianetos podem ser oxidados eletroquimicamente sobre os eletrodos de Sn02, formando 

produtos com menor toxicidade, como cianatos e carbonatos [24, 51] . 

2.3.3. Os gráficos de Mott-Scottky, ND e EFB para eletrodos de 8n02 

A determinação do gráfico de Mott-Schottky fornece importantes informações para 

o entendimento do comportamento dos eletrodos de Sn02, porque suas características 

como material semi condutor do tipo-n influenciam suas propriedades eletroquímicas. 

Na Literatura, encontram-se numerosos trabalhos que relatam a determinação de 

1/C2 em função de E para eletrodos de Sn02. Em geral, as medidas de capacidade são 

efetuadas por Espectroscopia de Impedância Eletroquímica [15, 21 , 34], embora também 

existam relatos da utilização de pontes [31, 116, 117]. 

Nestes estudos, diversos autores relataram encontrar o problema de dispersão com a 

frequência, e atribuíram este fenômeno à presença de estados superficiais [30, 115]. G. 

Biesman [120], p.ex., investigou eletrodos transparentes e citou ter obtido relações lineares 
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para o gráfico de Mott-Schottky somente para os valores de C medidos a 100 Hz. Para 

eletrodos depositados sobre titânio, R. Kõtz [21] não discutiu se observou tais problemas, 

mas relatou que as medidas utilizadas no gráfico foram determinadas a 1000 Hz. 

No estudo sobre a corrosão de eletrodos de Sn02 sob polarização anódica, H. 

Cachet e col. [34] também verificaram que a impedância interfacial dependia da 

frequência. Porém, considerando um elemento de fase constante Q, os autores puderam 

ajustar um circuito equivalente que representasse o sistema para as medidas efetuadas. 

Neste estudo, relacionaram-se os efeitos morfológicos da corrosão com o aspecto dos 

gráficos de Mott-Schottky determinados entre 0,5 e 2,0 V para eletrodos dopados com F e 

Sb. A polarização anódica degradou o eletrodo de Sn02(F) de forma generalizada, e 

provavelmente não alterou sua carga superficial durante o processo, já que verificou-se 

uma excelente linearidade para 1/C2 em função de E em todo o intervalo de potenciais. Por 

outro lado, sobre o eletrodo de Sn02(Sb), a corrosão teve um caráter mais localizado e 

ocorreu a partir de 1,1 V. Foi justamente a partir deste potencial que detectou-se uma 

quebra na linearidade do gráfico de Mott-Schottky. 

Na maioria dos trabalhos consultados, observaram-se relações lineares para lIC2 

em função de E e estimaram-se os parâmetros ND e EFB considerando que as variações da 

capacidade total medida correspondiam às variações da Csc. 

Os valores de ND relatados nestas publicações são muito variados e dependem das 

condições de preparação dos filmes de Sn02. Para eletrodos transparentes preparados por 

Spray Pyrolysis, p.ex., as diferenças na concentração dos dopantes na solução precursora 

resultaram em filmes com ND entre 5 x 1017 e 5 x 1019 cm-3 [30]. Em um outro estudo, para 

[Sb] crescentes entre 0.1 e 8%, os valores de ND variaram entre 2,6 x 1020 e 2,9 x 1021 cm-3 

[115]. Valores ainda mais altos foram determinados para eletrodos de Sn02(Sb) 

depositados sobre titânio pela mesma técnica: 5 x 1021 cm-3
, para 7% de Sb na solução 

precursora [21] . 

Para o potencial de bandas planas, os valores relatados também são muito diversi

ficados. O EFB depende das características do eletrodo e também do eletrólito no qual as 

medidas são efetuadas, principalmente do pH da solução. Considerando os equilíbrios 

envolvidos com os grupos Sn-OH da superfície, para cada aumento do pH da solução em 

uma unidade é previsto que o EFB se desloque para valores mais negativos 

aproximadamente 60 mV [1]. No entanto, na prática, verificaram-se deslocamentos 
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maiores que o previsto, provavelmente devido a processos de adsorção específica de íons 

[30]. Comportamentos anômalos também foram verificados para eletrodos semicondutores 

que apresentavam uma alta densidade de portadores de carga (acima de 1020) [81]. 

P.ex., os potenciais EFB (em relação ao ECS) estimados para eletrodos transparentes 

de Sn02(F) com ND de 1,5 x 1020 cm-3
, em soluções 0,2 M de NaCI04 de pH 3; 5; 7 e 9, 

foram respectivamente -50; -350; -420 e -750 mV [120]. Em um outro estudo, valores 

distintos de EFB foram estimados em H2S04 0,5 M para eletrodos transparentes de 

Sn02(Sb) com ND de 5 x 1017 e 5 x 1019 cm-3
: +0,41 e +0,20 V, respectivamente [30]. Para 

o TilSn02(Sb) preparados a partir de soluções com [Sb] correspondentes a O; 0,5 e 4%, o 

EFB foi determinado em aproximadamente -150 mV, em solução 1 N de H2S04 [21]. 

Em alguns casos, a análise de Mott-Schottky não pode ser considerada, como, 

p.ex., quando as concentrações dos portadores de carga são muito altas. Este fenômeno foi 

discutido por J. Bruneaux e col. [15] para eletrodos transparentes de Sn02(F) modificados 

com nano-agregados de Ir sobre a superficie. Como os valores determinados de C eram 

muito elevados para que fossem considerados como Csc, apresentando a mesma ordem de 

grandeza esperada para o CH (10-30 ).!Fcm-2), os autores consideraram que não sena 

possível determinar ND por medidas de capacidade em função do potencial aplicado. 

2.3.4. A reversibilidade das reações de óxido-redução 

A investigação das propriedades eletroquímicas dos eletrodos de Sn02 em geral 

inclui estudos da reversibilidade de algumas reações de óxido-redução, para verificar se os 

mesmos permitem a transferência de carga rápida com espécies eletroativas em solução. 

Diversos sistemas redox foram investigados, entre os quais Ce4+;Ce3+-, Cu2+;Cu +, 

Fe3+;Fe2+, Fe(CN)64
-lFe(CN)63

-, entre outros. 

Como o Sn02 é um semicondutor do tipo-n, seria esperado que as reações de 

transferência de carga em potenciais nos quais se forma a camada de depleção estivessem 

bloqueadas. No entanto, desde os primeiros estudos, desenvolvidos para os eletrodos 

transparentes, verificou-se que a reversibilidade de um determinado sistema redox não 

dependia necessariamente do seu potencial de óxido-redução [115]. 

A reação de óxido-redução de ~Fe(CN)6 foi uma das reações mais utilizadas 

nestes estudos. Sobre eletrodos metálicos, esta é uma reação reversível, na qual as 

densidades de corrente nos picos anódico e catódico têm as mesmas intensidades, ou seja, 
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Ip,a/lp,c=l, e a diferença entre os potencIals de oxidação e redução, Ep,a-Ep,c=~E, 

corresponde aproximadamente aos 57 m V previstos [126]. 

Sobre os eletrodos de Sn02, porém, os estudos revelaram que a cinética desta 

reação depende muito das propriedades do eletrodo, que por sua vez são decorrentes do 

método e das condições de preparação empregados, do substrato, etc. 

Dos trabalhos consultados, o único que relata um comportamento similar ao de 

eletrodos metálicos é o de Lipp e Pletcher [17], realizado para eletrodos de Sn02(Sb) 

depositados sobre titânio por pincelamento. Para os eletrodos de TilSn02(Sb) depositados 

por Spray, Correa-Lazano e co!. [112] obtiveram d E =110 mV para eletrodos preparados a 

400°C. Os autores verificaram ainda que a separação entre os picos aumentava para 

eletrodos preparados a temperaturas mais altas, possivelmente devido ao crescimento de 

um filme resistivo de Ti02. 

Para eletrodos transparentes, no entanto, verificou-se que a cinética da reação de 

óxido-redução do ferrocianeto era muito mais lenta. Os estudos revelaram que a reação de 

redução do Fe(CN)63
- ocorria em potenciais similares aos observados sobre Pt: aproxima

damente 180 mV(vs. SCE) [13 , 29, 115]. No entanto, para o Ep,a, os valores observados 

eram muito mais anódicos que o potencial previsto e dependiam de ND. Este 

comportamento foi atribuído às propriedades semi condutoras do Sn02. 

o Sn02 é um semi condutor do tipo-n, e, portanto, esperava-se que as reações de 

transferência de carga com espécies eletroativas em solução ocorressem através dos 

elétrons da banda de condução [127]. Mas, como os potenciais nos quais ocorrem as 

reações redox do sistema ferri/ferrocianeto são mais positivos que o Em deste eletrodo, 

deveria se formar a camada de depleção na sua superficie. Esta camada se constituiria em 

uma barreira à transferência de elétrons através da interface. 

Para explicar a transferência de carga através da região de carga espacial, sugeriu

se um processo envolvendo o tunelamento de elétrons [29, 115]. No modelo teórico 

desenvolvido por Memming e Mõllers [116], sugeriu-se que a probabilidade do 

tunelamento dos elétrons dependeria não apenas da espessura da Csc (e portanto, de ND) 

como também da distribuição dos níveis de energia no sistema redox [116]. 

Posteriormente, W. Badawy, H. Gerisher e coI. [127] propuseram um modelo no qual os 

estados eletrônicos agiriam como um degrau intermediário para o processo de tunelamento 

de elétrons entre o semicondutor e as espécies redox em solução. Devido à estrutura 
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policristalina do material, estes estados poderiam estar distribuídos de maneira não 

uniforme. Surgiriam assim caminhos preferenciais para a tranferência de elétrons, 

possivelmente localizados nos contornos de grãos. 

Este mecanismo que envolve o tunelamento de elétrons também foi adotado por 

Kõtz [21] para discutir a cinética das reações de transferência de carga sobre eletrodos de 

Sn02 depositados sobre titânio. Os autores verificaram que o nível de dopagem exercia 

forte influência na cinética da reação de óxido-redução do par redox Ce4+ICe3+, e que a 

corrente de troca aumentava para valores crescentes de ND. No entanto, não influía 

significativamente na RDO, como será discutido no próximo item. 

Em geral, as reações de desprendimento de hidrogênio e de oxigênio envolvem 

etapas de adsorção e dessorção de prótons e hidroxilas na superficie do eletrodo de óxido. 

Por esta razão, antes de discutir tais reações, convém considerar brevemente os processos 

de hidratação da superficie dos óxidos. 

2.3.5. Os processos de hidratação da superfície de eletrodos de Sn02 

O processo de hidratação da superficie de óxidos em geral ocorre devido à adição 

dissociativa das moléculas de água: o próton se adsorve sobre um íon do óxido exposto 

enquanto que a hidroxila se adsorve sobre o íon metálico adjacente. Como resultado, a 

superficie do óxido toma-se coberta por uma camada de grupos hidroxila [128]. 

As propriedades destes grupos hidroxila deve depender da geometria e da 

coordenação das espécies presentes na superficie do material, bem como da camada que se 

encontra abaixo. Portanto, estas propriedades variam de acordo com o plano cristalino 

presente (ou predominante) na superficie do eletrodo [128]. 

De modo geral, os filmes de Sn02 são policristalinos, e, se a concentração de 

dopante não for excessiva, há predominância do plano (110) [76]. Esta característica 

permite fazer uma analogia com a análise feita para a hidratação da superficie da face (110) 

do rutilo (Ti02), que apresenta a mesma estrutura cristalina do Sn02 [62, 128]. 

Na face (110) do Ti02, os íons podem ser classificados em dois tipos: os íons Ti4
+ e 

O co-planares (do tipo "A") e os íons dispostos abaixo este plano (tipo "B"). Na hidratação 

desta superficie, os Íons OH são adsorvidos sobre os íons Ti4
+ da linha "A", enquanto que 

os prótons são adsorvidos sobre os íons óxidos da linha "B", como mostra o esquema 



36 

o OH OH 

T · / " . T ' O T./"·1. IB TIB + IA +H2 ~ IB TIB + TiA (2.8) 

Portanto, a superfície apresenta dois tipos de grupos OH: os OHB, ligados a dois 

íons Ti4
+ e os grupos OHA, ligados a apenas um íon Ti4

+. 

Como para outros óxidos, os processos de hidratação da superfície do Sn02 

também dependem do pH da solução e resultam na formação de espécies hidroxiladas que 

podem ser representadas pelos seguintes esquemas [129] 

OH OH 
I I 

Em soluções aquosas neutras: -Sn ... O ... Sn ... (2 .9) 

0 - O-
I I 

Em soluções aquosas alcalinas: -Sn .. . O ... Sn ... O (2.10) 

OH H'OH 
I I 

Em soluções aquosas ácidas: -Sn .. . O ... Sn ... O (2.11) 

Este esquema simples também permite identificar a existência de dois tipos 

diferentes de oxigênio na superfície: os de tipo "pendente" e os de tipo "ponte" [129]. 

A distribuição destes diferentes tipos de grupos OH sobre a superfície do eletrodo 

afeta a carga superficial, controlada pelos equilíbrios de dissociação destes grupos, e, 

consequentemente, o pcz e o EFB do eletrodo [130]. 

Os grupos Sn-OH da superfície também interagem com as espécies que estiverem 

na solução. Relata-se, p.ex. , que os cátions Fe3+ e Pb2
+ e os ânions brometo e iodeto sofrem 

adsorção específíca na superfície do Sn02 [131]. Portanto, os equilíbrios que se 

estabelecem na superficie dos eletrodos de óxidos influenciam também as suas 

propriedades eletroquímicas, principalmente as reações de desprendimento de hidrogênio e 

oxigênio. 
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2.3.6. Os perfis IJE em solução aquosa de elétrolitos inertes 

Em geral, os perfis IIE detenninados para os eletrodos de Sn02 apresentam 

densidades de corrente muito baixas em um amplo intervalo de potenciais, limitado no lado 

anódico pela reação de desprendimento de oxigênio e, do lado catódico, pela reação de 

desprendimento de hidrogênio e de processos relacionados à redução do Sn02. Ambos 

estes limites dependem tanto da solução (principalmente do pH) como das características 

do eletrodo [1, 114]. 

A amplitude da corrente capacitiva é proporcional à capacidade de carga espacial, 

que, em E > EF8, consiste em uma camada de depleção. Considerando apenas os aspectos 

de eletrodo semicondutor, a RDO ocorrerá somente ao se atingir um potencial 

suficientemente positivo para superar o bloqueio à transferência de carga imposto pela 

camada de depleção. Portanto, o potencial para a RDO deverá ser mais alto quanto menor 

ND [130]. 

Em potenciais negativos, os perfis llE característicos para os eletrodos de Sn02 

apresentam um aumento progressivo na carga, que é atribuído a processos de hidratação da 

superfície do óxido [1, 31]. Prosseguindo em potenciais mais negativos, a corrente catódica 

aumenta rapidamente. Este fenômeno se deve à RDH e à redução do Sn02, já que os 

potenciais de redução para os sistemas H+/I-h, Sn4+/Sn2+ e Sn2+/Sno são muito próximos (de 

-0,25 a -0,4 VIECS) [133]. 

Para citar alguns exemplos obtidos em diferentes referências para eletrodos 

transparentes [81, 114], em KCl 0,2 M e H2S04 1 N, os potenciais observados para aRDO 

foram respectivamente 1,6 e 2,0 V e, e para o limite catódico (RDH e outras reações) 

foram -1,4 e -0,7 V(vs. ECS). 

Para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb), os potenciais para a RDO e para a RDH foram 

observados em aproximadamente + 1,7 e -0,3 Vem solução 0,5 M de H2S04, e em +0,9 e 

-0,75 V em solução 1 M de NaOH [112]. Em um outro trabalho, realizado em H2S04 1 M, 

cita-se que a RDO iniciou-se apenas a partir de + 1,8 V [17]. 

Embora não seja possível fazer uma comparação direta de todos estes valores, o 

intervalo entre os limites de potencial anódico e catódico é de aproximadamente 3 V para 

os eletrodos transparentes, e 2 V para os eletrodos depositados sobre titânio. Esta diferença 

deve estar relacionada principalmente às propriedades superficiais de ambos os tipos de 
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materiais. -Possivelmente, a superficié dos eletrodos transparentes, por ser pouco porosa, 

oferece menor número de sítios catalíticos para a RDO e a RDH (e os outros processos que 

ocorrem em potenciais negativos). 

2.3.7. Efeitos da polarização catódica: a RDH e os processos de redução do Sn02 

Desde os primeiros estudos realizados para eletrodos de 8n02, verificou-se que a 

polarização catódica na região da RDH poderia provocar a destruição do eletrodo devido à 

redução do filme [29, 31]. Laitinen [29], p.ex., relatou ter identificado partículas de 8n 

metálico que haviam se desprendido do eletrodo. Kirkov [31] observou o escurecimento 

dos eletrodos transparentes de Sn02 e associou este resultado à formação de SnO. Ambos 

os produtos da redução do Sn02 podem levar à degradação do filme, já que o SnO é um 

óxido muito mais solúvel [134, 135]. 

Na discussão sobre os efeitos da polarização catódica em eletrodos transparentes de 

Sn02, Kirkov [31] sugeriu que, em solução aquosa, os sítios superficiais Sn-O 

apresentariam moléculas de água adsorvidas. Sob polarização catódica, o hidrogênio 

adsorvido se deslocaria, formando ligações Sn-OH: 

8n-0 ... H-0-H ~ Sn-O-H+ ... OIr (2.12) 

A formação das ligações Sn-OH poderia alterar o potencial da camada superficial e 

mudar o estado de oxidação do estanho devido à formação de hidróxidos, de acordo com as 

reações: 

Sn(IV)-O + HOH + 2e ~ (Sn(II)-OH) + OIr- (2.13) 

Sn(IV)-O + H+ + 2e ~ (Sn(II)-OH) (2.14) 

Sn(IV)-O-Sn(IV) + HOH + 2e ~ (Sn(IV)-OH + Sn(II)-OH) (2.15) 

Sob potenciais ainda mais negativos, a corrente catódica aumentaria rapidamente 

devido à RDH e aos diversos processos relacionados à redução do Sn02 [31, 81, 135]. 

Yoneyama e Laitnen [135], sugeriram para estes processos as seguintes reações: 

Sn02 + 4W + 4e ~ Sno + 2H20 (2.16) 

E = -0,345 -O,059pH (V vs ECS) 
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Sn(OH)4 + 2W + 2e~Sn(OH)2 + 2H20 (2.17) 

E = -0,166 -O,059pH 

Sn(OH)2 + 2H+ + 2e ~ Sno + 2H20 (2.18) 

E = -0,332 -O,059pH 

Como admitido por H. Feng e col. [33], existe ainda uma outra possibilidade a ser 

considerada para o processo de redução do Sn02. Sob polarização catódica, a formação de 

átomos de H adsorvidos na superfície do eletrodo também poderiam reduzir o óxido da 

superfície de acordo com as reações: 

Sn02 + 2Had ~ SnO + 2H20 

SnO + 2Had ~ Sn° + H20 

(2.19) 

(2.20) 

A questão da redução preferencial dos planos de orientação cristalina (200) em 

relação aos planos de orientação (110), investigada pelos mesmos autores, já foi discutida 

na seção 2.3.1. 

De modo geral, os trabalhos que discutiram os efeitos da polarização catódica sobre 

os eletrodos de Sn02 foram desenvolvidos com eletrodos transparentes. O estudo de 

Kirkov [31], p.ex., foi realizado logo que se iniciaram as investigações para os eletrodos de 

Sn02. Este assunto foi retomado apenas 2 décadas depois, especialmente nas investigações 

para a eletrodeposição de cobre sobre eletrodos transparentes [3]. Na Literatura consultada, 

verifica-se que este tema não foi explorado nos estudos realizados para eletrodos 

depositados sobre titânio. Provavelmente, como tais estudos tinham por objetivo o 

desenvolvimento de anodos, os investigadores não se preocuparam com os processos que 

ocorrem sob potenciais negativos. 

Em suma, as reações de redução do Sn02 podem, por um lado, impossibilitar seu 

uso em algumas aplicações. Por outro lado, porém, estas mesmas propriedades podem ser 

de grande utilidade, como no caso de promover a adesão de metais eletrodepositados para 

estabelecer contatos elétricos, como citado na seção 2.3.1. 
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2.3.8. A RDO sobre os eletrodos de SnOz 

Os processos relacionados à polarização anódica e à reação de desprendimento de 

oxigênio sobre os eletrodos de Sn02 têm sido bastante investigados. Neste assunto, porém, 

existem poucos estudos desenvolvidos para eletrodos transparentes. Como uma das 

maiores motivações para tais estudos é o desenvolvimento de anodos, a maior parte dos 

relatos referem-se a eletrodos depositados sobre titânio, muito mais adequados para esta 

aplicação. 

Iwakura e col. [204], p.ex. , investigaram eletrodos dopados com Sb e um metal 

nobre (Sn02-SbOx-MOx) depositados sobre Pyrex e titânio. Comentaram apenas que os 

potenciais para a RDO e para a RDCI eram mais altos sobre os eletrodos depositados sobre 

Pyrex. As demais discussões referem-se aos eletrodos depositados sobre titânio. Os autores 

verificaram que o coeficiente de Tafel e a atividade eletrocatalítica para a RDO dependiam 

do tipo de metal nobre, e concluiram que os metais deveriam atuar como os centros ativos 

para esta reação. 

Possivelmente, os efeitos da adição dos metais nobres na RDO devem ser 

provenientes principalmente da alteração das propriedades superficiais destes eletrodos. A 

alteração das propriedades semicondutoras (especialmente ND e a espessura da região de 

carga espacial) não deve ser tão importante neste caso, considerando os resultados obtidos 

por Kõtz e col. [21] para eletrodos dopados apenas com Sb. 

Estes autores verificaram que a variação na [Sb] entre 2 e 15% não provocava 

alterações significativas no potencial para a RDO e nem no coeficiente de Tafel, 

determinado em aproximadamente 290 m V década-I. Portanto, a RDO não dependia da 

espessura da camada de carga espacial nem do número disponível de estados eletrônicos. 

Concluiu-se então que o processo de transferência eletrônica de carga não seria a etapa 

determinante de velocidade para esta reação. Portanto, a RDO deveria estar mais 

relacionada aos processos de adsorção na superficie, que às propriedades semi condutoras 

do Sn02 [21]. 

Correa-Lazano e col. [112] investigaram a RDO sobre eletrodos de Ti/Sn02(Sb) em 

H2S04 0,5 M e verificaram que o potencial para esta reação era bastante próximo ao 

característico para o sistema redox H20 2/H20 . Estes autores propuseram então um 

mecanismo para esta reação, no qual a primeira etapa consistiria da formação de radicais 
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·OH e, na etapa seguinte, estes radicais fracamente adsorvidos seriam oxidados formando 

O2 através do seguinte mecanismo: 

MOx + H20 ~ MOxCOH) + H+ + e (2.21) 

MOxCOH) ~ 1/2 O2 + W + e + MOx (2.22) 

Neste trabalho, os autores verificaram também que, na primeira varredura de 

potencial realizada para o eletrodo, a RDO ocorria em potenciais muito mais baixos que os 

obtidos em "condições estáveis". Perfis voltamétricos estáveis eram obtidos apenas depois 

que o eletrodo fosse submetido à polarização anódica na região da RDO ou após a 

realização de diversos ciclos repetitivos de varredura de potencial entre os limites anódico 

e catódico. Sugeriu-se então que a superficie do eletrodo recém-preparado, por ser não

estequiométrica, deveria apresentar um maior número de sítios catalíticos sobre os quais os 

radicais ·OH se fonnariam. Os filmes de Sn02 submetidos a diversas varreduras de 

potencial ou à polarização anódica poderiam perder aqueles sítios catalíticos, tomando-se 

estequiométricos. 

Este fenômeno de "desativação" do eletrodo para a RDO já havia sido relatado por 

Ch. Comninellis e col. [23]. Naquele trabalho, sugeriu-se que os primeiros tratamentos 

eletroquímicos aplicados ao eletrodo poderiam alterar a composição química da superficie 

devido à hidratação das ligações Sn=O. Porém, não foram realizadas análises químicas da 

superficie, que comprovassem alterações na relação [Sn]/[O]. 

Para eletrodos submetidos à polarização anódica, Kuwana [81] detectou um 

aumento na relação [O]/[Sn] através de análises por XPS. Para os eletrodos submetidos ao 

mesmo tratamento, Kõtz [21] afinnou não haver detectado variações no estado de oxidação 

do Sn, e nem na relação [Sb]/[Sn]. Também por XPS, identificou-se apenas a presença de 

grupos OH, comprovando o fenômeno de hidratação da superficie. Porém, ainda não foi 

comprovado se a hidratação da superficie é responsável pelo deslocamento da RDO para 

potenciais mais anódicos. 
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Os eletrodos modificados pela presença de um revestimento na superficie 

apresentam uma série de aplicações, entre as quais na catálise de reações eletroquímicas, 

como proteção à corrosão, em sensores eletroanalíticos ou biológicos, em células solares, 

etc. Nestes sistemas, as reações eletroquímicas das espécies em solução ocorrem através do 

filme que reveste a superfície do eletrodo. De acordo com a finalidade que lhe for 

destinada, o filme não precisa necessariamente ser eletroativo. Para atuar como um meio 

de pré-concentração na análise de espécies em baixa concentração, p.ex., o filme deve 

apenas possibilitar a transferência de elétrons entre o eletrodo e o eletrólito [136, 137]. 

Os eletrodos modificados podem ser obtidos por diversos métodos, entre os quais 

por adsorção fisica, química ou eletroquimicamente. Para os revestimentos adsorvidos 

fisicamente, em geral basta submergir o eletrodo na solução do adsorb~to . No entanto, a 

facilidade de preparação é acompanhada por desvantagens graves tais como a instabilidade 

dos filmes e a dificuldade em controlar o número de moléculas no revestimento. Os filmes 

de moléculas ligadas quimicamente à superficie não apresentam estes problemas, no 

entanto, exigem um método de preparação muito mais trabalhoso. Os revestimentos que 

podem ser preparados eletroquimicamente são fáceis de controlar e estáveis, mas, por outro 

lado, apresentam menor aplicabilidade [136] . 

Para os revestimentos adsorvidos quimicamente, diversos métodos de obtenção 

envolvem reações entre os grupos OH da superficie e grupos ativos do adsorbato. Para 

modificar a superficie de eletrodos semicondutores com corantes sensibilizadores p.ex., 

frequentemente utilizam-se compostos que apresentem grupos carboxílicos, como os 

complexos de rutênio-piridina utilizados como sensibilizadores para o Sn02 [38, 119]. 

Também são muito utilizados os compostos que apresentam grupos silanos, que interagem 

com a superficie através de reações do tipo 

M-OH + X-Si-R ~ M-O-Si-R + HX (2.23) 

Geralmente, utilizam-se compostos do tipo triclorosilanos, R-Si-(CI)3, para 

possibilitar um maior número de interações com a superficie ou com outras moléculas do 

próprio adsorbato. A 4a posição, R, constitui-se do próprio grupo que irá modificar o 

eletrodo ou de um grupo que possibilite a futura síntese do grupo de interesse (neste caso, 

R pode conter centros como NH2, CI ou COOH, por ex.) [136]. 
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Dentre os compostos que formam revestimentos muito estáveis e ordenados, 

destaca-se o octadeciltric1orosilano, OTS, empregado como revestimento lubrificante em 

microeletrônica e ainda em biomateriais, para facilitar a adsorção de proteínas [138]. Os 

revestimentos com OTS são formados por automontagem (self assembled monolayers), e 

resultam de interações químicas com a superficie e entre as próprias moléculas de OTS e 

de interações hidrofóbicas entre as longas cadeias hidrocarbônicas. O mecanismo sugerido 

para o processo de adsorção do OTS sobre sílica e vidro está representado na Fig. 2.5 [138, 

139]. Este mesmo modelo também foi sugerido para a adsorção de diversos alquilsilanos 

na superficie de Sn02 [87]. 
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Figura 2.5 . Mecanismo da 
adsorção do OTS em sílica. 

Como o grupo c1orosilano é muito reativo, 

admite-se que a etapa inicial envolva a hidrólise do 

mesmo, resultando na formação de um composto do tipo 

R-Si-(OH)J. As moléculas deste composto adsorvem na 

superficie do óxido, inicialmente por interações de ponte 

de hidrogênio. A seguir, as moléculas adsorvidas podem 

sofrer reações de condensação, formando uma ligação 

covalente com a superficie e também com outras 

moléculas que estiverem nas proximidades. Devido às 

ligações covalentes e de ponte de hidrogênio, a camada 

formada sobre a superficie é muito estruturada e estável. 

No entanto, a obtenção de uma monocamada perfeita é muito dificil. O OTS pode 

polimerizar facilmente na solução, ou seja, formar oligômeros nos quais cada molécula de 

OTS está interligada através das três posições Si-O. A formação destes polímeros não só 

altera o empacotamento da camada, como também impossibilita a formação das ligações 

covalentes com a superficie. Para evitar este problema, deve-se desenvolver o processo de 

adsorção em condições ani dras , para garantir que a primeira reação de hidrólise das 

moléculas de OTS ocorra apenas nas proximidades da superficie do óxido, com as 

moléculas de água da camada de hidratação do material, para que, em seguida, estas 

moléculas possam reagir com os grupos M-OH da superficie. 

Na prática, a obtenção de uma mono camada perfeita como idealiza o modelo deve 

ser muito dificil. Não só pela dificuldade em controlar a camada ideal de hidratação do 

substrato, mas também porque esta monocamada perfeita requer que os ângulos e as 

distâncias ideais de todas as ligações Si-O-Si das moléculas do OTS sejam respeitadas. 



2.5 - TÉCNICAS EMPREGADAS PARA A 

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

44 

As características químicas e morfológico-estruturais de um eletrodo têm grande 

influência sobre suas propriedades eletroquímicas. Por esta razão, a caracterização 

detalhada do material é de grande importância para que se obtenha um melhor 

entendimento e controle do seu desempenho como eletrodo. 

Atualmente, existe um número muito grande de técnicas que podem ser 

empregadas para a caracterização das propriedades químicas, morfológicas e estruturais 

dos eletrodos e materiais em geral. Muitas destas técnicas são aplicáveis apenas em 

análises ex-situ, tais como a SEM, a XRD e a XPS. Existem outras, porém, que podem 

operar in-situ e permitem monitorar as alterações de algumas propriedades do eletrodo 

durante o experimento eletroquímico, como, p.ex., a STM e a espectroscopia Raman. Para 

decidir sobre o conjunto de técnicas mais adequado para realizar um estudo, é necessário 

refletir inicialmente sobre quais as informações se deseja obter do sistema e, a seguir, entre 

as técnicas indicadas e disponíveis, observar quais as restrições para sua utilização e as 

limitações inerentes na determinação dos parâmetros analisados. 

No estudo desenvolvido neste trabalho, utilizaram-se numerosas técnicas de análise 

de superfície na etapa inicial de caracterização dos eletrodos. Das diversas técnicas 

utilizadas, destacam-se a XPS, empregada para determinar a composição química dos 

eletrodos novos, e a SEM, a AFM e a STM, utilizadas nas análises morfológico-estruturais 

dos eletrodos novos e dos eletrodos submetidos a perturbações eletroquímicas. Os 

princípios básicos destas técnicas são brevemente comentados a seguir. 

Espectroscopia F otoeletrônica de Raios-X [77, 141]. 

A XPS, também conhecida por ESCA, Espectroscopia 

F otoeletrônica para Análise Química, consiste basicamente 

na irradiação da superfície da amostra com um feixe de 

Ecin = hv - ELig - <I>s Raios-X seguida por detecção e análise da energia dos 

Figura 2.6. Diagrama ilustrativo elétrons emitidos pelo efeito fotoelétrico. Os elétrons 
do efeito fotoelétrico e a XPS. 

emitidos apresentam uma energia cinética (Ecin) que depende 

da energia de ligação do orbital atômico que ocupavam (ELig). Cada elemento químico 

possui um único conjunto de ELlg, e, portanto, a XPS pode ser utilizada para identificar os 
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elementos presentes na superficie. O espectro resultante de um composto corresponde a 

aproximadamente a soma dos picos dos elementos constituintes; portanto, a área relativa 

dos picos informa sobre a concentração relativa dos elementos na amostra analisada. Como 

a ELig apresenta pequenas variações (chemical shift) dependendo da polarizabilidade do 

composto, é possível identificar também o estado químico de cada elemento na amostra. 

Devido à sensibilidade e quantidade de informações que oferece, a XPS é uma das técnicas 

mais indicadas para a determinação da composição química de materiais em geral, 

inclusive eletrodos. 

Microscopia Eletrônica de Varredura [141, 142]. A SEM é uma das técnicas mais 

empregadas para examinar a superficie dos materiais, porque combina uma alta capacidade 

de aumento e grande resolução com grande facilidade para a observação das amostras. A 

técnica consiste em incidir sobre a superficie da amostra um feixe de elétrons previamente 

focalizado e direcionado através de um conjunto de lentes eletromagnéticas e detectar os 

produtos da interação entre ambos. Os sinais emitidos são coletados e fornecem diversas 

informações: os elétrons secundários (secondary electrons, SE) fornecem a imagem da 

superficie analisada; os elétrons retrodifundidos (backscattered elctrons, BSE), revelam 

áreas onde predominam elementos de diferentes pesos atômicos, fornecendo um mapea

mento dos mesmos na superficie da amostra; e ainda, com os Raios-X emitidos, efetua-se a 

microanálise, identificando os elementos presentes na superficie. 

Microscopia de Forças Atômicas e de Efeito Túnel [144]. A AFM e a STM são 

classificadas como técnicas de microscopia por aproximação de sondas (Scanning Probe 

Microscopy, SPM). Estas técnicas fornecem informações estruturais de superficies através 

do monitoramento de interações que dependem da distância entre a sonda e a amostra, e 

que, portanto, "traduzem" a topografia da superficie. Os métodos de sondagem local 

utilizam sondas com alto poder de resolução, sensíveis a forças, campos magnéticos, etc. A 

sonda deve se mover com grande precisão nas três dimensões, controlada por tubos 

piezoelétricos. Dependendo da propriedade medida e do tamanho da sonda utilizada, é 

possível caracterizar a superficie até mesmo com resolução atômica. 

STM A STM foi desenvolvida em 1982 por Binning e Rohrer e, desde então, tem 

sido amplamente utilizada em diversas áreas. A STM é baseada na corrente de tunelamento 

que surge pela aplicação de uma tensão entre a amostra e uma sonda condutora e 

pontiaguda posicionada muito próxima. A corrente de tunelamento depende 

exponencialmente da distância de separação entre a ponta e a amostra, o que confere a alta 
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sensibilidade das medidas. Durante as medidas, a ponta realiza um rastreamento da 

superficie da amostra em varreduras sucessivas, enquanto a tensão é controlada através de 

um sistema de retroalimentação, que mede e controla a corrente de tunelamento e o 

potencial aplicado. As medidas podem ser feitas em modo de "corrente constante" ou de 

"altura constante", e, posteriormente, o conjunto dos sucessivos perfis determinados é 

convertido para uma imagem tridimensional. Esta técnica pode fornecer informações 

estruturais até mesmo em escala atômica, mas é limitada pela exigência de que a amostra e 

a ponta sejam materiais condutores. A utilização desta técnica também é restrita a amostras 

com superficie de baixa rugosidade, porque alterações bruscas na topografia em geral 

provocam a danificação irremediável da ponta. 

AFM Nesta técnica, também desenvolvida por 

Binning e colaboradores, são medidas as forças 

interatômicas que surgem da interação entre os átomos 

da ponta e os da superficie da amostra. Dependendo da 

distância entre sonda e amostra, estas forças podem ser 

atrativas ou repulsivas; assim, a AFM apresenta dois 

modos de operação, o "atrativo" e o "repulsivo". No 

primeiro, a ponta é mantida a uma pequena distância da 

amostra, e um sistema de retroalimentação evita que 

Foto-diodo Feixe de 

Figura 2.7. ilustração do sistema de 
medida da deflexão do cantilever 
naAFM. 

haja o contato. No modo repulsivo, a ponta é colocada em contato direto com a amostra. 

Em ambos os modos, a ponta é montada em uma pequena alavanca, um cantilever. Ao 

realizar a varredura da amostra, a ponta provoca de flexões no cantilever, que são 

detectadas por sistemas óticos (de modo geral). Cada método apresenta um conjunto de 

vantagens e desvantagens, dependendo das características da amostra. Existe ainda um 

modo de operação intermediário, o tapping mode, no qual a ponta toca a amostra 

intermitentemente, com amplitude da ordem de 20 run e frequência entre 50 e 500 kHz. 

Este modo de operação apresenta as altas resoluções obtidas no modo de contato, sem as 

desvantagens de danificar a superficie analisada. A utilização desta técnica também é 

restrita a amostras que apresentem superfície de baixa rugosidade, embora a exigência seja 

menor que na STM. De modo geral, a AFM é a técnica mais utilizada na família das SPM. 

Para empregá-la, não há qualquer exigência quanto à condutividade da amostra. Por esta 

razão, e por poder operar em líquidos, tem sido utilizada nas mais diversificadas áreas, 

como p.ex. em Microeletrônica ou com amostras biológicas. 



2.6 - TÉCNICAS EMPREGADAS PARA A 

CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DOS ELETRODOS 

2.6.1. Impedância Eletroquímica 

2.6.1.1. Princípios gerais da técnica [145, 146] 
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As medidas de impedância eletroquímica têm sido amplamente empregadas no 

estudo de sistemas eletroquímicos porque fornecem informações importantes sobre os 

diversos fatores que contribuem nos processos do eletrodo, tais como a difusão das 

espécies eletroativas até a interfase, o carregamento da dupla camada elétrica, a 

transferência de cargas, etc. 

Para determinar a impedância de um sistema, aplica-se uma pequena perturbação 

de potencial AC (E) e mede-se a corrente (I) que surge como resposta e que, em geral, 

difere do sinal aplicado tanto na fase como na amplitude. A impedância (Z) é o fator de 

proporcionalidade entre o potencial e a corrente. 

Se o sinal de potencial aplicado ao sistema variar com o tempo segundo a relação: 

E(t) = Eo sin rot (2.24) 

onde Eo é a amplitude máxima e ro é a frequência de perturbação, a resposta do sistema 

será uma corrente I( t) descrita por 

I(t) = EJ I z I sin (rot + cp) (2.25) 

onde cp é o deslocamento no ângulo de fase. Se a amplitude Eo for suficientemente 

pequena, a resposta da interfase poderá ser considerada linear, como é admitido para o 

desenvolvimento dos tratamentos teóricos. 

A impedância do sistema pode ser definida como um número complexo, consti

tuída por componentes em fase, Z' (ou Zre) e fora de fase, Z" (ou Zim), relacionados por 

Z = Z'+ iZ" (2.26) 

A impedância total do sistema resulta das contribuições de diversos processos que 

dependem da frequência do sinal aplicado. Por esta razão, durante as medidas, varia-se a 
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frequência de modulação do sinal aplicado (00) sobre um amplo intervalo e registra-se um 

espectro de impedância Z( 00 ). 

2.6.1.2. A atribuição de circuitos equivalentes e a representação gráfica dos espectros 

de impedância [145-147] 

Na caracterização de um sistema eletroquímico através da espectroscopia de 

impedância eletroquímica costuma-se admitir que a interfase eletrodo I solução pode ser 

representada por circuitos elétricos equivalentes compostos por elementos simples, tais 

como resistências e capacitâncias, arranjados em série ou em paralelo. 

Considerando o aspecto geral dos espectros de impedância e os prováveis 

processos que ocorreram na interfase durante as medidas, realiza-se a atribuição de um 

circuito elétrico equivalente ao sistema investigado. Para verificar se o circuito atribuído 

caracteriza o sistema satisfatoriamente, realizam-se simulações que são comparadas aos 

resultados experimentais. Na atribuição dos circuitos, deve-se buscar não apenas a melhor 

correspondência entre as curvas simuladas e os dados experimentais, mas, principalmente, 

preocupar-se com a correspondência entre o circuito proposto e os possíveis processos 

físicos que ocorrem na interfase. 

Um método frequentemente utilizado para realizar estas simulações é o dos 

Mínimos Quadrados Não Linear, empregado no programa desenvolvido por Boukamp 

[148]. Na utilização deste programa, sugere-se um circuito no Código Representativo de 

Circuito, CDC, e o programa realiza as simulações e fornece o melhor ajuste dos 

parâmetros do circuito e calcula as incertezas da medida [51]. 

Os espectros de impedância podem ser representados graficamente de diferentes 

maneiras. Na forma do gráfico de Bode, p.ex., representa-se em escala logarítmica o valor 

absoluto de I Z I e o ângulo de fase <.p em função da frequência 00. Os resultados também 

podem ser representados através do diagrama de Nyquist, no qual a parte imaginária da 

impedância, - Zim é apresentada em função da parte real, Zre.A análise do aspecto geral dos 

espectros já fornece algumas informações sobre o sistema. No diagrama de Bode, p.ex., a 

resposta de uma resistência pura é uma linha horizontal com <.p de 0°, enquanto que para 

um elemento capacitor puro, a resposta é uma linha reta com inclinação de -1 e um ângulo 

de fase constante de 90°. 
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Nos gráficos de Nyquist, os circuitos que incluem um elemento capacitivo (C) e 

uma resistência (R) dispostos em série apresentam uma linha vertical, onde, na parte real, 

Zre é constante e corresponde ao valor da resistência (Zre=R), enquanto que, na parte 

imaginária, Zim=lIroc. Este simples circuito RC pode ser adequado para representar alguns 

sistemas eletroquímicos, p.ex. eletrodos semicondutores, como será discutido a seguir. 

Por outro lado, se o capacitor e a resistência estiverem em paralelo, o gráfico de 

Nyquist apresentará um semi-círculo de raio R/2 no plano complexo, no qual Zre=R em 

frequências baixas (quando ro~O) e o valor máximo de I Zim I será obtido em ro=l/RC. 

Um circuito ainda muito simples, no qual uma segunda resistência é adicionada em série 

com a resultante dos elementos (RC) em paralelo, pode ser útil para representar diversos 

sistemas eletroquímicos, como, p.ex., a interfase na qual ocorre uma reação redox simples, 

em que uma espécie na forma oxidada O é reduzida para R, ou seja, O + ne -;. R. A 

representação genérica do circuito equivalente para esta interfase está ilustrado na Fig. 2.8. 

Neste circuito, a dupla camada elétrica e a 

impedância dos processos faradaicos de 

transferência de carga foram representados, 

respectivamente, por um capacitor (Cdl) disposto em 

paralelo com um elemento de impedância ZF. A 

resistência existente entre os eletrodos de trabalho e 

o de referência, oferecida pela solução, contatos e 

materiais do eletrodo, está representada pela 

resistência (Rs), disposta em série com Cdl e ZF. 

C dl , r-I-- I 

Rs 

Figura 2.8. Circuito elétrico equivalente 
da interfase eletrodo I solução para um 
processo de eletrodo simples. 

Em alguns sistemas eletroquímicos, o elemento de impedância dos processos do 

eletrodo (ZF) pode ser representado por apenas uma resistência à transferência de carga 

CReT). Na notação do CDC, este circuito seria descrito através da expressão Rs (ReT CdD. 

Dependendo dos valores de cada elemento, o gráfico de Nyquist de um espectro de 

impedância para este circuito é um semi-círculo, que intercepta o eixo das abcissas em 

dois pontos: em Zre = Rs quando ü)~CX) e em Zre=ReT + Rs quando Ü)~O. 

Na presença de espécies eletroativas, o circuito deve incluir ainda um elemento que 

representa a dificuldade de transferência de massa destas espécies, denominado 

impedância de Warburg (Zw), que é colocado em série com RTC. O circuito equivalente 

que inclui Rs, Cdl ReT e Zw é denominado circuito de Randles. 



50

Alguns aspectos gerais dos espectros de impedância podem ser discutidos

considerando ainda a reação do tipo O + ne ~ R. Dependendo dos valores de cada

elemento do circuito, podem ser obtidos espectros semelhantes ao ilustrado nos gráficos de

Bode e de Nyquist, representados nas Figuras 2.9a e e 2.9b, respectivamente.

1.2.8
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Rs Rs + Rcr 'Lr.

Figura 2.9. Espectro de impedância para o circuito de RandIes, representado nos
diagramas de Bode (a) e de Nyquist (b).

Em frequências altas, ou seja, quando a escala de tempo é pequena, a corrente muda

de sinal continuamente e a difusão dos reagentes contribui pouco na impedância total. Nesta

situação, a impedância do sistema é determinada principalmente pela resistência ôhmica de

Rs. No diagrama de Bode (Fig. 2.9a), verifica-se uma linha horizontal, com <p de aproxi

madamente 0°. No gráfico de Nyquist, (Fig. 2.9b), pode ser observado um semi-círculo,

que, quando (j)~OO, intercepta o eixo das abcissas (Zre) no valor correspondente a Rs.

Por outro lado, em frequências baixas, os processos de transporte das espécies

eletroativas contribuem significativamente. Se a reação for controlada apenas por difusão,

será observado no gráfico de Nyquist uma linha reta com inclinação de -112 e ângulo de

fase de 45°, caracteristico da impedância de Warburg.

Em geral, nestes circuitos, as contribuições da capacidade da dupla camada elétrica

predominam entre 103 e 104 Hz. O gráfico de Bode pode apresentar ângulos de fase

maiores, e um semi-círculo pode ser observado no de Nyquist. No entanto, dependendo do

sistema e dos valores relativos dos componentes do circuito, pode ser observado apenas o

semi-círculo ou apenas a linha reta. De modo geral, os espectros de impedância obtidos

para os sistemas eletroquímicos podem apresentar os mais diversos aspectos, dependendo

do eletrodo empregado e das condições em que estiver sendo investigado.
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2.6.1.3. Circuitos equivalentes propostos para eletrodos semicondutores 

De modo geral, os eletrodos semicondutores apresentam algumas propriedades 

distintas das verificadas para os eletrodos metálicos que devem ser consideradas na 

interpretação dos espectros de impedância eletroquímica e na atribuição dos circuitos 

equivalentes. Estas propriedades são decorrentes da baixa densidade de portadores de 

carga na superficie do semi condutor e da presença da região de carga espacial. 

Na Literatura, foram sugeridos numerosos circuitos equivalentes para a interfase 

eletrodo semi condutor I eletrólito, dependendo do material do eletrodo e das condições nas 

quais foi investigado. Dos trabalhos consultados, diversos relatam ter efetuado medidas de 

impedância eletroquímica para a obtenção das curvas de Mott-Sckottky e determinação da 

densidade de portadores de carga e do potencial de bandas planas do semicondutor [53, 

149, 150]. Para atender esta finalidade, estima-se a capacidade da região da carga espacial 

(Csc) através da determinação de espectros de impedância Zero), ou de medidas de 

impedância em um único valor de frequência, em diversos valores de potencial. 

Muitas vezes, relata-se que a capacidade varia dependendo da frequência do sinal 

aplicado. Este fenômeno, denominado por dispersão com a frequência , é atribuído à 

existência de estados superficiais no semicondutor, que poderiam apresentar tempos de 

relaxação distintos para os processos de carga e descarga. Em frequências mais baixas, por 

exemplo, a carga poderia ficar "presa" nestes estados, aumentando a contribuição dos 

mesmos na impedância total do sistema. A presença dos estados superficiais também é 

considerada como um dos fatores responsáveis pela não linearidade das curvas de Mott

Sckottky, verificadas para alguns sistemas [53, 115]. 

Em resumo, nos circuitos propostos para os eletrodos semi condutores, além dos 

elementos normalmente considerados para os eletrodos metálicos em geral, são incluídos 

elementos adicionais que representem a região da carga espacial e os estados superficiais. 

A presença da região da carga espacial nos eletrodos semi condutores inclui mais 

uma capacitância a ser considerada na capacidade da dupla camada elétrica. Portanto, na 

ausência de reações faradaicas, soma-se a capacidade da região da carga espacial (Csc) às 

capacidades da camada de Helmoltz (CH) e da camada difusa (CD). Como estas 

capacitâncias estão dispostas em série, a menor capacidade predominará na capacitância 

total, de acordo com a expressão 2.2. 
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Em geral, na presença de um eletrólito concentrado, a capacidade da região da 

carga espacial é muito menor que as demais e domina a capacidade total. Portanto, em 

uma primeira aproximação, a interfase eletrodo semicondutor I eletrólito poderia ser 

representada por um circuito RC simples, como o ilustrado na Figura 2.10. 

Figura 2.10. O mais simples dos circuitos 
elétricos sugeridos para representar a 
interfase eletrodo semicondutor I eletrólito 

Neste circuito, o elemento resistor 

representaria a resistência do eletrólito e do próprio 

semicondutor, enquanto que o elemento capacitor 

representaria a Csc. [53, 149-151]. Este circuito foi 

empregado, p.ex., para determinar as curvas de 

Mott-Schottky para eletrodos de Ti02 em solução 

0,5 M de H2S04 através da EIS [149]. 

Esta representação costuma ser adequada somente em condições de alta frequência 

e na ausência de processos faradaicos, ou ainda para semicondutores pouco dopados e que 

não apresentem estados superficiais (para que a condição CSC« CH e CD seja válida). A 

existência de estados superficiais pode ainda ser responsável por uma distribuição não 

homogênea dos portadores de carga na superficie, além de provocar o fenômeno de 

dispersão em função da frequência [53,149]. 

Se os estados superficiais forem considerados 

na atribuição do circuito elétrico equivalente, os 

elementos que os representam (Rss e CSS) devem ser 

incluídos em paralelo à capacidade da região da 

carga espacial, Csc , como mostra a Fig. 2.11. O 

circuito ilustrado considera ainda os elementos que 

representam a resistência à polarização e a 

capacidade da camada de Helmholtz, Rp e CH , 

respectivamente. 

Css R ss 

~f Rs CH Csc 

1 : f 

Rp 

Figura 2.11. Circuito equivalente para 
eletrodos semi condutores, considerando 
os estados superficiais. 

Para eletrodos semi condutores, a capacidade da camada de Helmholtz pode variar 

entre 10 e 100 f.lFcm-2, de acordo com o eletrólito e o pH [53]. De modo geral, na 

interpretação dos resultados de impedância, é atribuído um valor fixo para CH , admitindo

se que esta não sofre variações em função do potencial ou da frequência do sinal aplicado 

ao eletrodo. P.ex. , para o CH de um eletrodo de n-GaAs em H2S04 0,5 M, admitiu-se um 
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valor de 20 Fcm-2 [153] e, para uma liga de Sn e In revestida com uma camada de óxido 

em meio de NaOH 0,2 M, o valor atribuído foi 23 IlFcm-2 [154]. 

Na Literatura, verificou-se também que a capacidade da camada de Helmholtz 

pode estar disposta em diferentes lugares nos circuitos sugeridos. Enquanto que alguns 

autores a representam em paralelo à resistência à polarização, como ilustrado no circuito 

da Fig. 2.11 [53, 150, 153], outros dispõem a CH em série com a Rs, como ilustrado na Fig. 

2.12 [151, 152,155]. 

o circuito representado na Fig. 2.12, p.ex., foi proposto para representar a interfase 

de um eletrodo de n-GaAs em solução 5 x 10-4 M de Ce(S04)2 em H2S04 1 N [155]. 

Inicialmente, os autores discutiram um outro circuito muito mais complexo, composto por 

10 elementos, idealizado para representar um eletrodo semicondutor do tipo-n sob 

condições de depleção, ou seja, polarizado em E > EFs. Embora pudesse representar a 

maior parte dos possíveis processos que ocorreriam no sistema, a complexidade do circuito 

dificultaria muito a análise e interpretação dos resultados. 

o circuito da Fig. 2.12 foi apresentado como 

uma simplificação, na qual admitiu-se que apenas uma 

das capacidades interfaciais, relacionadas às capaci

dades da camada de inversão ou dos estados 

superficiais, predominaria. Desprezando a possibi

lidade de inversão, admitiram que as resistências da 

superficie e da região da carga espacial poderiam ser 

combinadas em uma única resistência total, RT. Com 

estas suposições, concluiram que o circuito da Fig. 

2.12 poderia ser representativo para as condições nas 

quais o sistema havia sido investigado [155]. 

R CH 

~ R f~ 
~~ 

Figura 2.12. Circuito equivalente para 
um eletrodo sellÚcondutor, onde a 
contribuição dos estados superficiais foi 
simplificada ao elemento Cif. 

Além destes, foram sugeridos ainda muitos outros circuitos equivalentes para 

representar a interfase eletrodo semicondutorleletrólito. A validade destes circuitos 

dependerá das características do sistema investigado. 
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2.6.1.4. Circuitos equivalentes propostos para eletrodos de Sn02 

Considerando especificamente os eletrodos de Sn02, foram encontrados 

relativamente poucos relatos que apresentassem e discutissem os resultados de medidas de 

impedância. De modo geral, as medidas foram realizadas com o objetivo de determinar as 

curvas de Mott-Schottky. Kõtz e col. [21], p.ex., apenas citaram ter realizado medidas a 

1000 Hz para obter as curvas C 2 vs E para eletrodos de filmes depositados sobre titânio. 

No trabalho de J. Bruneaux [15], os valores da capacidade interfacial foram determinados 

a partir de espectros de impedância obtidos entre 1 e 30 kHz (não apresentados no artigo). 

Discutiu-se que a capacidade interfacial total deveria ser resultante de uma combinação de 

Csc e CH em série, e que, como os valores de ambas as capacidades apresentavam a 

mesma ordem de grandeza (entre 10 e 30 wcm-2) a aproximação de Mott-Schottky não era 

aplicável. 

Alguns espectros de impedância representados na forma de diagrama de Bode 

foram apresentados por G. Biesman e col. [120]. Investigaram-se eletrodos transparentes 

de Sn02 modificados ou não com corantes sensibilizadores em meio de NaCI04 O,OlM e 

tampão de fosfato . Os autores discutiram apenas que a impedância do sistema era 

praticamente resistiva a frequências maiores que 100 Hz, e que o comportamento das 

curvas de Mott-Schottky dependia da frequência na qual determinaram-se os valores de 

capacidade. Afirmaram que apenas para os valores medidos a 100 Hz eram obtidas 

relações lineares para C 2 vs E; para os valores obtidos em frequências maiores, além do 

desvio da linearidade, determinavam-se inclinações maiores em até duas ordens de 

grandeza. 

Investigando eletrodos de filmes de Sn02 sob polarização anódica em meio de HCI, 

Cachet e col. [34] determinaram os espectros de impedância em diversos valores de 

potencial. O trabalho apresentou um espectro de impedância 

na representação de Nyquist, no qual se observa um arco 

Q 

capacitivo; os autores mencionaram ter obtido resultados Rs 

similares em todos os valores de potencial. Para representar 

este sistema, atribuiu-se um circuito elétrico equivalente do 

tipo Rs(RcTQ) (Fig. 2.13) ,onde Q representava o elemento 

de fase constante. 

Figura 2.13. Circuito equivalente 
à interfase Snü2(Sb) I LiCI04 (aq.). 
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Q é um elemento empregado em circuitos equivalentes para representar sistemas 

nos quais a dupla camada da interfase não se comporta como uma capacitância pura. Este 

elemento é utilizado para representar sistemas nos quais a distribuição de corrente não é 

homogênea sobre a superficie do eletrodo, como, p.ex., para eletrodos porosos [156]. 

Em estudos realizados para sensores cerâmicos de Sn02, M. Labeau e col. [157] 

mostraram espectros de impedância representados no gráfico de Nyquist nos quais também 

se observa um arco capacitivo. Neste caso, o sistema pôde ser representado por um circuito 

simples R(RC). 

Verificaram-se ainda alguns trabalhos nos quais eletrodos transparentes de Sn02 ou 

ITO foram empregados como substratos para a deposição de filmes como W03, Azul da 

Prússia, e até uma membrana de lipídios, no entanto, o estudo do substrato em si foi pouco 

enfatizado [158-160]. Para os filmes de W03 sobre Sn02, p.ex., os espectros de 

impedância eletroquímica obtidos mostraram que o sistema podia ser representado por 

circuitos do tipo Rs(R1Cl)(R2C2), onde cada conjunto RC em paralelo estava relacionado 

com o substrato condutor e com o filme depositado [158]. 

No Grupo, estudos por impedância eletroquímica foram desenvolvidos para 

caracterizar eletrodos à base de Sn02 depositados sobre titânio em meio de H2S04 0,5 M 

[51]. As medidas foram realizadas apenas em potencial de circuito aberto e no potencial 

no qual ocorre a reação de desprendimento de oxigênio, a 0,20 e 2,0 V, respectivamente. 

Fugivara [51] verificou que o circuito 

elétrico ilustrado na Fig. 2.14 podia representar 

Q1 Q2 

adequadamente o sistema investigado. O elemento Rs 

de fase constante Q 1 e o RI correspondiam 

respectivamente, à capacitância da dupla camada 

elétrica de uma superficie irregular e à resistência à 

transferência de carga, enquanto que os elementos 

Q2 e R2 estavam relacionados à capacidade e à 

resistência da interfase metal/filme. 

RI R2 

Figura 2.14. Circuito elétrico equivalente 
para eletrodos de filmes de Sn02 / Ti em 
solução aquosa de H2S04. 
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2.6.2. Voltametria Cíclica de Baixa Amplitude 

2.6.2.1. Princípios gerais da técnica 

A técnica de Voltametria Cíclica consiste basicamente na medida da corrente que 

flui em um eletrodo em função de uma perturbação triangular de potencial aplicada ao 

mesmo. O potencial aplicado ao eletrodo de trabalho é controlado em relação a um 

eletrodo de referência e varia com o tempo. O potencial aplicado varia a partir de um valor 

inicial E j até atingir um valor máximo pré-selecionado Em, e, a seguir, a direção da 

varredura é invertida e prossegue até alcançar um outro valor de potencial pré

determinado. 

Na voltametria cíclica de baixa amplitude, small amplitud cyclic voltammetry, 

SACV, a amplitude entre os potenciais aplicados é bastante baixa, em tomo de 20 m V de 

um limite de potencial ao outro. Esta metodologia é empregada em estudos de corrosão 

para estimar a resistência à polarização ou à transferência de carga (Rp ) [161-166]. 

A técnica é muito simples na prática: consiste em determinar a curva de 

polarização nas proximidades do potencial de corrosão (Ecorr). O valor de Rp é obtido 

através da tangente da curva corrente-potencial, ou seja, 

Rp = (dE/dl)Ecorr == (Llli / Mhcorr (2.27) 

No entanto, a análise teórica deste método é bastante complexa e mereceu 

diferentes interpretações. C. Gabrielli e col. [161], p.ex., verificaram que a deformação das 

curvas IIE com a velocidade de varredura (v) alterava a estimativa de Rp. Os autores 

realizaram medidas de SACV e de impedância eletroquímica para eletrodos de uma liga à 

base de diversos metais (principalmente Ni e Cr) e observaram que, para ambas as 

técnicas, os valores estimados de Rp diminuíam quando se aumentava a frequência do sinal 

aplicado. Concluiram assim que Rp podia ser determinado através da relação (2.27) apenas 

a v muito baixos [161]. 

Praticamente ao mesmo tempo, D.D. Macdonald [162-164] empregou uma 

abordagem matemática distinta para analisar a variação dos perfis potenciodinâmicos com 

o v. Considerando estudos anteriores desenvolvidos por L.G. Austin e E.G. Gagnon [165-

168], Macdonald propôs que a SACV fosse empregada para estimar também a resistência 

da solução (Rs) e a capacidade da dupla camada elétrica (CdD do eletrodo na solução. 
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A metodologia proposta consiste em obter os perfis potenciodinâmicos IIE a 

diferentes v. Das medidas realizadas em v elevadas, estima-se o valor de Rs, enquanto que 

a partir das medidas realizadas em v muito baixas estima-se C e a soma (Rs + Rp). Esta 

metodologia foi empregada também por H. Shih e H.W. Pickering em estudos publicados 

posteriormente, nos quais uma outra análise matemática é apresentada para esta mesma 

técnica [169, 170l 

De modo geral, os modelos admitem que o sistema 

eletroquímico possa ser representado por um circuito 

elétrico equivalente simples, Rs (Rp Cdl), como ilustrado 

na Fig. 2.15. A capacidade Cdl situa-se em paralelo à Rp e 

ambas estão em série com a resistência Rs. 

~ Cd~ ~ 
Figura 2.15 . Circuito equivalente à 
interfase eletrodo I solução para a 
SACV. 

Quando se aplica uma excitação triangular de potencial à interfase 

eletrodo I solução, como a função representada na Fig. 2.16a, a resposta do sistema é uma 

curva que apresenta as características gerais do voltamograma ilustrado na Fig. 2.16b. 

(a) (b) 

N , 
~I i ls 

./~, í 
/ I ' E 

(.) 

E ImV I / \ / « I L11 J 
I I I 

1

1 I /// / 

IA~ ___ a .. p 
óE 

Á 2Á E/mV 

Figura 2.16 (a) Função da excitação de potencial aplicada ao eletrodo no método de SACV; 

(b) Curva IIE típica obtida para uma varredura triangular de potencial. 

De modo geral, verifica-se uma histerese entre as curvas de polarização resultantes 

das varreduras direta e inversa, e um comportamento do tipo exponencial no início da 

varredura em cada direção. Tanto a extensão da histerese como a inclinação da curva 

dependem dos elementos do circuito e do v, ou seja, da frequência deste sinal triangular de 

potencial. 

o sinal triangular de potencial aplicado na interfase para as varreduras direta e 

inversa é representado respectivamente pelas expressões: 
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E=Em [ti)., - 2n], (2.28a) 

e 

E=Em [2(n+1) - ti).,] (2.28b) 

onde Em é O valor máximo do sinal de potencial aplicado, Â é o tempo no qual o sentido da 

varredura é invertido e n=O, 1,2, ... é o número de ciclos. 

Para um sistema como o representado na Fig. 2.15, a equação matemática que 

descreve a resposta a este sinal no decorrer do tempo é uma função complexa das 

resistências e da capacitância dos elementos do circuito, do potencial máximo aplicado e 

da velocidade de varredura. Uma condição para a utilização da SACV é que a amplitude 

desta função seja baixa, para que a impedância do sistema eletroquímico possa ser 

linearizada. Em geral, aplica-se de 20 m V de um pico a outro. A resposta do sistema 

descrita pela lei de Ohmn é: 

I( t) = E( t) / Z(p) (2.29) 

onde l(t) e E(t) são, respectivamente, a resposta de corrente para o potencial aplicado em 

função do tempo, e Z(P) é a impedância do sistema em função de um operador de 

impedância p. 

Z(p) é dada por: 

Z(p) = Rs + Rp / (1 + pRp Cdl ) (2 .30) 

2.6.2.2. Metodologia proposta por D.G. Macdonald 

Macdonald propôs um conjunto de equações para descrever a evolução dos perfis 

potenciodinâmicos com o tempo e para analisar a variação dos mesmos em função do v. O 

tratamento matemático, que envolve a utilização de "transformadas de Laplace", foi 

desenvolvido para a análise de um circuito simples Rs (Rp CdD e ainda para um circuito um 

pouco mais complicado, que inclui também um elemento indutor [163]. Segue abaixo a 

metodologia proposta para estimar os valores dos elementos do circuito simples Rs (Rp CdD 

[162]. 

A técnica consiste em obter os perfis potenciodinâmicos IIE em diferentes v. Para 

cada voltamograma cíclico, deve-se determinar a histerese de corrente (~I) entre as 
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varreduras direta (f) e inversa' (li), a resistência diagonal (Ro) e a resistência aparente

(RBp), como ilustrado na Figura 2.16b.

Nas curvas I1E, estes parâmetros são definidos graficamente por

AI = f (t'=/J2) - li (t"=3/J2) (2.31)

IlRo = [Ia (t'=Ã.) - IA (t"=2Ã.)] / Em

IIRBp = (dI / dE) t=À

(2.32)

(2.33)

ou seja, IlRap equivale à inclinação da curva de polarização em t=Ã na varredura direta e a

t"=2Ã na varredura inversa.

Na análise teórica do método, estes parâmetros estão relacionados através das

seguintes equações:

Sendo a = Rs + Rp (2.34)

e b=Rs Rp CdI (2.35)

entao:

IlRo = 1 / (Rs + Rp) + {2Rp
2 C (e aEm/bv -I) / Em (Rp + RS)2 (e aEm/bv + I)} v (2.36)

IR / aEm/vb
1 ap = 1 (Rs + Rp) + 2Rp / Rs(Rs + Rp) (1 + e )

M = 2 Rp
2 C

dI
{1-2e aEm/2vb / (1+ e aEm/2vb)} v/ (Rs +Rpi

(2.37)

(2.38)

8 10642

! 1/(R
s

+R
p
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v/ VS-1

Figura 2, I7. Comportamento previsto para as

funções que descrevem os parâmetros IlRo e

IlRap em função da velocidade de varredura.

Os parâmetros llRo e llRap

determinados em diversas v permitem

estimar as resistências do circuito.

Como mostra a Figura 2.17, para v

altas, ambas as funções aproximam-se do

valor correspondente a llRs. Em v baixas,

ambas as resistências Rap e Ro se

aprmamam do valor correspondente à

resistência total do circuito, (Rs + Rp).
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Para medidas de M em função da velocidade de varredura., verifica-se através da 

equação (2.37) que, para v muito baixas, 

(dM / dv) v.-+O = 2Rp
2 Cdl / (Rp + Rsi (2.39) 

De modo geral, Rp » Rs, então, 

Cdl ~1I2 (dM / dv) v~O (2.40) 

Portanto, todos os elementos do circuito, Cdl, Rp e Rs, podem ser estimados através 

da determinação dos parâmetros M, llRD e llRap em diferentes velocidades de varredura. 

Esta metodologia foi aplicada por Macdonald no estudo da corrosão de uma liga de 

cobre e níquel em água do mar. Para efeito de comparação, o autor empregou também a 

técnica de impedância eletroquímica para estimar os elementos do circuito equivalente ao 

sistema (um circuito Rs (Rp Cdl», e obteve excelente concordância para os valores obtidos 

por ambas as técnicas [162, 164]. 

As vantagens da SACV para a determinação de Rp e dos demais elementos do 

c ircuito foram apresentadas com grande entusiasmo tanto nos artigos de Macdonald, em 

1978, [162-164] como nos de Shi e Pickering, aproximadamente 10 anos depois [170, 

171]. No entanto, foram encontrados poucos relatos sobre a aplicação desta técnica na 

Literatura. Este fato leva a supor que, ou esta metodologia não despertou o interesse de 

outros investigadores, ou aqueles que a empregaram não publicaram as investigações 

realizadas. De fato, esta técnica não parece muito atraente, principalmente porque exige 

um longo e detalhado trabalho de tratamento dos dados experimentais, como será 

apresentado no Capítulo 4. 
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3-1-1NTRODUÇÃO 

o Sn02 tem sido investigado pelo Grupo já há algum tempo, como parte de um 

projeto mais amplo dedicado a investigar propriedades eletroquímicas e interfaciais de 

óxidos. No desenvolvimento deste projeto, já se investigou a obtenção e a caracterização 

de pós de Sn02 em suspensão [49] e o desenvolvimento de ânodos de Sn02 sobre titânio e 

sua aplicação na eletro-oxidação do cianeto [24, 51, 52]. Neste trabalho, investigaram-se os 

eletrodos de Sn02 depositados sobre sílica (eletrodos transparentes) e sobre titânio. Porém, 

nesta parte de preparação e caracterização dos materiais, a maior parte dos estudos foi 

dedicada aos eletrodos transparentes, em função das técnicas empregadas e também porque 

o eletrodo de Ti/Sn02já havia sido detalhadamente investigado por Fugivara [51]. 

Os filmes de Sn02 depositados sobre sílica foram preparados com a finalidade de 

obter eletrodos de superfície uniforme e de baixa rugosidade, que pudessem ser 

investigados através das técnicas de AFM e STM. Entre as técnicas mais indicadas (e 

disponíveis), optou-se pelo método de Spray Pyrolysis. Após um considerável trabalho 

dedicado a ajustar as condições de preparação, realizado em colaboração com E. Vi dera e o 

Prof. Df. J. Torrent [172, 173], obtiveram-se os materiais com as características desejadas 

para dar prosseguimento ao estudo que será apresentado nos próximos capítulos. Estes 

eletrodos foram detalhadamente caracterizados através das diversas técnicas de análise de 

superficie disponíveis nos Serveis Cientifico-Tecnics da Universidade de Barcelona. 

Na preparação dos Ti/Sn02(Sb), empregou-se o método desenvolvido por Fugivara 

em seu Doutorado [51]. Estes eletrodos foram caracterizados apenas no aspecto 

morfológico através de microscopia eletrônica de varredura e por interferometria de luz. 

Prepararam-se ainda eletrodos modificados com organosilanos, seguindo o mesmo 

procedimento adotado pelo Grupo do Laboratório de Técnicas Nanométricas da 

Universidade de Barcelona para a obtenção de filmes de OTS em silício [140]. Estes 

eletrodos modificados também foram investigados por AFM e por análises qualitativas em 

relação à hidrofobicidade e à composição química da superficie. 
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3.2. PREPARAÇÃO DOS ELETRODOS 

3.2.1. Eletrodos de filmes de S002 depositados sobre sílica 

Para a obtenção dos eletrodos com as características desejadas, observaram-se 

diversos cuidados com o objetivo de favorecer a nucleação e o crescimento uniforme do 

filme em toda a superfície. Como fator fundamental, os cuidados com a limpeza do 

substrato e de todo o material utilizado foram observados com o máximo rigor. Embora as 

publicações mais recentes utilizem soluções precursoras da ordem de 0,5 M [67, 68], 

preferiu-se utilizar soluções precursoras com [Sn] alta, para favorecer a nucleação [68]. A 

concentração dos dopantes, especialmente no caso do Sb, também se mostrou um fator 

crítico para a morfologia do filme. Nas preparações preliminares, a comparação entre a 

morfologia dos fUmes "não dopados" e dopados com Sb mostrou que mesmo para a razão 

[Sb ]/[Sn]=O,4% o filme de Sn02(Sb) apresentava-se mais rugoso. Por este motivo, a razão 

[Sb]/[Sn] empregada na preparação da amostra sobre sílica foi de apenas 0,2 %. Observou

se ainda que a rugosidade do filme aumentava consideravelmente com o aumento da 

espessura; por esta razão. realizaram-se apenas duas aplicações rápidas do spray, para 

depositar filmes finos mas uniformes e de baixa rugosidade. As condições experimentais 

empregadas na preparação das amostras que foram investigadas em todo o trabalho estão 

descritas a seguir. 

3.2.1.1. Limpeza dos substratos 

Os substratos foram sempre manuseados com extremo cuidado, para evitar 

qualquer dano à superfície. As peças de sílica, originalmente com dimensão de 7,5 x 7,5 x 

1,5 mm3 foram cuidadosamente marcadas com lápis de diamante, cortadas em retângulos 

de 7,5 x2,5 mm2 e então submetidas ao procedimento de limpeza. 

O procedimento de limpeza foi sugerido pela Dra. M. Garcia-Parajo considerando 

sua experiência na deposição de filmes. Inicialmente, cada peça foi lavada em solução 

aquosa de detergente "Decon 75" e enxaguada com água bi-destilada. A seguir, a peça foi 

mantida em solução aquosa do detergente a 80 °C (em banho de areia) por 30 minutos, e 

abundantemente enxaguada. Para finalizar o enxague, cada amostra foi colocada em água 

purificada por sistema "Mili-Q", e mantida durante 3 minutos em tanque de ultra-som. 
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Realizou-se então uma segunda etapa de limpeza com álcool isopropílico: 

inicialmente um enxague, e, a seguir, a amostra foi submetida a um banho de ultra-som 

neste solvente durante 3 minutos. Para a finalização do processo de limpeza, cada peça foi 

imersa em isopropanol a quente (em banho de areia) durante 15 minutos. Com o auxílio de 

uma pinça, a amostra foi retirada do solvente lentamente, para que este secasse 

completamente. A seguir, cada amostra foi embalada diretamente em papel de limpeza de 

lentes, que não risca a superfície nem deixa resíduos. 

3.2.1.2. Obtenção dos filmes de Sn02 por Spray Pyrolysis 

Os filmes finos de Sn02 foram preparados pela aplicação da solução precursora 

sobre o substrato quente com o auxílio de um atomizador. As soluções foram preparadas 

com 25 g de SnCk5H20 em 6 mL metanol. Para preparar os filmes dopados, adicionou-se 

SbCb ou ~F à solução de SnCI4, em concentração correspondente a 0,2 % em relação à 

concentração de Sn. Empregaram-se reagentes de grau p.a., de procedência "Aldrich" e 

"Merck". 

O procedimento consistiu em inicialmente aquecer os substratos limpos em estufa a 

100°C e, a seguir, transferi-los para o fomo a 600°C durante 5 minutos. 

Com o auxílio de uma pinça, o substrato foi retirado do fomo e colocado em 

posição vertical em um suporte. Imediatamente a seguir, aplicou-se o spray durante 4 

segundos e a amostra foi então rapidamente recolocada no fomo, em posição horizontal, 

por 2 minutos e meio. A aplicação do spray foi então repetida, seguindo o mesmo 

procedimento. Após a segunda aplicação do spray, a amostra foi mantida no fomo durante 

5 minutos. 

A amostra foi então retirada do fomo, colocada por alguns minutos sobre uma placa 

de Pyrex que estava sobre uma chapa elétrica e então transferida para outra placa à 

temperatura ambiente. Depois de resfriada, cada amostra foi cuidadosamente embalada em 

papel especial utilizado em laboratórios de ótica e guardada em caixas fechadas, em um 

dessecador. 

O suporte para apoiar a amostra durante a aplicação do spray foi situado ao lado do 

fomo e dentro de uma capela para exaustão de gases. A distância entre a amostra e o spray 

foi mantida fixa em 30 centímetros. Para evitar alterações bruscas de temperatura, a pinça e 
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o suporte foram previamente aquecidos com a chama de um bico de Bunsen antes de serem 

colocados em contato com amostra. 

3.2.2. Eletrodos de filme de Sn02(Sb) suportado sobre titânio 

Os eletrodos de TilSn02 foram preparados através da aplicação da solução 

precursora sobre a superfície do substrato por pincelamento, seguido por secagem e 

calcinação. Utilizou-se o procedimento desenvolvido por Fugivara [51]. 

Os eletrodos foram depositados sobre placas de titânio de 1 mm de espessura 

"Aldrich" novas, cortadas em quadrados com 2 em de lado. 

Os substratos foram lavados inicialmente com acetona. Após a secagem, foram 

colocados em solução aquosa de NaOH 10% durante 10 minutos e enxaguados com água 

destilada. A seguir, foram mantidos durante 5 minutos em solução fervente de H2C20 4 3M, 

e novamente enxaguados com água destilada. As amostras foram então imersas em solução 

aquosa de HCI 50 %, retiradas e imediatamente colocadas sobre a chapa elétrica para 

secagem e aplicação da solução precursora. 

A solução precursora foi preparada com SnCh.2H20 e SbCl3 em HCI (conc) e n

propanol (1:1 , v:v), de tal modo que a [Sn] era de aproximadamente 0,336 M e a razão 

[Sb]/[Sn] de 3%. Empregaram-se reagentes de procedência "Carlo Erba" e "Merck". 

Esta solução foi aplicada com o auxílio de um pincel sobre apenas um dos lados do 

substrato. A amostra foi então colocada sobre chapa elétrica a aproximadamente 80 °C, 

para secagem do solvente, e a seguir colocada em um fomo a 450°C por 5 minutos. 

Realizaram-se no total 3 aplicações da solução. Após a última aplicação, a amostra foi 

mantida no fomo durante 30 minutos para recozimento. 

3.2.3. Preparação dos eletrodos modificados com OTS 

A preparação dos eletrodos modificados com organosilanos foi realizada seguindo 

o mesmo procedimento adotado pelo Grupo dos Laboratórios de Técnicas Nanométricas 

para a obtenção de filmes de OTS em silício [140]. Para evitar a polimerização do OTS, 

observaram-se diversas precauções para minimizar a umidade e a presença de impurezas 

polares [13 8-140]. 
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Todo O procedimento de preparação foi efetuado em uma Sala Limpa, em 

condições rigorosamente controladas de temperatura e umidade. A preparação da solução 

de OTS e o processo de adsorção foram realizados sob umidade relativa inferior a 8% 

(dentro de uma glovebox contendo sílica gel). O material empregado foi previamente 

submetido a um cuidadoso processo de limpeza. Utilizaram-se soluções 1: 1 (v/v) de H2S04 

(conc.) e H202 a 80°C durante 5 minutos, enxaguando-se a seguir com água deionizada 

(Milli-Q) abundantemente. Após secagem em fomo, todo o material foi mantido dentro da 

caixa à umidade controlada antes e durante o processo de preparação. 

Antes de iniciar o processo de adsorção do organosilano, os eletrodos foram 

submetidos a um processo de limpeza por banho em ultra-som em diversos solventes. 

Empregaram-se sucessivamente clorofórmio, metanol, etanol e água (Milli-Q), durante 3 

minutos, 2 vezes cada solvente e 4 vezes com água. 

Preparou-se a solução 5 x 10-4 M de OTS em uma mistura de solventes constituída 

por 8% de CHCh, 12% de CCl4 e 80% hexadecano. Todos os solventes foram previamente 

filtrados através de colunas de alumina, para minimizar possível contaminação com 

impurezas polares [13 8-140]. A solução de OTS foi mantida sob agitação magnética 

continuamente. Para o processo de adsorção, os eletrodos foram imersos na solução de 

OTS durante 5 minutos. Quando retirados da solução de OTS, os eletrodos modificados 

foram enxaguados abundantemente com CCI4, a seguir mantidos sob banho de ultra-som 

em CCl4 durante 5 minutos, por duas vezes, para eliminação dos resíduos de OTS que não 

houvessem aderido à superficie. Efetuou-se a secagem com fluxo de nitrôgenio e 

armazenaram-se as amostras em caixas, dentro de um dessecador, para submetê-las às 

análises de caracterização e aos estudos eletroquímicos. 



3.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS 

DEPOSITADOS SOBRE SÍUCA 

3.3.1. Detalhes experimentais referentes às análises realizadas 
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Os eletrodos depositados sobre sílica foram inicialmente caracterizados através de 

microscopia por interferometria de luz, medidas de transmitância da luz e por difração de 

raios-X, por serem técnicas não destrutivas e não exigirem qualquer tratamento prévio para 

as análises. A seguir, cortaram-se amostras com as dimensões adequadas para cada análise, 

empregando-se um lápis de diamante. Durante a preparação e em todas as análises, 

observaram-se cuidados rigorosos para não danificar a superficie dos eletrodos. 

A composição química dos filmes foi analisada através de XPS, empregando o 

equipamento Perkin-Elmer Physical Electronics PHI 5500 ESCA. As análises foram 

realizadas para a superficie dos filmes e também em profundidade, após diversos ciclos de 

bombardeio com At para a remoção gradual do filme. Posteriormente, examinou-se a 

superficie destas amostras na região onde o filme havia sido removido por interferometria 

de luz, para obter informações referentes à espessura dos mesmos. 

Para determinar a composição química, realizaram-se ainda análises por micro

sonda eletrônica, utilizando o equipamento CAMECA-Camebax SX-50. Para estimar a 

composição dos filmes, utilizaram-se como padrão para cada elemento os valores 

característicos para Si02 (substrato), Sn02, CaF2 e Sb20 3. Como os valores dos padrões 

referiam-se a amostras recobertas com grafite, as análises foram realizadas nas mesmas 

condições, i.e., após a aplicação de um recobrimento de grafite. A composição química dos 

filmes foi determinada através de análises interativas considerando os componentes e a 

espessura de cada filme. 

A transparência das amostras foi verificada através de medidas de transmitância da 

luz entre 250 e 800 nrn, utilizando o espectrofotômetro UV -VIS 210 I-Shimadzu e uma 

amostra do substrato como referência. 

As análises por SEM foram realizadas com o equipamento Cambridge Stereoscan-

360. Por serem suficientemente condutoras, as amostras foram analisadas diretamente, sem 

que houvesse necessidade de utilizar qualquer recobrimento condutor. Realizaram-se ape

nas quatro pequenos contatos com prata coloidal entre a superficie da amostra e o suporte. 
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As análises de microscopia por interferometria de luz foram realizadas com o 

equipamento Zygo New View-100, em varreduras de 2 x 1,5 mm2 e 90 x 68 J.UIl2. O 

mapeamento da superficie foi realizado com luz branca, de comprimento de onda de - 0,5 

J.UIl (valor que correponde à resolução lateral das medidas). O deslocamento da amostra foi 

realizado através de piezoelétricos, que oferecem resolução de 0,4 nm na direção-z. 

Na investigação da superficie por AFM, utilizou-se o equipamento Nanoscope ffi

multimode AFM, em regime de Tapping Mode, empregando cantilevers retangulares de Si. 

As amostras foram observadas em diversas regiões, em varreduras de (4 x 4) e (1 xl) J..l.m2 

e (500 x 500) nm2
. 

As análises por TEM foram efetuadas apenas para o eletrodo transparente de 

Sn02(CI), na forma de seções transversais do filme. Na preparação da amostra, cortaram-se 

lâminas de 700 J.UIl de espessura com o auxílio de uma serra micrométrica. A seguir, as 

lâminas foram polidas com lixas de carbeto de silício até que apresentassem espessura da 

ordem de 30 a 40 J..l.m e foram então afinadas com íons Ar + até que apresentassem 

espessura inferior a 100 nm. As medidas foram feitas em um microscópio Philips. 

As análises por difração de raios-X foram realizadas no equipamento Siemens 

D-500 com tubo de cobre. As medidas foram efetuadas a baixo ângulo de incidência (0,5°), 

em varreduras de 28 variando entre 10 e 75°, em passos de 0,025 ou 0,05°. Nas medidas de 

reflectometria de raios-X empregou-se monocromador secundário de grafite. Realizaram

se varreduras de 28/8 no intervalo de 0,3 a 2°, com passos de 0,005°, de 1 segundo. O 

tamanho dos grãos e a espessura dos filmes foram determinados através dos programas de 

tratamento de dados do equipamento. Os princípios básicos envolvidos nos cálculos destes 

parâmetros são brevemente discutidos a seguir. 

Difração de Raios-X Determinação do tamanho dos grãos. O tamanho dos 

cristalitos (na direção perpendicular, ou seja, a altura dos grãos) foi estimado através da 

equação de Scherrer [174]. Em termos gerais, considera-se que a largura dos picos de 

difração (f3) está relacionada com o tamanho dos cristalitos (D) através da expressão 

10L 
D=--

ficos () 
(3.1) 

onde D é o tamanho do cristalito, K é uma constante de calibração, Â é o 

comprimento de onda da radiação empregada (neste caso, para radiação ka do tubo de Cu, 

Â =1,5418 Â), f3 é a largura (a meia altura) dos picos de difração e 8 é o ângulo de difração. 
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Em alguns casos, o aumento na largura dos picos se deve não só à diminuição no 

tamanho dos cristalitos como também a fatores de microdeformação. O ajuste dos picos de 

difração com funções matemáticas permite estimar a contribuição de cada fator. De modo 

geral, o efeito das microdeformações está associado a funções de tipo Gaussianas, 

enquanto que efeitos decorrentes da diminuição do tamanho dos cristalitos estão associadas 

a funções de tipo Lorentzianas [174]. 

Utilizando-se tais funções, analisaram-se apenas os 3 picos ImCIaIS dos 

difratogramas obtidos, referentes ao substrato e aos planos (110) e (101) do óxido de 

estanho. Verificou-se que o pico referente ao substrato era 100% Gaussiano (tratava-se de 

silica amorfa), e os picos referentes ao filme de óxido eram 100% Lorentzianos. Por esta 

razão, os valores de f3 puderam ser determinados por um programa que empregava uma 

função do tipo Voigt, e admitiu-se para a constante de calibração o valor K=O,9. 

Determinação da espessura dos filmes por reflectometria. A determinação da 

espessura de um filme depositado sobre um substrato através de medidas de reflexão dos 

raios-X deriva-se do mesmo tratamento dado para a reflexão da luz. A um ângulo de 

incidência um pouco acima do ângulo crítico para reflexão total, parte da radiação penetra 

no filme e sofre reflexão na interface entre o filme e o substrato. A radiação refletida da 

interface interfere com a radiação refletida da superficie. Variando-se o ângulo de 

incidência, ambas as contribuições originam franjas de interferência, cujo espaçamento 

está relacionado com a espessura do filme através da expressão [174, 175] 

Â 
d=----

2.cos8.ô8 
(3.2) 

onde d é a espessura do filme e e é o ângulo total de reflexão, em radianos. 

A condutividade das amostras foi determinada através do método de Van der Pauw. 

[176]. Para a aplicação do método, quatro pequenos contatos foram realizados na amostra, 

de acordo com a ilustração apresentada na Figura 3.1a. Durante a realização das medidas, a 

amostra foi colocada em uma pequena caixa fechada (na ausência de luz) e os contatos 

foram feitos utilizando pasta de prata coloidal. As medidas foram efetuadas para 3 valores 

distintos de corrente. 

A determinação da condutividade foi realizada a partir de medidas da diferença de 

potencial resultante entre dois contatos consecutivos (Vkl), ao se aplicar uma intensidade de 
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corrente conhecida (Iij) entre os outros 2 contatos. Para obter resultados mais confiáveis, 

realizaram-se também as medidas do potencial resultante ao se inverter o sentido da 

corrente (Iji). 

A condutividade foi calculada através da expressão: 

1 1l.d [IV~+)-V~-)I IV41(+)-V41(-)1 IV1~+)-Vq-)1 IV~+)-V~-)1]1RJ.2'34] 
-=- + + + - (3.3) 
CT 8.ln2 112 113 141 141 &'41 

onde Iij é a intensidade da corrente que circula entre dois contatos sucessivos, V kl é 

a diferença de potencial medida entre os outros 2 contatos (VkI = V1 - Vk) , Rij,kI = Vkl / Iij . 

f[ R12,34] é uma função implícita, mas, como uma aproximação, os valores podem ser 
R23,41 

calculados graficamente a partir da função representada na Figura 3. lb. 

Figura3.1a Figura 3.1b 
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Figura 3.1. (a) Ilustração representativa dos contatos para a detenninação da 

d . 'dad áfi da fim f[RI2'34] con UtlV1 e; (b) Representação gr ca ção--
R23,41 
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3.3.2. Características morfológico-estruturais dos filmes transparentes de Sn02 

Microscopia eletrônica de varredura. As análises por SEM realizadas em diversas 

áreas de cada amostra revelaram que os filmes de Sn02 depositados em sílica apresentaram 

a superficie bastante uniforme. Em aumentos inferiores a 1000 vezes, raramente 

identificaram-se alguns grãos, com diâmetro máximo de 4 IJ.m e algumas áreas mais 

escuras, muitas vezes nas proximidades destes grãos. 

A Figura 3.2 ilustra as imagens obtidas com aumentos de 2000 vezes para os filmes 

de Sn02(CI), Sn02(Sb) e Sn02(F), representando áreas de aproximadamente 60 x 40 IJ.m2. 

Cada imagem foi registrada em uma área que incluísse pelo menos um grão, para certificar 

que o foco estivesse adequadamente ajustado. De certo modo, estas figuras são 

relativamente representativas da morfologia observada em distintas áreas para cada 

amostra, porque, de modo geral, a presença destes grãos e crateras era muito rara. 

As extensas regiões de coloração distinta observadas nas Fig. 3.2a, assim como as 

áreas que se assemelham a faixas observadas na Fig. 3.2c, foram analisadas sob aumentos 

maiores e não apresentaram diferenças morfológicas consideráveis quando comparadas às 

demais áreas da superficie. É possível que a espessura do filme não fosse uniforme para 

estas amostras, causando diferenças de contraste nas micrografias. As regiões negras 

observadas nestas imagens, no entanto, constituíam-se de falhas no recobrimento do filme. 

Estas falhas, que se assemelhavam a crateras, apresentavam profundidades distintas e 

geralmente apresentavam pequenas partículas em seu interior. 

Algumas das irregularidades verificadas na superficie dos filmes estão 

representadas nas imagens da Figura 3.3. Estas imagens representam áreas de 

aproximadamente 10 x 7 IJ.m2, e foram observadas com aumentos de 10 mil vezes. Na Fig. 

3.3a, observa-se uma região que apresentou diversos grãos e aspecto irregular no 

recobrimento do filme de Sn02(CI). É provável que o substrato apresentasse alguma 

impureza nesta região durante o processo de deposição do filme de Sn02, o que alterou o 

seu crescimento. A Fig. 3.3b mostra uma das crateras observadas para o filme de 

Sn02(Sb), revelando a presença de grãos em seu interior. No filme de Sn02(F), as 

irregularidades da superficie mais frequentes constituíam-se por "faixas" um pouco mais 

escuras. Embora a imagem não esteja muito bem definida na Fig. 3.3c, verificou-se que 

estas regiões também se assemelhavam a falhas no recobrimento do filme, e apresentavam 

diferenças na profundidade. 



71

A Figura 3.4 revela imagens obtidas com aumentos de 40 mil vezes, de áreas de

aproximadamente 3 x 2 /-lm2. Nestas imagens, verifica-se apenas que o filme era constituído

por pequenas partículas, não sendo possível identificar a morfologia das mesmas. Na

extremidade superior direita da Fig. 3.4a é possível observar também como a morfologia

do filme se apresentava alterada nas proximidades dos grãos que a superficie

eventualmente apresentava.

Em termos gerais, entre os três tipos de amostras, o filme de Sn02(Cl) foi o que

apresentou menor número de grãos na superficie; as áreas um pouco mais escuras obser

vadas, p.ex., na Fig. 3.2a, não apresentaram diferenças quando observadas sob aumentos

maiores. O filme de Sn02(Sb) foi o que apresentou, de modo geral, a superficie mais

uniforme, embora a presença de grãos fosse um pouco mais frequente. Comparativamente,

o filme que apresentou o maior número de falhas na estrutura foi o de Sn02(F).

Microscopia por interferometria de luz. A análises realizadas por interferometria de

luz forneceram informações adicionais sobre a microestrutura destes filmes. A Fig. 3.5

representa as imagens da topografia da superficie dos eletrodos obtidas em varreduras de

91 x 68 /-lm2. Para todos os três eletrodos, as imagens e os histogramas correspondentes

revelaram que, de um modo geral, a diferença entre pico e vale na superficie é da ordem de

5 nm. Nas regiões analisadas, observaram-se ainda raros grãos com altura máxima de 10

nm, para o eletrodo de Sn02(Sb), e de 15 nm para os eletrodos dopados com cloro e com

flúor. Para todos os três tipos de amostras, a rugosidade média foi de apenas 1 nm.

Para investigar a microestrutura dos filmes de Sn02 depositados sobre sílica mais

detalhadamente, realizaram-se análises por AFM em diversas áreas de cada amostra e do

substrato. As análises revelaram que, de maneira geral, as amostras eram muito uniformes

também em escala sub-micrométrica.



SEM - Aspecto geral da morfologia dos filmes de Sn02(Sb) depositados em sílica
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Figura 3.2. Imagens obtidas por SEM da superficie dos eletrodos transparentes de filme

de Sn02 dopados com CI, Sb ou F.



SEM - Detalhes de áreas que apresentaram defeitos na estrutura
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(a) Sn02(Cl)

(b) Sn02(Sb)

(c) Sn02(F)
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Figura 3.3. Imagens da superfície dos eletrodos transparentes de filme de Sn02,

evidenciando algumas áreas que apresentaram defeitos na estrutura.



SEM - Morfologia dos filmes transparentes de Sn02
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Figura 3.4. Superfície dos eletrodos transparentes de filme de Sn02. Imagens obtidas por

SEM através de aumentos da ordem de 40 000 vezes.
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Microscopia por Interferometria de Luz

(a) Sn02(CI)
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Figura 3.5. Imagens da superfície dos eletrodos transparentes de filme de Sn02 e dos

correspondentes histogramas da distribuição de altura das partículas.
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Microscopia de forças atômicas. As análises realizadas para o substrato revelaram

que a rugosidade média da superficie variava entre 5 e 7 Â. Nestas análises, identificaram

se algumas áreas que apresentavam "faixas", como pode ser verificado na imagem de 4 x 4

J.!mz representada na Fig. 3.6. Estas irregularidades na superficie do substrato podem estar

relacionadas com as falhas observadas nos filmes através das análises por SEM.

Algumas das imagens de AFM obtidas para os três tipos de eletrodos em varreduras

de 4 x 4 J.!mz estão representadas nas Figuras 3.7 a 3.9. A comparação destas imagens de

AFM com as obtidas por SEM em aumentos de 40000 vezes (ilustradas na Fig. 3.4) revela

uma boa correspondência. No entanto, os valores da rugosidade média quadrática estimada

através das imagens de AFM (rms - 2 a 3 nm) foram superiores aos estimados por

interferometria de luz (rms - 1 nm). Entre os resultados obtidos por ambas as técnicas, os

valores estimados nas análises por AFM são mais representativos que os estimados por

interferometria, considerando que as análises por AFM oferecem maior resolução vertical e

lateral, já que a ponta de AFM é muito mais afilada e a interação entre a amostra e o

instrumento de medida é muito maior.

Nas Figuras 3.10 a 3.13, estão representadas as imagens obtidas por AFM em

varreduras de 1 x 1 J.!mz, para o substrato e os filmes de SnOz. Ao lado, estão representados

os perfis correspondentes às seções transversais indicadas em cada imagem. A comparação

entre estas imagens mostra que, de modo geral, os filmes dopados com Sb ou F (Fig. 3.12 e

3.13) apresentaram partículas maiores que o filme de SnOz(Cl) (Fig. 3.11).

As diferenças para o tamanho das partículas podem ser melhor analisadas

.considerando as imagens apresentadas nas Figuras 3.14 a 3.17, que representam imagens e

seções transversais obtidas em varreduras de 500 x 500 nmz. Estas figuras incluem também

alguns valores para o diâmetro de alguns grãos dos filmes e de irregularidades observadas

na superficie do substrato.

De modo geral, a análise da topografia dos filmes de SnOz depositados sobre sílica

por AFM revelou que estes materiais eram constituídos por partículas de dimensões

nanométricas.. A comparação das imagens obtidas para as três amostras revela que o filme

de SnOz(Cl) era constituído por partículas menores, tanto em termos de altura (entre 3 e 7

nm) como de diâmetro dos grãos (de 25 a 35 nm). Para o filme de SnOz(Sb), a altura média

das partículas foi de 5 nm, e o diâmetro um pouco maior, entre 30 e 60 nm, embora

existissem diversas partículas com dimensões maiores. No filme de SnOz(F), a maioria das
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partículas apresentou diâmetro entre 30 e 50 nm, e maior variação em termos de altura, que

variou entre 3 e 10 nm.

Para o eletrodo de Sn02(Sb) realizaram-se também algumas análises por STM. Tais

análises serão apresentadas em detalhes apenas no Capítulo 5. Para comparação, a Fig.

3.18 apresenta imagens em três dimensões obtidas por AFM e por STM (em ar) em

varreduras de 500 x 500 nm2. Aparentemente, as partículas constituintes do filme

apresentaram menor dimensão na imagem obtida por STM. Como a ponta da AFM é muito

menos afilada que a de STM, entre ambas as técnicas, a dimensão das partículas em geral

parece maior na AFM.

Microscopia eletrônica de transmissão. As análises por TEM foram efetuadas

apenas para o eletrodo de filme de Sn02(CI). A Figura 3.19 representa imagens de seções

transversais do filme, obtidas respectivamente em campos claro (3. 19a) e escuro (3.l9b).

Na imagem obtida em campo claro, ou seja, a partir dos elétrons transmitidos, o constraste

apresentado pode ser devido à difração, ou ainda a diferenças na densidade e na espessura

do filme. Na imagem obtida em campo escuro, i.e., a partir dos elétrons espalhados, o

contraste resultou de cristais com diferentes orientações cristalográficas, onde as regiões

mais claras correspondem aos cristais orientados sob o ângulo de Bragg. As análises

revelaram ainda que o filme apresentava estrutura colunar e, na região analisada, a

espessura do filme variava de aproximadamente 35 a 45 nm. A Fig. 3.20 ilustra algumas

das imagens de alta resolução obtidas (High Resolution TEM, HRTEM), nas quais podem

ser identificadas regiões com diferentes orientações e ainda a presença de defeitos

cristalográficos.

o padrão de difração obtido através desta análise está representado na Figura 3.21.

A partir dos diâmetros dos pontos, identificaram-se as distâncias interplanares 3,38; 2,30;

1,78 e 1,42 Á, correspondentes aos planos (110); (111); (211) e (301), respectivamente.
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AFM - Morfologia do substrato e do filme de SnOz(CI)
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Figuras 3.6 e 3.7. Imagens de AFM e análise da rugosidade da superficie do substrato

(sílica) e do filme de Sn02(CI), respectivamente.
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AFM - Morfologia do eletrodos transparentes de filme de Sn02(Sb) e Sn02(F)
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Figuras 3.8 e 3.9. Imagens de AFM e análise da rugosidade da superfície dos eletrodos

de filme de Sn02(Sb) e Sn02(F), respectivamente.
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Imagens de AFM para o substrato e o eletrodo transparente de filme de Sn02(CI)

Figura 3.10. Substrato

11M
I

0.75
I

0.50

2.5

I

0.25

nM
2.50

0.750.50
~-yoa--"'-".-----+-2.50

1.00 o
11M

0.25
O+,~L-__'"
o

1. 00

0.25

0.50

0.75

Figura 3.11. Sn02(CI)

1.00

0.75-'----

0.25 0.50 0.75

nM
7.5'

-7.5 11.00 o
11M

I

0.25
I

0.50
I

0.75
11M

Figuras 3.10 e 3.11. Superfície do substrato e do filme de Sn02(Cl): imagens da

topografia e perfis correspondentes às seções transversais indicadas nas imagens.
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Imagens de AFM para os eletrodos transparentes de filme de Sn02(Sb) e Sn02(F)

Figura 3.12. Sn02(Sb)
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Figura 3.13. Sn02(F)
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Figuras 3.12 e 3.13. Superfície dos filmes de Sn02(Sb) e de Sn02(F): imagens da

topografia e perfis correspondentes às seções transversais indicadas nas imagens.



Imagens de AFM - detalhes da morfologia do substrato e do filme de Sn02(Cl)

Figura 3.14. Substrato
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Figuras 3.14 e 3.15. Superfície do substrato e do filme de Sn02(Cl): imagens da

topografia e perfis correspondentes às seções transversais indicadas nas imagens.
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83

Figura 3.16. Sn02(Sb)
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Figuras 3.16 e 3.17. Superficie dos filmes de Sn02(Sb) e de Sn02(F): imagens da

topografia e perfis correspondentes às seções transversais indicadas nas imagens.
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Figura 3.18. Imagens de AFM (a) e STM (b) da superfície do eletrodo transparente de

filme de SnOz(Sb).



Microscopia Eletrônica de Transmissão - eletrodo transparente de Sn02(CI)
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Figura 3.19. Imagens da seção transversal do filme de Sn02(CI) obtidas por TEM em

campo claro (a) e em campo escuro (b).
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Figura 3.20. Imagens do filme de SnOs(CI) obtidas em alta resolução (HRTEM).
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Difração de Raios-X Os difratogramas obtidos para os três filmes de Sn02

depositado sobre sílica estão representados na Figura 3.22, que inclui ainda os marcadores

correspondentes aos picos característicos para a cassiterita [177]. De um modo geral, para

os três tipos de eletrodo, os picos de difração coincidiram razoavelmente bem com os picos

mais intensos da cassiterita, embora as intensidades relativas fossem distintas.

O pico mais intenso para as três amostras coincidiu com o característico para a

cassiterita: localizou-se em 28 = 26,61°, correspondendo então à orientação cristalina

(110). Para a cassiterita, o segundo pico mais intenso é o correspondente à direção (101)

(28 = 33,89°). No entanto, para os filmes depositados de Sn02(CI) e de Sn02(Sb), a

segunda direção preferencial de crescimento foi a (211) (28 = 51,78°), e, para o filme

dopado com flúor, o (200) (28 = 37,95°).

Para filmes depositados, as direções preferenciais de crescimento podem ser

distintas, dependendo do método de deposição e do substrato empregado. De modo geral, a

direção preferencial de crescimento para filmes de óxido de estanho é a (110) [76]. No

entanto, para os filmes de Sn02 dopados com flúor, frequentemente relata-se o crescimento

preferencial na direção (200) [70, 79, 87].

As análises de difração de raios-X permitiram ainda estimar o tamanho de algumas

partículas constituintes do filme, através da equação (3.1). Os cálculos foram realizados

apenas para os dois primeiros picos de difração do óxido, correspondentes às direções

(110) e (101). Os valores da largura do pico a meia altura (/3) e a localização exata do pico

de difração empregados nos cálculos estão ilustrados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1. Parâmetros utilizados e resultados obtidos na determinação do tamanho

das partículas constituintes dos filmes (D) através da Equação de Scherrer.

Sn02(Cl) Sn02(Sb) Sn02(F)

28 13 D/Á 28 13 D/Á 28 13 D/Á

[110] 26,62 1,95 42 26,66 2,09 39 26,69 1,60 51

[101] 34,26 1,33 63 34,39 1,79 76 34,15 0,73 114
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De acordo com os valores apresentados na Tabela 3.1, o filme dopado com CI

(dopagem não intencional) apresentou cristalitos menores que os filmes dopados. Para a

direção (110), todos os três tipos de filmes apresentaram valores semelhantes, entre 4 e 5

nm. No entanto, para a direção (101), os filmes dopados com F e Sb apresentaram grãos

maiores, principalmente para o Sn02(F).

Embora não tenha sido possível estimar a altura dos grãos para as outras direções, a

comparação destes resultados com os obtidos por AFM revelou uma interessante

coincidência. As imagens de AFM evidenciaram que os filmes eram constituídos por

partículas com altura similar a estes valores, além de evidenciarem também que os grãos

dos filmes dopados com F e Sb eram maiores que os do filme de Sn02(CI) (Figuras 3.11 a

3.13 e 3.15 a 3.17).

Em geral, nos trabalhos relatados na Literatura, o tamanho das partículas

constituintes de filmes de Sn02 depositados através de distintos métodos foi determinado

através de técnicas de difração de raios-X (através da equação de Scherrer) [85, 87] e de

técnicas de microscopia (SEM e TEM) [76, 88, 96]. Frequentemente observaram-se

partículas de 20 a 40 nm [87, 96]. No entanto, valores inferiores a 7 nm ou superiores a

100 nm também foram relatados [75, 85].

Embora os valores obtidos possam ser considerados baixos se comparados à

maioria dos valores relatados na Literatura, são bastante coerentes considerando-se o

método de deposição empregado. Diversas precauções foram cuidadosamente observadas

durante a preparação do material, com o objetivo de obter filmes de Sn02 de baixa

rugosidade. Estas precauções possivelmente diminuiram a velocidade de nucleação e

crescimento das partículas durante o processo de deposição. Consequentemente, embora os

filmes obtidos fossem pouco espessos, constituíam-se de partículas pequenas e regulares,

resultando em superfícies altamente uniformes e pouco rugosas.
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Figuras 3.21. Padrão de difração obtido por TEM para o filme de Sn02(Cl).
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Figuras 3.22. Espectros de difração de raios-X para os filmes transparentes de Sn02.
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3.3.3. Composição química dos filmes transparentes de 8n02

Os resultados das análises por XPS realizados para os filmes depositados em sílica

estão representados nas Fig. 3.23 a 3.25. Na Fig. 3.23, estão representadas as diversas

regiões analisadas para a superficie (os dois primeiros espectros) e em profundidade, após

diversos ciclos de bombardeio com Ar+.

Inicialmente, verificou-se a calibraçãodos espectros, observando a posição do sinal

do C 1s. A presença de C, devido à contaminação com compostos orgânicos e COl, é um

fato comum em análises de XPS e útil para a calibração dos espectros. A Er-ig característica

do elétron ls do C é 284,8 eV [141]. Na Fig. 3.22, verifica-se que, para todas as amostras,

o pico do C está situado aproximadamente nesta região. Portanto, nesta análise preliminar,

é razoável considerar que os valores de Er-ig estão corretos para os espectros iniciais. A

verificação da calibração também pode ser feita para os últimos espectros obtidos, apesar

da ausência do C. Neste caso, podem ser considerados os valores característicos para o Ar

ou os esperados para o substrato. Os picos do Si e do O em sílica correspondem a 103,4 e

533 eV, respectivamente [141]. Nos espectros obtidos, observaram-se este valores apenas

para os filmes de SnOl(CI) e SnOl(Sb). Para o SnOl(F), os espectros estavam deslocados

em aproximadamente 2 eV para valores mais baixos de energia.

Nos espectros iniciais representados na Fig. 3.23, referentes à análise da superficie,

detectaram-se os elementos C, O e Sn para todas as amostras. Na Fig. 3.23a, referente ao

filme preparado apenas com SnC4, identificou-se a presença de CI, revelando ter ocorrido

a dopagem não intencional do filme. Nesta análise, os outros dois dopantes não foram

identificados, porém, como será discutido posteriormente, análises mais detalhadas dos

espectros permitiram identificar a contribuição do Sb. Para o filme preparado com N&F,

detectou-se ainda presença de Ca, também em muito pequena quantidade; a origem desta

contaminação não foi conhecida.

Ainda para os espectros iniciais, na região do Ois, para todas as amostras, os picos

situaram-se em aproximadamente 530,5 eV, que é o valor de energia característico para os

elétrons ls do O em óxidos metálicos [141]. No decorrer da análise, porém, devido à

remoção do filme de SnOl, o sinal do O deslocou-se gradativamente para o valor caracte

rístico do O ls em sílica. Na Fig. 3.23b, referente ao filme de SnOl(Sb), observa-se ainda

que os espectros da região do O não foram simétricos. Estes espectros serão analisados e

discutidos com maiores detalhes posteriormente.
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Na região do Sn, os picos referentes aos elétrons Sn 3ds12 e Sn 3d312 situaram-se nos

valores característicos para o Sn02, em aproximadamente 487 e 495 eV [77, 141], para

todas as três amostras. Como a ~ig destes elétrons nas espécies SnO e Sn02 são

praticamente coincidentes, não é possível distinguir qual a espécie presente (ou

predominante) no filme [141]. Estes sinais foram detectados nas suas ~ig características

apenas nos quatro primeiros espectros; a seguir, deslocaram-se para energias mais baixas e,

a partir do sexto espectro, aproximadamente, já não foram detectados. A extinção do Sn

ocorreu simultaneamente ao aparecimento do substrato, como mostram os espectros da

região do Si. Nesta fase, observou-se ainda o deslocamento dos espectros na região do O e

do Sn. Este fato também pode ter resultado das mudanças de condutividade das amostras

durante a análise, decorrentes da extinção do filme condutor.

A Fig. 3.24 representa a variação das concentrações relativas dos elementos detec

tados no decorrer das análises de XPS, em porcentagem atômica. Para todas as amostras,

observou-se que o Si contribuiu em -5 % na composição relativa dos filmes, o que seria

um indício de falhas no recobrimento do substrato. Nas curvas referentes aos filmes de

Sn02(Cl) e Sn02(Sb), a contribuição do Si apareceu no primeiro espectro e tomou-se nula

no segundo. Este resultado não é coerente porque ambos os espectros de~ I e 2 foram

registrados antes de iniciar o bombardeio com Ar+ e, portanto, deveriam ser similares.

Apenas para a análise realizada para o filme de Sn02(F), na Fig. 3.24c, observa-se uma

contribuição de aproximadamente 13 % nos dois espectros iniciais. Este resultado não

chega a ser surpreendente, considerando as diversas falhas no recobrimento do substrato,

observadas por SEM, e a pouca espessura deste filme (que será discutida posteriormente).

Um outro resultado interessante e inesperado foi a relação entre as concentrações

de Si e O apresentadas nos gráficos da Fig. 3.24. Após aproximadamente 4 minutos de

bombardeio com Ar+, observam-se aproximadamente 60% de Si e 40% de O, valor

inesperado para a composição do substrato (sílica). O substrato também foi analisado por

XPS, e identificaram-se apenas Si e O na sua composição, com a relação esperada para a

relação (Si]/[O], i.e., 0,5.

Considerando ainda a Fig. 3.24, a partir das concentrações relativas de Sn, Si e O

determinadas nos segundo espectro, a relação [Sn (+SO]/[O] para os filmes de Sn02(Cl),

Sn02(Sb) e Sn02(F) foi estimada em 0,73; 0,49 e 0,70. Portanto, através das análises de

XPS, exceto para o Sn02(Sb), os filmes de Sn02 foram considerados como "não

estequiométricos", devido à deficiência de O na superficie.
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Figura 3.23. Análise da composição química dos filmes de Sn02 depositados sobre

sílica: espectros de XPS determinados para a superficie e em profundidade, após

diversos ciclos de bombardeio com Ar+.
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Figura 3.24. Variação das concentrações relativas dos elementos detectados por XPS nos

espectros registrados durante a remoçào gradativa do filme pelo bombardeio com Ar+.
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Os resultados obtidos para o SnOz(Sb) foram analisados mais detalhadamente, para

investigar a falta de simetria apresentada pelo espectro na região do OIs. Este fenômeno

poderia ser resultante da presença de grupos OH na superfície [21, 25, 77] ou de uma

possível contribuição de Sb, considerando que as Eug dos elétrons Sb 3d512 situam-se na

região do O, em aproximadamente 528 eV [141]. Se fosse devido à contribuição do Sb,

deveriam ser observados também os sinais referentes aos elétrons Sb 3d3/z, na posição de

aproximadamente 537 eV [21, 77, 141]. Para realizar esta análise com maior rigor,

subtraiu-se 0,1 eV da ELig dos espectros, considerando a posição do pico do C 1s, discutida

anteriormente (Fig. 3.25a).

Os espectros nas regiões do Sn e do O determinados na análise da superfície e após

o primeiro ciclo de bombardeio com Ar+ estão representados nas Fig. 3.25b e 3.25c. Na

região do Sn, os picos referentes aos sinais dos elétrons Sn 3d5/z e Sn 3d312 foram

observados em 486.5 and 495 eV, valores coincidentes aos relatados para o SnOz [141]. Na

região do O, a Fig. 3.25c revela as diferenças entre os espectros determinados na superfície

e após o bombardeio com Ar+. O espectro assimétrico do O ls obtido na análise da

superfície foi decomposto em duas curvas, como mostra a Fig. 3.25d. O pico a 530,4 eV

pode ser atribuído ao O no Sn02 [141], enquanto que o outro pico, a 531.3 eV,

provavelmente era devido à presença de espécies OH na superfície [21, 25, 77]. Nos

espectros registrados após iniciar o bombardeio com Ar+ (Fig. 3.25c) observou-se apenas o

pico a 530.4 eV, indicando, portanto, que as espécies OH existiam apenas na superfície e

foram removidas com o bombardeio de Ar+. A observação cuidadosa do espectro

representado na Figura 3.24d revela que existe um pequeno pico a 540,1 eV, e que pode

ser associado ao sinal dos elétrons Sb 3d3/z para espécies Sb5
+ [21, 77].

Para os espectros obtidos nas análises da superfície e após o primeiro ciclo de

bombardeio com Ar+, estimaram-se as concentrações relativas para o Sn e O. A

concentração relativa para cada componente (Cx) foi calculada a partir das áreas dos picos

nos espectros (I) e os respectivos fatores de sensibilidade (S), através da relação [141]

Ix / Sx
ex =2:/;/s; (3.4)

O CSn foi calculada a partir da área referente ao sinal do Sn 3d5/2. Para estimar o

CSb, estimou-se o pico que seria esperado para o Sb3d512, considerando a diferença de 9,35

eV entre os sinais Sb 3d512 e Sb 3d3/2, e as intensidades relativas de ambos, 3:2 [141]. Para
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estimar o Co, consideraram-se as áreas dos sinais a 531,3 e a 530,4 eV (após descontar a

contribuição prevista para o Sb3ds12). Os valores obtidos estão representados na Tabela 3.2.

Tabela 3.2. Determinação das concentrações relativas do Sn, Sb e O nos filmes de

Sn02(Sb) na superfície e após o 1º ciclo de bombardeio com Ar+, através das análises de XPS.

S !<sUP) VScsUP) CXCSUP) I(lo C) VS(lo C) CX(lo C)

Sn 4,095 59322 14486 35,5 % 111866 27318 46,7%

Sb 4,473 1260 282 0,7% 382 86 0,15 %

O 0,711 18504 26025 63,8 % 22103 31143 53,3 %

Como mostra a Tabela 3.2, a [Sb] na superficie do filme foi estimada em 0,7 %, e a

razão das concentrações atômicas relativas [Sn+Sb]/[O] e [Sb]/[Sn] corresponderam a 57%

e 2%, respectivamente. Estes valores são um pouco distintos dos estimados a partir dos

gráficos da Fig. 3.24b, sem considerar a contribuição do Sb. Verifica-se ainda que a razão

[Sb]/[Sn] na superfície é muito maior que na solução precursora (era de 0.2%). Este

fenômeno já foi observado para filmes preparados por Spray Pyrolysis [76], e pode ocorrer

porque o SbCh é menos volátil que o SnCI4 ; durante o processo de aplicação da solução

com o atomizador, o SnCl4 volatiliza, alterando a composição da solução precursora. Um

outro motivo a ser considerado é a tendência do Sb se apresentar preferencialmente na

superficie do filme, como discutido na Revisão Bibliográfica. Os valores da tabela revelam

ainda que estas relações mudaram após o início do bombardeio com Ar+, ocorrendo a

diminuição na [Sb] e [O). Estes dados, porém, não merecem maior atenção, considerando

que a remoção do filme pode ocorrer de maneira não uniforme e que os raios-X interagem

com o SnOz provocando a sua redução, como tem sido relatado na Literatura [99].

A composição química dos filmes foi analisada também por micro-sonda

eletrônica, porém, os resultados obtidos foram muito distintos. As análises revelaram que

os filmes eram constituídos por Sn, O e Si, não identificando a presença de nenhum dos

dopantes. Provavelmente, estas espécies estavam abaixo do limite de detecção da técnica.

Como apenas o Sn e o O foram considerados na composição relativa, obtiveram-se

relações correspondentes a aproximadamente 70 % de Sn e 30 % de O em peso, para todos

os filmes. Estes valores indicariam um excesso de O no filme, já que a composição

esperada para o SnOz (estequiométrico) seria 78,77 % em Sn para 21,23% de O. Como

estes filmes eram muito finos, é provável que a incerteza das análises tenha aumentado.
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Espectros de XPS para o filme de Sn02(Sb) depositado em sílica
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Figura 3.25. Espectros de XPS: região do C ls, evidenciando que o espectro está

deslocado em 0,15 V (a); regiões do Sn 3d (b) e do O ls (c), referentes às análises da

superficie e após o l° ciclo de bombardeio com Ar+ (corrigidos em 0,15 eV);

decomposição do espectro superficial do Ois nos picos componentes (d).
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3.3.4. Espessura, condutividade e transparência dos filmes depositados em sílica

A espessura dos filmes transparentes de Sn02 foi estimada através de diferentes

técnicas. Através da refletometria de raios-X, a espessura dos filmes foi determinada

através da relação expressa na equação 3.4, considerando a distância entre as franjas de

interferência apresentadas nos espectros representados na Fig. 3.26. Para os filmes de

Sn02(CI) e Sn02(Sb), considerou-se a distância entre a segunda e a terceira franjas, por

estarem melhor definidas; as espessuras estimadas para estes filmes corresponderam a 42 e

53 nm, respectivamente. O espectro obtido para o filme de Sn02(F) apresentou apenas

duas franjas. Considerando a distância entre as mesmas, estimou-se a espessura deste filme

·em 18 nm.

Apenas para o filme de Sn02(CI), as análises da seção transversal por TEM

revelaram que a espessura deste filme- variava entre 35 e 45 nm (Figura 3.19).

Para obter mais informações sobre este parâmetro, examinou-se também a

superficie das amostras submetidas à análise por XPS, para analIsar a região onde o filme

havia sido removido por bombardeio com Ar+. As análises foram realizadas por

interferometria de luz, em áreas de 2 x 1,5 mm2, e estão representadas na Fig. 3.27. Na figo

3.27, foram representadas as imagens da superfície dos filmes e os perfis correspondentes a

uma seção transversal obtida para cada imagem. Através dos perfis, determinou-se

diferença na altura das áreas onde o filme foi removido e onde a superficie não foi atingida

pelo bombardeio com Ar+. Estas alturas correspondem a 30,4; 36,5 e 26,7 nm para os

filmes de Sn02(CI), Sn02(Sb) e Sn02(F), respectivamente.

Informações adicionais foram obtidas ainda através das análises por micro-sonda

eletrônica, onde realizaram-se cálculos interativos para determinar a composição química e

a espessura dos filmes. Nestas análises, a espessura dos filmes de Sn02(CI), Sn02(Sb) e

Sn02(F) foram estimadas em 37,50 e 33 nm, respectivamente.

A comparação qualitativa dos resultados obtidos revela que, entre as três amostras,

os filmes de maior e menor espessura são respectivamente, os de Sn02(Sb) e Sn02(F). No

entanto, a comparação quantitativa dos resultados revela consideráveis diferenças. Como

valores médios, as espessuras foram estimadas em 40; 50 e 25 nm, para os eletrodos de

Sn02(CI), Sn02(Sb) e Sn02(F), respectivamente.
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Considerando estes valores de espessura, a resistividade dos filmes dopados com

CI, Sb e F foi estimada em 1O~ 5 e 4 mn cm. Estes resultados mostram que os filmes

dopados com F e Sb eram mais condutores que o filme dopado com Cl.

Analisou-se ainda a transmitância dos filmes de Sn02 depositados sobre sílica.

Como mostram os espectros de transmitância da luz representados na Figura 3.28, estes

filmes apresentaram alta transparência na região do visível.

Os resultados obtidos na caracterização das propriedades fisico-químicas

determinadas através das diferentes técnicas de análise para os eletrodos transparentes

foram resumidas na Tabela 3.3.

Tabela 3.3. Propriedades fisico-químicas dos filmes transparentes de Sn02

Sn02(CI) Sn02(F) Sn02(Sb)

XPS-Composição química
[Sn+Sb]/[Ü]

[Sn]/[O] 0,7 0,7 0,57

Transmissão VIS 85% 75% 80%

Espessura 1nm 35-45 (TEM)

Reflectometria de XRD 42 18 53

Perfilometria 30 27 37

Micro-sonda eletrônica 37 33 50

Resistividade 1mQcm 10 4 5

Tamanho dos grãos 1nm
AFM-Diâmetro 25-35 30-50 30-60

AFM-Altura 3-7 3-10 5

XRD: (J la); (101) 4,2; 6,3 5,1; 11,4 3,9; 4,6

Rugosidade (rms) 1nm
AFM (4 x 4 Jml2 ) 1,5-2,5

1,5-2,6 1,6-2,8

Interjerometria de luz 1,0
1,0 1,0
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Reflectometria de Difração de Raios-X - filmes de Sn02 depositados em sílica
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Figura 3.26. Espectros de Reflectometria de Raios-X detenninados para estimar a

espessura dos filmes de Sn02 depositados sobre sílica.
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Microscopia por Interferometria de Luz
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Figura 3.27. Análise por perfilometria nas proximidades das áreas bombardeadas com Ar+

para remoção do filme de SnOz. Imagens da superfície e perfis de seções transversais.
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3.4 - CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS

DEPOSITADOS SOBRE TITÂNIO

Os eletrodos de filme de Sn02(Sb) depositado sobre titânio foram caracterizados

apenas no aspecto morfológico, empregando SEM e microscopia por interferometria de

luz. Este tipo de eletrodo foi detalhadamente caracterizado por Fugivara [51] por SEM,

XRD e outras técnicas. As análises por SEM revelaram que a superficie deste eletrodo

apresentava uma alta rugosidade, sendo formada por cadeias de aglomerados e partículas

com dimensões entre 1 e 3 !J.m. Nas análises por XRD, identificou-se a presença de um

composto misto de composição (Snl-xTix0 2) entre a superficie do titânio e o Sn02 [51].

As micrografias obtidas por SEM para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) preparados no

presente trabalho estão representadas na Figura 3.29. Esta análise revelou que os eletrodos

apresentaram a superficie bastante rugosa, com diversas irregularidades no filme. A Figura

3.29a ilustra uma imagem de aproximadamente 250 x 150 !J.m2, observada em aumentos da

ordem de 500 vezes. Esta imagem é bastante representativa da morfologia observada em

toda a extensão da amostra. Nesta imagem, verificam-se regiões em que o filme se

apresenta de maneira mais uniforme, e outras que apresentam rachaduras, crateras e

protuberâncias. .Estas regiões podem ser examinadas melhor através das imagens

representadas nas Figuras 3.29b e 3.29c, que ilustram áreas onde o filme apresentava

recobrimento uniforme e aquelas que apresentavam grãos, respectivamente. A Figura

3.29d revela em detalhes a microestrutura apresentada nas proximidades dos grãos.

Os resultados obtidos nas análises por microscopia interferométrica estão

representados na Figura 3.30. Estão representados uma imagem com o mapa geral obtido

para a superficie, em uma área de ~ 180 x 140 !J.m2, e, ao lado, o perfil correspondente a

uma seção transversal definida naquela imagem. Apresenta-se ainda um gráfico que mostra

a composição tridimensional dos perfis determinados na análise, e o histograma referente

às diferentes alturas determinadas. As análises realizadas em diferentes áreas das amostras

revelaram resultados similares: a superficie deste tipo de eletrodo apresentou alta

rugosidade (rms ~ entre 420 e 480 nm), e, em algumas regiões, a distância entre pico e vale

atingiu 8 )lm.



(a)

(b)

SEM - Morfologia do eletrodo de Ti/Sn02(Sb)

Figura 3.29. Micrografias obtidas por SEM para o eletrodo de filme de Sn02(Sb) deposi

tado em titânio: aspecto geral da superfície (a) e detalhe das áreas mais uniformes (b).

102



(c)

(d)

SEM - Detalhes da superfície do eletrodo de Ti/Sn02(Sb)

Figura 3.29. Superfície do eletrodo de Ti/Sn02(Sb): detalhes de regloes que

apresentaram falhas na cobertura do filme, observadas com aumentos de ~2500 e

10000 vezes.
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Eletrodo de TilSn02(Sb) - Microscopia por Interferometria de Luz
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resultados da análise por microscopia interferométrica.
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3.5 - CARACTERIZAÇÃO DOS ELETRODOS DE Sn02

TRANSPARENTES E DE TlISn02 MODIFICADOS COM OTS

A caracterização dos eletrodos modificados com OTS foi realizada através de

análises químicas (XPS) e morfológicas. As análises morfológicas foram efetuadas apenas

para os eletrodos transparentes e incluiram o exame da superficie por AFM e a verificação

da hidrofobicidade da superficie (apenas qualitativa). Para avaliar a hidrofobicidade da

superficie, obtiveram-se, com o auxílio de uma câmera, imagens de gotículas de água de

2,5 e de 5,0 J.1L colocadas com uma micro-seringa sobre a superficie dos eletrodos.

As imagens obtidas para gotículas de 2,5 J.1L estão representadas na Fig. 3.31. A

análise da forma das gotículas nas imagens (a), (b) e (c) revela que mesmo os eletrodos não

modificados apresentaram superficies consideravelmente hidrofóbicas. A comparação com

as imagens obtidas para os eletrodos modificados mostra que os três tipos de eletrodos

apresentaram superficies ainda mais hidrofóbicas. O aumento na hidrofobicidade pode ser

considerado um indício da presença do filme de organosilano.

As amostras foram analisadas por AFM em diversas áreas, e não foram observadas

alterações morfológicas que pudessem indicar a presença dos organosilanos na superficie.

Nestas análises, observou-se apenas uma certa dificuldade para a aquisição das imagens,

possivelmente provocada por interações entre a ponta e o filme hidrofóbico. Como as

imagens obtidas para os eletrodos modificados não diferiram das apresentadas na Seção

3.3.2., não foram incluídas neste capítulo. Algumas destas imagens serão apresentadas no

Capítulo 5, nas comparações da morfologia dos eletrodos antes e após a aplicação de

tratamentos eletroquímicos.

Através das análises de XPS, também foram obtidos apenas indícios da presença do

OTS na superficie dos eletrodos modificados. Os espectros obtidos estão representados nas

Fig. 3.32b e 3.32c, respectivamente. Para comparação, o espectro obtido para o filme

transparente de Sn02(Sb) não modificado está representado na Fig. 3.32a. Para os

eletrodos modificados, verificou-se a presença de Si e detectou-se que o pico relativo ao C

1s apresentava intensidade muito maior (Figs. 3.32b e 3.32c). Para os eletrodos

transparentes, a presença do Si poderia ser proveniente do substrato, caso houvessem

falhas na cobertura do filme. Porém, essa hipótese não é aplicável para o eletrodo de

Ti/Sn02(Sb), e, portanto, parece razoável admitir que estes resultados indiquem a adsorção

do OTS na superficie destes eletrodos.
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Nas análises realizadas para os eletrodos modificados, observou-se também que os

sinais referentes ao O ls não eram simétricos. A Figura 3.32 ilustra a decomposição dos

espectros nos picos componentes. Na Fig. 3.32a, verifica-se um pico em 530,5 eV, que

pode ser atribuído aos elétrons do OIs do Sn02. Porém, neste mesmo espectro, o outro

pico está localizado em 532,2 eV; embora este valor ainda possa ser atribuído aos grupos

M-OH superficiais [77, 141], é cerca de 1 eV mais alto que o ELig observada para o

eletrodo não modificado (Fig. 3.25d). É possível que o ELig tenha se deslocado para valores

mais altos por contribuição dos O ligados ao OTS, já que o ELig do O ls em compostos

orgânicos situa-se em 532 e 536 eV [77, 141]. Para o eletrodo modificado de Ti/Sn02(Sb),

ambos os picos foram verificados em ELig menores, em 529,5 e em 531,8 eV

Possivelmente, estas diferenças foram causadas pelos distintos substratos (sílica e Ti).

Estas análises permitiram caracterizar os eletrodos modificados apenas qualitati

vamente, mas não forneceram informações a respeito da espessura e da estrutura do filme

de OTS na superficie dos eletrodos modificados. Considerando a morfologia dos materiais

investigados e os mecanismos propostos para a adsorção do OTS [138-140], seria muito

pouco provável que as moléculas do OTS estivessem ordenadas como uma monocamada

ideal na superficie dos eletrodos de Sn02, como ilustrado na Fig. 2.5. Para os materiais

investigados, a rugosidade da superficie dificilmente possibilitaria a formação de uma

camada com uma estrutura tão ordenada e fixa, mesmo antes de considerar se a distância

Sn-Sn na superficie seria compatível com a distância Si-O-Si do filme hidrofóbico.

Devido à alta reatividade dos grupos Si-CI (ou ainda Si-OH) e da tendência a fortes

interações hidrofóbicas das cadeias hidrocarbônicas das moléculas do OTS, é muito

provável que estas moléculas tenham sofrido hidrólise e polimerização ao entrar em

contato com a superficie hidratada do Sn02. Porém, parece mais razoável admitir que as

ligações das moléculas de OTS com os sítios Sn-OH da superficie não foram efetivas para

cada molécula de OTS, mas muito mais esporádicas. A estrutura resultante do filme de

OTS poderia ser imaginada como um novelo de lã desenrolado sobre o eletrodo de Sn02.

Este filme hidrofóbico, formado pela polimerização das moléculas do OTS, ou por

interações hidrofóbicas e de ponte de hidrogênio, poderia estar atado à superficie somente

em alguns pontos, através de ligações do tipo -Sn-O-Si-(CH2 )I7CH3.

Este modelo pareceu ser coerente com os resultados obtidos no estudo das

propriedades eletroquímicas destes materiais (Capítulo 4) e no estudo das alterações

morfológicas induzidas por perturbações eletroquímicas (Capítulo 5).
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Análise qualitativa da hidrofobicidade da superfície dos eletrodos

(a) Sn02(Cl)

(b) SnOiSb)

(c) Sn02(f)

Eletrodos não modificados Eletrodos modificados com ors

Figura 3.31. Verificação qualitativa da hidrofobicidade da superfície dos eletrodos

transparentes: imagens de gotas de H20 (2,5 I-lL) sobre os eletrodos modificados ou não

com octadeciltriclorosilano.
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Figura 3.32. Espectros de XPS obtidos para (a) o eletrodo não modificado de Sn02(Sb) 

depositado em sílica; (b) para o eletrodo transparente de Sn02(Sb) modificado com 

octadeciltriclorosilano e (c) para o eletrodo de Til Sn02(Sb )-OTS. 
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XPS - Espectros da região do OIs 

(a) SílicaJSn02(Sb )-OTS 
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Figura 3.33. Decomposição dos espectros do O ls obtidos para os eletrodos de filme 

de Sn02(Sb) depositados sobre sílica ou titânio modificados com OTS. 
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3.6;. CONaUSÕE8

As principais conclusões obtidas do estudo apresentado neste capítulo referem-se

ao trabalho desenvolvido para a preparação e caracterização dos eletrodos transparentes, já

que estes aspectos praticamente não foram investigados para os eletrodos de TiJSn02.

~ Depositaram-se filmes de Sn02 dopados com CI, F ou Sb que eram transparentes,

condutores e policristalinos. Os filmes eram constituídos por partículas com dimensões

nanométricas (diâmetro e altura médios de 30 e 6 nrn, respectivamente) e apresentavam

a superficie uniforme, com rugosidade média quadrática de apenas 1 a 2 nm.

~ A morfologia dos filmes obtidos, principalmente no que se refere à uniformidade, baixa

rugosidade e à pequena dimensão e à alta coalescência das partículas, se destaca como

um resultado original quando comparado aos resultados obtidos em estudos correlatos

apresentados na Literatura.

~ A técnica de Spray Pyro/ysis consiste em um método relativamente simples e de baixo

custo para a obtenção dos filmes transparentes de Sn02, porém, exige um controle

rigoroso de todos os parâmetros envolvidos no processo de deposição, i.e, concentração

da solução precursora e dos dopantes, fluxo do atomizador, morfologia e temperatura

do substrato, etc.

~ As características do substrato têm grande influência na morfologia dos filmes

depositados, especialmente para filmes finos. Para a obtenção de filmes uniformes e de

baixa rugosidade é imprescindível que a superficie do substrato esteja perfeitamente

limpa, para que tanto a nucleação como o crescimento do filme sejam uniformes.

~ Os dopantes empregados para aumentar a condutividade dos filmes de Sn02, apesar da

baixa concentração na solução precursora (0,2%), influem na direção preferencial de

crescimento dos grãos e, consequentemente, afetam a morfologia das partículas, a

espessura do filme, e ainda a composição química e o grau de hidratação da superficie.

Como mostram os próximos capítulos, estas propriedades influem no comportamento

eletroquímico destes eletrodos e na susceptibilidade à corrosão induzida por

perturbações eletroquímicas.
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4.1-INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o estudo desenvolvido para caracterizar as propriedades 

eletroquímicas dos eletrodos transparentes de Sn02 dopados com CI, F ou Sb e dos 

eletrodos de Ti/SnOlSb), modificados ou não com um filme de octadeciltriclorosilano. 

Inicialmente, investigou-se o comportamento eletroquímico dos eletrodos em 

solução aquosa de um eletrólito inerte (NaCI04 0,1 M) e também em K&'e(CN)6 1 mM por 

Voltametria Cíclica. Em prosseguimento, como o Sn02 é um material semicondutor, 

determinaram-se os gráficos de Mott-Schoktty (C2 vs. E) para estimar a densidade de 

portadores de carga (ND) e o potencial de bandas planas (EFB) para ambos os tipos de 

eletrodos não modificados. Para determinar as variações da capacidade interfacial em 

função do potencial aplicado, empregaram-se as técnicas de Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIS) e Voltametria Cíclica de Baixa Amplitude (SACV). 

Para finalizar este estudo, verificaram-se possíveis aplicações para os eletrodos de 

Ti/Sn02(Sb) modificados com OTS para o desenvolvimento de biosensores e como ânodos 

para a eletroxidação de compostos orgânicos. A primeira alternativa foi motivada pela 

suposição de que proteínas eletroativas poderiam adsorver na superficie do eletrodo e 

manter a estrutura inalterada, protegidas pelas cadeias do organosilano [178, 179]. Para 

verificar esta possibilidade, realizaram-se testes com o citocromo-c. Para a segunda 

alternativa, realizaram-se testes com metanol em solução aquosa para verificar se o filme 

hidrofóbico de OTS poderia atuar como um pré-concentrador e promover a oxidação de 

compostos orgânicos [136, 137]. Infelizmente, porém, os resultados obtidos em ambas as 

tentativas não foram promissores: o citocromo-C não apresentou qualquer resposta 

eletroquímica, e o metanol, além de ter sido fortemente adsorvido na superficie do eletrodo 

pareceu até mesmo bloqueá-lo, como será discutido no final deste capítulo. 
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4.2 - DETALHES EXPERIMENTAIS

4.2.1. Reagentes e soluções

As medidas eletroquímicas foram realizadas em soluções aquosas de NaCI04 0.1

M com pH 2,0 ou 10,0 e em solução de ~Fe(CN)6 lmM em NaCI040.1 M com pH 2,0.

o pH das soluções foi ajustado pela adição de HCI04 ou NaOH, sob agitação

magnética, empregando um pHmetro e eletrodo de vidro combinado. Antes de ajustar o

pH, as soluções foram desoxigenadas através do borbulhamento de nitrogênio por 30

minutos. Para evitar a presença de agentes oxidantes no gás, empregou-se um sistema de

purificação constituído por dois frascos lavadores, o primeiro contendo solução de

metavanadato de amônio/amalgama de Zn e o segundo contendo a solução de trabalho.

A água empregada no preparo das soluções e na lavagem final dos eletrodos foi

previamente destilada e purificada através de um sistema Milli-pore, Milli-Q.

Utilizaram-se apenas reagentes de grau p.a. e de procedência "Merck" (exceto

quando especificado). O NaCI04 foi previamente recristalizado, para minimizar uma

possível contaminação com cloreto (o NaCI é muito mais solúvel). O procedimento

consistiu em dissolver o sal em água até saturação, filtrar a solução e manter o filtrado sob

uma lâmpada de infra-vermelho até que se iniciasse o processo de cristalização. O sistema

foi então deixado em repouso por 24 horas. A seguir, o sólido foi retirado com o auxílio de

uma espátula e submetido à secagem a vácuo. Para finalizar o processo, o NaCI04 foi

colocado em estufa a 100°C até que apresentasse peso constante, e, depois, mantido em

um dessecador [149].

Nos experimentos realizados para testar possíveis aplicações para os eletrodos,

utilizaram-se ainda soluções tampão de Na2HPOJNaH2P04 de pH 7,00 (preparadas com

água previamente fervida e purgada com N2 para eliminar o CO2), solução 10 mM de

citocromo-C (Cyt-C) no tampão fosfato de pH 7,00 (Cyt-C "AIdrich", 99%) e solução

aquosa 2,5 mM de CH30H em meio de NaCI040,1 M de pH 2,0.
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4.2.2. Preparação dos eletrodos para as medidas eletroquímicas

Antes de iniciar as medidas eletroquímicas, os eletrodos foram previamente

submetidos a um processo de limpeza. Para os eletrodos depositados sobre titânio,

realizaram-se dois banhos de ultra-som em acetona, com duração de 5 minutos cada. A

seguir, apenas a face com filme de SnOz depositado foi enxaguada abundantemente com

água. A secagem do eletrodo foi feita com jato de gás nitrogênio.

Os eletrodos depositados sobre sílica foram previamente cortados nas dimensões

adequadas com lápis de diamante e submetidos a sucessivos banhos de ultra-som em

acetona, etanoI e água, seguidos de secagem.

Para os eletrodos modificados, utilizou-se apenas enxague abundante com água e

secagem, porque estes já haviam sido submetidos ao processo de limpeza antes da

adsorção do organosilano, e, desde então, haviam sido manipulados somente através de

pmças.

4.2.3. Células eletroquímicas e equipamentos

Nas medidas realizadas para os eletrodos depositados sobre titânio, empregou-se

uma célula eletroquímica similar às células empregadas para estudos de corrosão, p.ex.

como o modelo K0047 da EG&GIPAR, mas de menor dimensão (- 12 mL de capacidade).

A célula consistia de um cilindro de Pyrex com uma abertura circular em uma das laterais,

onde o eletrodo de trabalho foi colocado e fixado com o auxílio de um anel de Viton. A

área do eletrodo em contato com a solução correspondia a aproximadamente 0,636 cmz. A

parte superior da célula dispunha de diversos orifícios, para adaptação dos outros eletrodos

e entrada e saída de gás.

Empregou-se uma espiral de Pt platinizada como contra-eletrodo, e, como eletrodo

de referência, utilizou-se um eletrodo de calomelano saturado (ECS), colocado na célula

eletroquímica em um compartimento separado através de um capilar de Luggin. O eletrodo

de referência foi ainda conectado a um capacitor de 10 /olF e a um fio de Pt que foi

colocado na solução, com o objetivo de minimizar ruídos de frequência da rede elétrica e

melhorar a resposta do sistema [51]. As medidas foram realizadas empregando o

potenciostato/galvanostato EG&G PAR modelo 273A, acionado por um microcomputador

IBM-PC através dos programas M-270 e M-398.
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Nas medidas realizadas para os eletrodos depositados sobre sílica empregaram-se

duas células eletroquímicas distintas. Uma das células era constituída por um copo de Pyrex

com capacidade para 50 rnL e tampa de Teflon com orificios para adaptação dos eletrodos e

do borbulhador de gás. Nesta célula, os eletrodos de filme de Sn02 depositado sobre sílica

foram utilizados na forma de amostras retangulares de aproximadamente 1,0 x 1,5 cm2. A

área do eletrodo exposta à solução correspondeu a aproximadamente 0,6 C~2. Como

eletrodo auxiliar e de referência, empregaram-se uma espiral de Pt e o ECS (descritos

anteriormente).

A outra célula foi utilizada na fase inicial do trabalho, quando as medidas foram

efetuadas com o equipamento de STM Topometrix acoplado ao bipotenciostato DM-I000,

operando no modo para Eletroquímica. A célula eletroquímica consistia de um pequeno

corpo de Teflon, colocado sobre o eletrodo de trabalho com o auxílio de um anel de Viton e

4 parafusos para fixar o conjunto. A capacidade desta célula era de aproximadamente 0,15

rnL, e a área exposta do eletrodo de trabalho era de 0,385 cm2. Utilizaram-se um anel e um

fio de Pt atuando respectivamente como contra-eletrodo e pseudo eletrodo de referência.

A maioria dos experimentos realizados empregando a célula eletroquímica

desenhada para os experimentos de STM foram posteriormente refeitos com a célula

eletroquímica convencional, utilizando o ECS como referência. As exceções incluem os

experimentos em K&e(CN)6 realizados para os eletrodos transparentes e, eventualmente,

alguns outros voltamogramas.

A comparação dos voltamogramas obtidos em ambos os sistemas mostraram

reprodutibilidade nos resultados, evidenciando que o eletrodo de pseudo-referência de Pt

apresentava um potencial estável na solução de NaCI04 0,1 M de pH 2,0. O potencial de

ambos os eletrodos está relacionado por:

EECS = EPt + 0,45 V (4.1)

No entanto, nos experimentos realizados com o eletrodo de Pt como pseudo

referência em solução alcalina (NaCI04 0,1 M de pH 10,0), verificaram-se resultados pouco

coerentes e não reprodutíveis quando repetidos com o ECS. Provavelmente o eletrodo de

Pt não apresenta um comportamento estável em soluções alcalinas, e não pode ser

empregado como um eletrodo de pseudo referência em tais condições. Na apresentação dos

resultados, estará indicado em cada experimento qual foi o eletrodo de referência utilizado.



115

.4.2.4. Metodologia

Para todos os experimentos realizados, a solução de trabalho foi previamente

desaerada através do borbulhamento de nitrogênio durante 30 minutos. Antes de iniciar as

medidas, os eletrodos foram mantidos na solução durante 2 horas (exceto para as medidas

de potencial de circuito aberto, EcA). Os experimentos foram realizados em temperatura

ambiente, a (25 ±1) cC, e sob atmosfera inerte, mantendo-se o N2 sobre a solução.

Em eletrólito inerte, NaCI04 0,1 M, determinaram-se os potenciais nos quais

iniciam-se as reações de desprendimento de hidrogênio e de oxigênio (RDH e RDO) em

soluções de pH 2,0 e 10,0. Para determinar o potencial para a RDO, realizaram-se repetidas

varreduras triangulares de potencial, a partir do EcA e com aumento progressivo no limite

de potencial anódico. Experimentos similares foram realizados para determinar o potencial

para a RDR. Para os eletrodos de filme de Sn02 depositado em titânio, realizaram-se ainda

curvas de polarização anódica quase estacionária, a 0,166 mVs-', desde um potencial 50 mV

abaixo do ECA até o potencial para a RDO.

Nos experimentos com ferrocianeto de potássio, registraram-se os perfis I/E em

diversas velocidades de varredura (v), para todos os tipos de eletrodos, modificados ou não

comOTS.

As medidas de Voltametria Cíclica de Baixa Amplitude e de Espectroscopia de

Impedância Eletroquímica foram efetuadas sob a aplicação de potenciais compreendidos

entre 0,1 e 1,8 V, somente depois que o sistema apresentasse uma corrente constante.

Como eletrólito, empregou-se solução de NaCI04 0.1 M, com pH 2,0.

Nas medidas de SACV, o procedimento experimental consistiu em aplicar um dado

valor de potencial E ao eletrodo durante pelo menos 120 segundos, e a seguir realizar a

varredura triangular de potencial entre (E-20mV) até (E+20 mV), iniciada em sentido

positivo. Em cada experimento, realizaram-se 2 varreduras repetidas de potencial.

Para estimar as resistências Rs e Rp do sistema, de acordo com o circuito

apresentado na Fig. 2.13, registraram-se os perfis potenciodinâmicos obtidos ao variar

linearmente o potencial desde 0,38 até 0,42 V. Empregaram-se diversos valores de v,

compreendidos entre 0,001 a 2 Vs- l (exceto para o eletrodo de Sn02(Sb), onde utilizaram

se 0,001 < v < 1 Vs-J
). Para estimar a capacidade da dupla camada elétrica, efetuaram-se
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medidas em diversos intervalos de potencial (E-2OmV < E < E+20 mV), com valores de E

compreendidos entre 0,2 a 1,2 V, somente em v baixas (1 < v < 5 mVs-1
).

Os dados foram tratados de acordo com a metodologia proposta por Macdonald,

apresentada na seção 2.6.2 da Revisão Bibliográfica. Deve-se acrescentar ainda que, para

determinar LU, utilizaram-se os voltamogramas obtidos na segunda varredura, e, para

determinar lIRa,., os valores da derivada foram obtidos graficamente, após traçar uma curva

média para a corrente, na região onde a varredura de potencial foi invertida.

Os espectros de impedância eletroquímica foram determinados aplicando sinais de

amplitude de 5 mV, entre as frequências de 0,1 e 105 Hz. Os espectros de impedância foram

analisados usando o programa desenvolvido por Boukcamp [148] para atribuição do

circuito elétrico equivalente através do ajuste dos dados experimentais.

Os experimentos de eletro-oxidação de metanol foram realizados com os eletrodos

de Ti/Sn02(Sb) modificados e não modificados com OTS. Cada eletrodo foi previamente

mantido na solução 0,1 M de NaCI04 com pH 2,0 durante 2 horas, e, a seguir, registraram

se os voltamogramas cíclicos (VC) no intervalo compreendido entre 0,8 e 1,6 V em

diferentes velocidades de varredura. A seguir, o mesmo conjunto de experimentos foi

realizado com uma solução 2,5 mM de CH30H em 0,1 M de NaCI04 com pH 2,0.

Os estudos com Citocromo-C foram realizados seguindo um procedimento similar.

Inicialmente, o eletrodo foi mantido na solução tampão de pH 7,0, e registraram-se os VC

em diversas v no intervalo de -0,25 a +0,25 V. A seguir, a solução tampão foi retirada da

célula com o auxílio de uma pipeta, adicionou-se a solução 2,5 mM de Cyt-C em tampão, e

acompanhou-se a variação do ECA. Após 2 horas, registraram-se também os VC. Porém,

como já foi mencionado na introdução deste capítulo, não foi obtida qualquer resposta

eletroquímica para este sistema e, por esta razão, os resultados obtidos neste estudo não

foram incluídos na seção 4.3.
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4.3 -RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.3.1. Comportamento eletroquímico dos eletrodos transparentes

4.3.1.1. O potencial de circuito aberto dos eletrodos em solução de NaCI04

As curvas da variação do ECA do eletrodo em função do tempo em contato com a

solução de NaCI04 0,1 M de pH 2,0 estão representadas na Figura 4.1. As curvas foram

registradas alguns minutos após a imersão do eletrodo na solução, devido às dificuldades

verificadas para a montagem da célula eletroquímica.
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Figura 4.1. Potencial de circuito aberto dos eletrodos transparentes de Sn02 em

função do tempo em contato com a solução de NaCl04 0,1 M de pH 2,0.

Para todos os eletrodos investigados, verificou-se que o ECA atingiu um valor

estável após aproximadamente 2 horas em contato com a solução. Para os eletrodos

dopados com Sb, o potencial simplesmente diminuiu lentamente até atingir o valor estável

em aproximadamente 0,49 V; no entanto, para os outros eletrodos, o potencial

inicialmente decresceu para depois aumentar, permanecendo constante em 0, 40 e 0, 32 V

para os eletrodos dopados com CI e com F, respectivamente.
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A observada variação do ECA com o tempo deve estar relacionada aos diversos

equilíbrios envolvidos nos processos de adsorção de moléculas de água e hidratação da

superficie do Sn02. Para os eletrodos investigados neste trabalho, as análises de XRD

evidenciaram que os filmes de Sn02 eram policristalinos com orientação preferencial

(110). Como já foi discutido na Revisão Bibliográfica, as moléculas de H20 se dissociam

quando adsorvidas neste plano cristalino, formando grupos Sn-OH [31, 32, 62, 128]. A

formação destes grupos pode ter alterado o estado de oxidação dos átomos de Sn

superficiais, e, consequentemente, o interior do sólido também se reestruturou. Como a

formação das espécies Sn-OH produz, no geral, um excesso de cargas negativas, deve ter

diminuído o potencial da superficie do eletrodo [31, 32]. Estes processos devem ser

relativamente lentos, e, por esta razão, o ECA variou até que fosse estabelecido o equilíbrio

entre a superficie do eletrodo e a solução.

Na Fig. 4.1, verifica-se que, nas mesmas condições, os eletrodos transparentes de

Sn02CCI), Sn02(F) e Sn02(Sb) apresentaram ECA distintos. Possivelmente, este resultado

está relacionado às diferenças na composição química da superficie e na estrutura

cristalina entre os três eletrodos, discutidos no capítulo anterior.

Para todos os eletrodos, a orientação cristalina predominante foi a (110) e, embora

as outras orientações predominantes fossem distintas para cada filme, a análise destas

propriedades não ofereceu qualquer relação com os valores de ECA obtidos. Porém, no que

se refere à composição química, os valores do ECA determinados foram coerentes com o

que seria esperado considerando a eletronegatividade dos dopantes.

De acordo com o modelo da tripla camada elétrica para óxidos, a carga da

superficie, e, consequentemente, o ECA, dependem dos equilíbrios de dissociação dos

grupos Sn-OH [180], ou seja,

Sn-OH = Sn-O- + H+

Sn-OH2+ = Sn-OH + H+

(4.2a)

(4.2b)

Em geral, estes equilíbrios são discutidos em relação às características da solução

(pH, força iônica, etc). Porém, parece razoável supor que estes equilíbrios também sejam

influenciados pela presença de espécies "estranhas" na estrutura cristalina do óxido, i.e., os

dopantes. Sendo assim, seria esperado que, quanto maior a eletronegatividade dos
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dopantes, mais os equilíbrios das reações de dissociação do SnOH estariam deslocados

para a direita. Consequentemente, a carga da superficie seria mais negativa e o valor do

ECA seria menor, como foi observado para o ECA dos eletrodos dopados com, F, CI e Sb.

4.3.1.2. Perfis potenciodinâmicos em NaCI04 0,1 M

o comportamento eletroquímico dos eletrodos de Sn02 em solução aquosa foi

caracterizado através de Voltametria Cíclica. Para cada eletrodo, ao realizar a varredura de

potencial partindo do ECA em direção crescente, verificou-se apenas uma corrente

capacitiva baixa em um amplo intervalo de potencial, até que fosse atingido o potencial

para aRDO.

Para todos os eletrodos, os experimentos mostraram que, para um eletrodo "novo",

i.e., que ainda não tivesse sido empregado em qualquer tipo de investigação, o potencial no

qual se iniciava a RDO apresentava alterações nas primeiras varreduras. Obtinham-se

curvas IIE reprodutíveis e estáveis somente após 5 ou 6 ciclos de varreduras de potencial

ou ainda, após alguns minutos de polarização anódica na região da RDO.

A Figura 4.2. ilustra a variação do perfil potenciodinâmico de um eletrodo novo de

Sn02(Sb) submetido a ciclos repetidos de varredura de potencial. Verifica-se que, na

primeira varredura de potencial, a RDO iniciou-se antes de 1,6 V. Nas varreduras

seguintes, esta reação iniciou-se em potenciais mais anódicos, até que se obteve um perfil

potenciodinâmico reprodutível e estável a partir da 68 varredura.
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Figura 4.2. Perfis potenciodinâmicos obtidos em repetidas varreduras

triangulares de potencial para um eletrodo novo de Sn02(Sb) depositado em

sílica. Eletrólito: 0,1 M NaCI04 de pH 2,0; v=SO mV/s.
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Na Literatura, há relatos da /óbservação de um comportamento semelhante para 

e1etrodos transparentes de óxido de índio dopado com estanho (ITO) [181], e ainda para 

eletrodos de Sn02(Sb) depositados sobre titânio [51, 76]. 

Para os eletrodos de ITO, Kraft [181] sugeriu que a polarização na região da ROO 

poderia provocar a oxidação dos átomos de O constituintes da superficie do eletrodo, 

causando a quebra das ligações Sn-O e In-O. Os íons In3
+ passariam para a solução, porém, 

os íons Sn4
+ reagiriam com espécies OH' da solução, depositando-se na superficie como 

Sn(0H)4, que seria menos catalítico para a ROO. 

Para os eletrodos de Sn02 depositados em titânio, sugenram-se diferentes 

explicações para este fenômeno. Na sua tese, Fugivara [51] observou ainda que os 

voltamogramas obtidos na primeira varredura de potencial apresentavam a carga anódica 

maior, e sugeriu que este fenômeno era devido à oxidação da superficie ativa do titânio que 

não estivesse recoberto pelo filme de Sn02. Nos trabalhos de Comninellis [76], como já 

discutido na Revisão Bibliográfica, admitiu-se que os eletrodos novos poderiam apresentar 

maior número de sítios catalíticos para a ROO, relacionados com a não-estequiometria da 

superficie do óxido de estanho. Após a aplicação de alguns tratamentos eletroquímicos, a 

superfície poderia se tornar estequiométrica, perdendo aqueles sítios que haviam atuado 

p ara a RDO nas varreduras iniciais. 

A princípio, nenhuma destas hipóteses é satisfatória para os eletrodos investigados 

neste trabalho, considerando a natureza do substrato (sílica) e o fato de que nem todos os 

eletrodos apresentavam deficiência de O na superficie (o eletrodo de Sn02(Sb) era 

praticamente estequiométrico). Admitindo a sugestão de Kraft, se os átomos de O da 

superfície participam na RDO, então seria possível que a superficie de um eletrodo novo 

fosse mais catalítica para a RDO por não estar ainda completamente hidratada. 

Considerando, porém, apenas os experimentos realizados e os resultados obtidos neste 

trabalho, não há subsídios para confirmar esta hipótese ou formular outras que expliquem 

este fenômeno. 

Os perfis potenciodinâmicos estáveis obtidos para os três tipos de eletrodos de Sn02 

em NaCI04 0,1 M com pR 2,0 estão representados na Figura 4.3. Para verificar a 

estabilidade do comportamento eletroquímico dos eletrodos, realizaram-se 20 varreduras 

repetitivas de potencial entre a ROR e a ROO. Não se observaram diferenças no perfil 

voltamétrico nem na superficie dos eletrodos, examinada por SEM e AFM. Realizaram-se 
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também 100 varreduras repetitivas de potencial para outras amostras do eletrodo novo, e

não detectaram-se alterações significativas no comportamento eletroquímico do eletrodo,

mesmo após o 100° ciclo de varredura registrada. O efeito desta perturbação na morfologia

dos eletrodos será apresentado apenas no Capítulo 5.

Para os eletrodos dopados com CI e F, a RDO iniciou em aproximadamente 1,55 V,

enquanto que, para o eletrodo de Sn02(Sb), apenas a partir de cerca de 1,8 V. Quando o

sentido da varredura foi invertido, a partir de potenciais inferiores ao ECA, todos os

eletrodos apresentaram um aumento progressivo na corrente catódica. A carga catódica

deve ser resultante da hidratação da superficie do eletrodo seguida pela RDH e pela

redução do filme de Sn02, como discutido na Seção 2.3.7 da Revisão Bibliográfica. A

comparação das curvas obtidas mostrou ainda que o aumento da carga catódica foi

verificado em potenciais menos negativos para o eletrodo de Sn02(Sb) que para os outros

dois eletrodos. A análise de XPS discutida na seção 3.3.3 havia revelado que, entre os três

tipos de eletrodo, era justamente o Sn02(Sb) que apresentava maior quantidade de grupos

OH na superficie. Possivelmente, a maior carga catódica tenha sido decorrente da maior

densidade de grupos M-OH na superficie.

Na curva correspondente ao eletrodo dopado com CI, verifica-se ainda um pequeno

pico de redução em aproximadamente 0,3 V. Este pico foi observado aleatoriamente em

alguns voltamogramas e para todos os tipos de eletrodos. No entanto, ainda não foi

possível explicar a sua presença; pode-se afirmar apenas que este pico não estava

relacionado à contaminação com cloreto. Realizaram-se experimentos de Voltametria

Cíclica empregando concentrações crescentes de NaCI e este pico não foi alterado, nem

mesmo para concentração correspondente a I M.

As diferenças existentes nos perfis potenciondinâmicos determinados para os três

tipos de eletrodos podem estar relacionadas às características superficiais ou às proprie

dades semicondutoras de cada eletrodo. Esta questão será discutida posterionnente,

considerando os valores dos parâmetros EFB e ND determinados para cada eletrodo.

Embora todos os experimentos eletroquímicos tenham sido realizados em meio

ácido (pH 2,0), realizaram-se também alguns experimentos em meio alcalino,

considerando que informações sobre o comportamento dos eletrodos neste meio poderiam

ser úteis. As curvas I/E dos eletrodos transparentes de Sn02 em solução de NaCI04 0,1 M

em pH 10,0 estão representados na Fig. 4.4.
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Independente do dopante, todos os eletrodos apresentaram praticamente o mesmo

perfil IIE em pH 10. A RDO foi observada em aproximadamente 1,0 V e, quando o sentido

da varredura foi invertido, observou-se apenas uma carga capacitiva baixa que aumentou

abruptamente a partir de 0,35 V. Nesta situação, não foi verificado o progressivo aumento

da carga catódica observado em pH 2,0 (Fig. 4.3), associado com a adsorção de prótons na

superfície (inverso da reação 4.2b). Resultados similares já foram relatados para eletrodos

transparentes [114] e de Ti/Sn02(Sb) [76].
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Figura 4.3. Perfis potenciodinâmicos dos eletrodos de filme de Sn02 em solução

de NaCI04 0,1 M de pH 2,0, registrados a 50 mV/s.

4

°

-4

-0,5 0,0

--Sn0
2
(CI)

--Sn0
2
(F)

--Sn0
2
(Sb)

0,5 1,0

Figura 4.4. Perfis potenciodinâmicos dos eletrodos transparentes de filme de

Sn02 em solução de NaCI04 0,1 M de pH 10,0. v = 50 mV/s.
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Para os eletrodos modificados com OTS, os perfis potenciodinâmicos determinados

a 50 mV/s em solução aquosa de pH 2,0 estão representados na Fig. 4.5. Estes experi

mentos foram realizados no aparelho de STM, empregando Pt como eletrodo de pseudo

referência na célula eletroquímica. Por esta razão, o gráfico apresenta as duas escalas,

onde EEcs = Ept + 0,45 V, segundo a relação expressa na equação (4.1).

-0,5 0,0
EECS/ V

0,5 1,0 1,5 2,0

10 I-

~-1:~ p ~
-20 I- ; =OTS-SnO,(Cl)

-30 .

'OTS-SnO (F)

---OTs-snO:(Sb)

1,51,0-0,5-1,0 0,0 0,5

EPt/V

Figura 4.5. Curvas I/E para os eletrodos transparentes de fihne de Sn02 modificados

com OTS. Eletrólito: NaCI04 (aq.) 0,1 M de pH 2,0. v = 50 mV/s.

De um modo geral, a comparação entre os voltamogramas obtidos para os eletrodos

modificados revelou que, do lado anódico, apenas o eletrodo modificado de Sn02(F)

apresentou a RDO em um potencial mais positivo que o eletrodo não modificado,

enquanto que os outros eletrodos não apresentaram alterações significativas. Este

fenômeno sugere que a interação do OTS com a superficie do eletrodo de Sn02(F) pode ter

sido maior que para os outros eletrodos. É possível que, devido à maior eletronegatividade

do F, as reações entre os grupos Sn-OH e as moléculas de OTS tenham sido favorecidas.

No lado catódico, o aumento da corrente devido à RDH e aos outros processos

catódicos ocorreu em potenciais menos negativos, para todos os eletrodos. P.ex., as

densidades de corrente catódica apresentadas em -0,1 V (em relação ao ECS) correspon

deram a -5 e -9 J.lAcm-2para os eletrodos de Sn02(Sb) e OTS-Sn02(Sb), respectivamente.

A Fig. 4.5 revela que os eletrodos modificados apresentaram densidades de corrente

maiores, principalmente no lado catódico. É possível que a presença do filme hidrofóbico

de OTS tenha alterado a capacidade da dupla camada dos eletrodos, interferindo nos

equilíbrios responsáveis pela carga nesta região de potencial. Este fenômeno também foi

observada para os eletrodos depositados em titânio, como será discutido posteriormente.
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4.3.1.3. A reversibilidade das reações de óxido-redução de ~Fe(CN)6

Para discutir a reversibilidade do sistema Sn021 ~Fe(CN)6 (aq.), analisaram-se os

potenciais de pico anódico (E/) e catódico (Epc) e as intensidades das correntes de pico

anódica (1/) e catódica (Ip
c ) em função da velocidade de varredura (v) [126].

Os voltamogramas cíclicos determinados em solução de ~Fe(CN)6 1 mM a 5 mVs'

1 sobre os eletrodos transparentes de Sn02 não modificados e sobre os eletrodos

modificados estão representados na Fig. 4.6a e 4.7a, respectivamente. Estes experimentos

também foram realizados empregando o eletrodo de Pt, e, por esta razão, o gráfico

apresenta as duas escalas, relacionadas de acordo com a expressão (4.1).

Comparando os perfis IIE obtidos em um mesmo v, observaram-se valores distintos

para o E/ e o Epc para cada eletrodo. Como mostra a Fig. 4.6a, os E/ observados a

5 mVs·1 para os eletrodos não modificados de Sn02(Cl), Sn02(F) e Sn02(Sb) foram

respectivamente 0,6; 0,65 e 0,7 V, e os valores de Ep
c foram 0,3; 0,27 e 0,23 V. Para os

eletrodos modificados, na Fig. 4.7a, os valores de E/ foram 0,6; 0,5 e 0,5 V, e os de Ep
c

corresponderam a 0,25; 0,30 e 0,32 V (valores referentes ao ECS).

Para todos os eletrodos, a diferença entre E/ e Epc foi, portanto, superior ao valor

previsto para esta reação reversível (59 mV). Verificou-se também que esta diferença

aumentou ainda mais com o aumento da velocidade de varredura. No que se refere às

intensidades da 1/ e Ip
c, obtiveram-se valores praticamente idênticos e que variaram

linearmente com VII2 passando pela origem somente para v muito baixos, entre 5 e 15 mVs·

1, como mostram as Fig. 4.6b e 4.Th.

Este conjunto de características leva a concluir que o sistema Sn021 ~Fe(CN)6

(aq.) não era reversível. A irreversibilidade das reações de óxido-redução investigadas

pode ser resultante da baixa velocidade de transferência de elétrons sobre estes eletrodos,

insuficiente para manter o equilíbrio na superficie, e ainda por problemas relacionados a

uma alta resistência do sistema [126].

Em geral, a resistência do sistema é causada pela resistência da solução entre os

eletrodos de trabalho e o de referência, porém, pode incluir também quaisquer outras

resistências provenientes de contatos, da formação de filmes resistivos na superficie do

eletrodo e ainda de eletrodos pouco condutores [182]. Como estes eletrodos eram

constituídos por filmes condutores muito finos (entre 25 e 50 nm) depositados em um
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substrato não condutor (sílica), o contato elétrico pode não ter sido adequado, resultando

em uma resistência bastante elevada, o que foi confirmado nos experimentos de EIS e

SACV. Durante os experimentos de VC, tal resistência poderia alterar o potencial que

estivesse sendo aplicado ao eletrodo. Consequentemente, provocaria a diminuição da altura

dos picos e o aumento da separação entre os mesmos, como foi verificado [182].

Como o Sn02 é um semicondutor, é muito provável também que a transferência de

elétrons na interfase não seja suficientemente rápida para o sistema investigado.

Considerando os valores de EpA e Epc obtidos, verifica-se que os maiores desvios referem-se

aos potenciais para a reação de oxidação, já que os Epc obtidos não são tão distintos do

potencial característico para a redução do K3fe(CN)6 sobre eletrodos de Pt (~0,2 V) [126].

Este fenômeno sugere que as reações de oxidação foram dificultadas, o que é um

comportamento típico de eletrodos semicondutores do tipo-n e frequentemente observado

para eletrodos transparentes de SnÜ2, já discutido na Revisão Bibliográfica. Como o

potencial redox do ~e(CN)6 é mais positivo que o EFB (estimado em ~,1 V, como será

discutido posteriormente), a região de carga espacial se encontra em condições de depleção

de elétrons e a transferência de carga está, portanto, bloqueada. As reações de oxidação são

possíveis (supõe-se que através de um mecanismo de tunelamento), mas ocorrem apenas em

potenciais muito mais anódicos e dependem do ND [30]. Estes resultados serão ainda

discutidos posteriormente, considerando os valores de ND determinados para cada eletrodo.
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Perfis potenciodinâmicos em ~Fe(CN)6

para os eletrodos transparentes modificados e não modificados com OTS
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Figura 4.6. (a) Curvas I/E em KtFe(CN)6 I mM, NaCI04 0,1 M com pH 2,0 a 5

mV/s para os eletrodos transparentes de SnOz; (b) variação do Ipcom v 112.
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4.3.2. Comportamento eletroquímico dos eletrodos de TilSn02(Sb)

4.3.2.1. O potencial de circuito aberto em NaCI04 0,1 M de pH 2,0

As curvas da variação do potencial de circuito aberto em função do tempo para o

eletrodo de Ti/Sn02(Sb) modificado ou não com OTS estão representadas na Fig. 4.8.

0.3
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Figura 4.8. Variação do potencial de circuito aberto com o tempo para o eletrodo de

Ti/Sn02(Sb), modificado ou não com OTS, em NaCl04 0,1 M de pH 2,0.

A diminuição do EcA no decorrer do tempo em contato com a solução também deve

estar relacionada aos processos de hidratação da superficie, como discutido para os

eletrodos transparentes. Para o eletrodo não modificado de Ti/Sn02(Sb), o ECA estabilizou

em 20 mV Nos estudos anteriormente desenvolvidos no Grupo, para um eletrodo

preparado através do mesmo procedimento, Fugivara [51] obteve um ECA de 140 mV em

H2S04 0,5 M. Estes valores não podem ser comparados diretamente porque empregaram

se eletrólitos distintos. Porém, em uma análise qualitativa, estes valores são coerentes já

que, para um mesmo material, o ECA deve aumentar com a diminuição do pH, de acordo

com as reações expressas na equação 4.2.

Comparando as curvas da Fig.4.8 com as da Fig. 4.1, verifica-se que o ECA dos

eletrodos depositados sobre Ti era muito mais baixo que o ECA dos eletrodos transparentes.

Para os eletrodos não modificados de Sn02(Sb), o ECA correspondeu a 500 e 20 mV para

os filmes depositados em sílica e em Ti, respectivamente. As características fisico

químicas de ambos os tipos de material foram analisadas e comparadas, mas não foi

possível encontrar os possíveis causadores deste fenômeno.
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Da comparação das curvas da'Fig. 4.8, observa-se que a variação do ECA foi muito

mais lenta para o eletrodo modificado com OTS. Possivelmente, o estabelecimento do

equilíbrio da superficie do eletrodo com a solução deve ter sido dificultado pela presença

do filme hidrofóbico. Observa-se ainda que o ECA do Ti/Sn02(Sb)-OTS era

aproximadamente 200 mV mais alto que o do Ti/Sn02(Sb). Os prováveis motivos para esta

diferença podem estar relacionados ao comprometimento dê uma fração dos sítios Sn-OH

com as moléculas de OTS adsorvidas e a alterações nos equilíbrios de dissociação destes

grupos, representados pela equação 4.2.

4.3.2.2. O comportamento eletroquímico em eletrólito inerte (NaCI04 0,1 M, pH 2,0)

As curvas de polarização anódica determinadas para os eletrodos depositados em

titânio estão representadas na Fig. 4.9. As curvas de polarização revelaram que a RDO

iniciou-se a partir de aproximadamente 1,7 e 1,9 V para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) e

Ti/Sn02(Sb)-OTS, respectivamente.
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Figura 4.9. Curvas de polarização anódica determinadas a 0,166 mV/s em NaCI04

0,1 M de pH 2,0 para o eletrodo de Ti/Sn02(Sb), modificado ou não com OTS.

Na região da RDO, a corrente variou exponencialmente com o potencial de acordo

com a Lei de Tafel, i.e., E = a + b log i, onde b = 2,3 RT/F (~59 mV a 25°C) [183]. Os

coeficientes de Tafel (b) estimados corresponderam a 291 e 236 mV, para os eletrodos não

modificado e modificado com OTS, respectivamente.
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Estes altos valores para o coeficiente de Tafel revelam que estes materiais foram

pouco catalíticos para a RDO. Os coeficientes obtidos são comparáveis a diversos valores

publicados na Literatura para eletrodos a base de Sn02 suportado em Ti. Para um eletrodo

de Ti/Sn02(Sb) preparado pelo mesmo procedimento, Fugivara [51] obteve 230 mV em

H2S04 0,5 M. Das medidas realizadas no mesmo eletrólito, para eletrodos depositados em

Ti por Spray Pyrolysis, Kõtz [21] obteve coeficientes de Tafel de 290 ±50 mV, enquanto

que Chertykovtseva [108] obteve 300 mV. Outros autores, porém, obtiveram valores mais

baixos, de 40 a 50 mV [105, 107] e ainda de 120 mV [112].

Nos estudos desenvolvidos com eletrodos de Sn02, especificamente naqueles onde

obtiveram-se coeficientes de Tafel similares aos obtidos neste trabalho, não há sugestões

de mecanismos para a RDO. Para os eletrodos de TilSn02(Sb) que apresentaram

coeficientes de 120 mV, Correa-Lazano [76] admitiu o mecanismo geral sugerido para a

RDO sobre eletrodos de óxidos em meio ácido, considerando pequenas alterações [76, 112,

184]. Este mecanismo geral admite uma etapa inicial de oxidação do sítio ativo durante a

adsorção dissociativa de moléculas de água (4.3a), na qual são adsorvidos radicais ·OH,

seguida pela estabilização do intermediário formado na etapa anterior (4.3b), ou seja,

-M-Ox + H20 ~ -MOx (·OH) + H+ + e

-MOx rOH) ~ -MOX+1 + H+ + e

(4.3a)

(4.3b)

Portanto, a superfície poderia apresentar dois estados de O ativo: o que está

adsorvido fisicamente como "·OH" e o que está quimicamente adsorvido, fazendo parte da

estrutura do óxido, presente nos sítios MOX+1 [76]. Na ausência de outros compostos

oxidáveis, (p.ex. os poluentes orgânicos), ambos os tipos de O ativo produziriam O2 de

acordo com as reações

-MOx rOH) ~ 1/2 O2+ H+ + e + -MOx

-MOX+1 -) -Max + 1/2 O2

(4.3c)

(4.3d)

Dependendo de qual das etapas é a determinante da velocidade (edv), são esperados

diferentes valores para o coeficiente de Tafel e para a dependência com o pH da solução.

Para o mecanismo proposto no conjunto de reações acima, se a edv fosse a etapa (a), ou a

(b), os coeficientes esperados corresponderiam respectivamente a 120, ou 60 mV [184].
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Na Literatura consultada, verificaram-se relatos de coeficientes de Tafel de 240 mV

para a RDO apenas sobre metais e em meio alcalino [185]. Para os mecanismos propostos

em tais condições, os coeficientes altos estariam associados a uma etapa lenta onde o

desprendimento do O2ocorreria em sítios vizinhos M-O através da reação

M...O+M...O ~ 02+2M (4.4)

Considerando estes mecanismos, seria provável que, para os eletrodos de Ti/Sn02

modificados ou não com OTS investigados neste trabalho, a edv para a RDO estivesse

mais relacionada ao processo de formação do O2, do que com as etapas de adsorção

dissociativa da água descritas pelas equações 4.3a e 4.3b. Porém, como não foram

desenvolvidos quaisquer outros estudos referentes a este tema, não é possível sugerir um

mecanismo que explique os resultados obtidos neste trabalho.

Como uma observação final, a comparação dos coeficientes de Tafel, relativamente

similares, e das curvas de polarização anódica obtidas para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) e

de OTS-Ti/Sn02(Sb) revela que os mecanismos para a RDO sobre ambos os tipos de

eletrodos não devem apresentar diferenças consideráveis. Como será apresentado

posteriormente, a presença do OTS na superfície do eletrodo também afetou os espectros

de impedância determinados, porém, um mesmo circuito pôde ser empregado para

representar os espectros obtidos em ambos os sistemas. A princípio, sobre eletrodos

modificados, os processos envolvidos na RDO apenas iniciaram-se em potenciais mais

positivos que sobre os eletrodos não modificados. A presença do organosilano não deve

portanto, ter bloqueado o acesso das moléculas de água aos sítios Sn-OH.

Os perfis potenciodinâmicos determinados para os eletrodos de Ti/Sn02 também

revelaram que a presença do OTS deslocou o potencial para a RDO para valores mais

positivos, como mostra a Figura 4.10. Na Fig. 4.10, observa-se ainda que o eletrodo de

Ti/Sn02 apresentou uma pequena carga anódica desde o potencial de 0,7 V até os valores

próximos à RDO. Este comportamento inesperado foi observado diversas vezes, como,

p.ex., nos voltamogramas registrados durante as medidas empregando a SACV (Fig. 4.20),

mas não foi encontrado qualquer motivo para este fenômeno.

Na Fig. 4.10, verifica-se também que os eletrodos modificados apresentaram a

carga voltamétrica maior, como já havia sido observado para os eletrodos transparentes.

Esta característica também foi observada nos voItamogramas determinados na solução

tampão de pH 7,0, como mostra a Figura 4.11.
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Perfis potenciodinâmicos obtidos para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb)
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Figura 4.10. perfis IIE obtidos para o eletrodo de TilSn02(Sb), modificado ou não

com OTS, em NaC104 0,1 M de pH 2,0. y=SO mV/s
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Figura 4.11. Perfis IIE obtidos para o eletrodo de TilSn02(Sb), modificado ou não

com OTS, em solução tampão de NaH2P04 e Na2HP04 de pH 7,0. Y=lO mV/s.

A análise dos voltamogramas obtidos a diferentes ventre -0,25 e +0,25 V, como

ilustrado na Fig. 4.11, revelou que a carga apresentada pelo eletrodo modificado não era

puramente capacitiva, embora também não estivesse associada à antecipação da RDR.

Provavelmente, esta carga poderia estar relacionada a uma pseudo-capacitância decorrente

da presença do OTS na superfície do eletrodo modificado. A presença deste filme

hidrofóbico nas proximidades dos sítios Sn-OH deve ter alterado os equilíbrios de

dissociação destes grupos e provocado um maior acúmulo de carga na interfase.
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4.3.2.3. A reversibilidade das reações de óxido-redução do K,Fe(CN)6

o comportamento eletroquímico dos eletrodos de Ti/Sn02(Sb) em ~e(CN)6 está

representado na Fig. 4.12. Para facilitar a comparação dos dois tipos de material inves

tigados, representou-se a curva I/E obtida para o eletrodo transparente no mesmo gráfico.

Na Fig. 4.12a, considerando inicialmente o voltamograma obtido para o eletrodo de

Ti/Sn02(Sb) não modificado, verifica-se que os valores de EpA e Epc corresponderam a 360

e a 280 mV, respectivamente. Nos experimentos realizados, verificou-se que a separação

entre os picos também aumentou com v para este eletrodo, porém de maneira menos

pronunciada que a observada para o eletrodo transparente. Para o eletrodo modificado, o

OTS-Ti/Sn02, os perfis I/E apresentaram o pico anódico pouco definido e menos intenso

que o pico catódico. Na análise realizada para as Fig. 4.10 e 4.11, verificou-se que a carga

apresentada não era puramente capacitiva, indicando que outros processos deveriam estar

acontecendo na interfase. Estes processos devem ter afetado a reversibilidade da reação de

óxido-redução do ~Fe(CN)6. P.ex., é possível que a corrente catódica verificada no VC da

Fig. 4.12a tenha manifestado não apenas a redução do K3Fe(CN)6 como também a

contribuição daqueles processos catódicos observados em eletrólito inerte, e, como

resultado, a corrente catódica apresentou maior intensidade que a anódica.
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Figuras 4.12a e 4.12b. Curvas IIE em ~Fe(CN)6 1 mM, NaCl04 0,1 M com pH 2,0

detenninadas para os eletrodos de filme de Sn02(Sb) depositado em sílica ou titânio.
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Na Fig. 4.l2b está representada a variação da Ip
e com Vl/2 para os eletrodos

depositados em Ti modificados ou não com OTS. Para os eletrodos não modificados,

observa-se uma relação linear em um amplo intervalo de v; para os eletrodos modificados,

porém, as medidas puderam ser realizadas apenas em v < 7 mV/s, devido às distorções

apresentadas nos voltamogramas obtidos em v maiores.

Apesar do comportamento eletroquímico apresentado pelo eletrodo não modificado

de Ti/Sn02(Sb) neste sistema ainda não ter sido o esperado para um eletrodo metálico, já

foi muito melhor que o apresentado pelos eletrodos transparentes de Sn02(Sb). Estas

diferenças podem estar relacionadas ao fato destes eletrodos apresentarem menor efeito de

queda ôhmica devido à Ru , como também por apresentarem um maior número de

portadores de carga. Como a quantidade de dopante adicionada à solução precursora para

preparar o eletrodo depositado em Ti foi cerca de 10 vezes superior à empregada para

preparar o eletrodo transparente, provavelmente o eletrodo de Ti/Sn02(Sb) apresentou

maior densidade de portadores de carga.

Para poder avaliar melhor o comportamento eletroquímico apresentado por ambos

os tipos de material, determinaram-se as capacidades da interfase em diversos valores de

potencial, para analisar o comportamento do gráfico de Mott-Schotkky e estimar a

densidade de portadores de cargas para cada material.
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4.3.3. Voltametria Cíclica de Baixa Amplitude

4.3.3.1. Aspecto geral dos perfis IIE dos eletrodos transparentes e de Ti/Sn02(Sb)

As medidas de SACV foram efetuadas somente para os eletrodos não modificados

de Sn02 transparentes e de TilSn02(Sb). Para cada eletrodo, obtiveram-se numerosos

voltamogramas que foram analisados segundo a metodologia apresentada na seção 2.6.2,

observando os detalhes apresentados na seção 4.2.4 para a determinação dos parâmetros

l/RD, l/Rap e M e estimar Rs, Rp e Cdl.

Alguns dos perfis potenciodinâmicos obtidos no intervalo de 0,38 a 0,42 V para os

eletrodos de Sn02(Sb) depositados sobre sílica e titânio foram representados nas Figuras

4.13 e 4.14, respectivamente.

Figura 4.13 Figura 4.14
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Figuras 4.13 e 4.14. Curvas IIE obtidas em v baixas para o eletrodo transparente de

Sn02(Sb) e o de Ti/Sn02(Sb) em solução 0,1 M de NaCl04 com pH 2,0.

A comparação entre as curvas obtidas para os eletrodos depositados sobre sílica e

titânio mostra que, para o eletrodo transparente, obtiveram-se correntes muito mais baixas

para a perturbação de potencial aplicada. Os outros eletrodos transparentes apresentaram

voltamogramas similares ao da Fig. 4.13.

As correntes muito baixas apresentadas pelos eletrodos transparentes se

constituíram em um fator limitante à aplicação deste método, por aumentar o erro relativo

das medidas realizadas sobre os voltamogramas.
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4.3.3.2. Determinação da Rs para os eletrodos transparentes e de Ti/Sn02(Sb)

Os parâmetros l/RD e l/Rap determinados a partir das diversas curvas I/E

registradas em diferentes condições de velocidade de varredura estão representados nas

Figuras 4.15 e 4.16, para os eletrodos transparentes e de Ti/Sn02(Sb), respectivamente.
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Figura 4.15. llRD e llRap em função da velocidade de varredura para os eletrodos

transparentes de Sn02 em solução 0,1 M de NaCI04 com pH 2,0.
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Figura 4.16. llRD e ltR.p em função da velocidade de varredura para o eletrodo de

Ti/Sn02(Sb) em solução 0,1 M de NaCI04 com pH 2,0.

Como previsto através do desenvolvimento teórico da técnica de SACV, os valores

de l/RD e 1lRap se aproximaram de um valor constante a velocidades de varredura altas. No

entanto, ambas as curvas deveriam se aproximar a um mesmo valor (correspondente a Rs),
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o que não foi verificado. Tal comportamento seria esperado para v ainda mais altas, mas as

medidas não foram efetuadas porque os voltamogramas já se apresentavam distorcidos

desde aproximadamente 1,5 Vs-1
.

As Fig. 4.15 e 4.16 revelam que, a 2 Vs-1
, enquanto os valores de 1/RD

corresponderam a 0,943; 0,784; 0,768 e 2,93 mn-1cm-2 para os eletrodos transparentes

dopados com CI, F, e Sb e de Ti/Sn02(Sb), 1/Rap foi cerca de três vezes menor para cada

eletrodo, correspondendo a 0,245; 0,256; 0,3 e 1 mn-1cm-2, respectivamente.

Considerando os valores médios de 1/RD e 1lRap para estimar 1/Rs, se a interfase

Sn021 NaCI04 (aq.) pudesse ser representada por um circuito Rs (Rp C), como previsto

pela técnica da SACV, as resistências em série corresponderiam a 1684; 1925 e 1872 ncm2

para os eletrodos dopados com CI, F, e Sb respectivamente, e, para o eletrodo depositado

sobre titânio, Rs corresponderia a 509 n cm2. Os altos Rs determinados para os eletrodos

transparentes confirmaram a hipótese sugerida na Seção 4.3.1.3 para explicar o

comportamento eletroquímico destes eletrodos. Portanto, o maior responsável pela não

reversibilidade das reações de óxido-redução do ~Fe(CN)6 deve ter sido a alta resistência

do sistema.

4.3.3.3. Determinação de Rp para os eletrodos transparentes e de Ti/Sn02(Sb)

A resistência à transferência de carga, Rp, foi determinada para cada um dos

eletrodos considerando que 1/RD e 1/Rap se aproximaram de (l/Rs + 1/Rp) quando v ~ O.

As Figuras 4.17 e 4.18 ilustram como foram determinados os valores de (l/Rs + 1/Rp) para

os eletrodos depositados em sílica e titânio.
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Figuras 4.17 e 4,18. Determinação de (1/Rp + lIRs) para os eletrodos de Sn02(Sb)

transparente e depositado sobre titânio, respectivamente.
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o valor de Rp estimado para o eletrodo de Ti/SnOz correspondeu a 8,2 x 104 n cmz,

e, para os eletrodos transparentes de filme de SnOz dopados com Cl, F e Sb

corresponderam a 5 x 107
; 3,3 x 107 e 1,1 x 107 n cm2, respectivamente.

Os valores de Rs e Rp estimados pela SACV evidenciam, novamente, diferenças

consideráveis entre ambos os tipos de material; para o eletrodo depositado em Ti, os

valores para a resistência do eletrodo e a resistência à transferência de carga foram muito

menores que as estimadas para os eletrodos transparentes. Seguindo esta tendência, os

valores estimados para a capacidade interfacial também foram muito distintos.

4.3.3.4. Determinação da capacidade interfacial

O Cdl foi estimada a partir dos AI determinados nos voltamogramas cíclicos

registrados em v baixas (entre 1 e 5 mVs- I
). As medidas foram realizadas em diversos

valores de potencial, para que pudessem ser obtidos os gráficos de Mott-Schottky.

Os voltamogramas obtidos a 4 mVs-1 em diversos valores de potencial para os

eletrodos de Sn02(Sb) depositado sobre sílica e titânio estão representados nas Figuras

4.19 e 4.20, respectivamente.

Na Fig. 4.19, o aspecto dos voltamogramas obtidos em E < 0,2 V e em E> 1,3 V

evidenciou a existência de processos faradaicos nestas condições, e, por esta razão, o

método não seria aplicável [162, 165-169]. Por outro lado, as curvas obtidas no intervalo

de 0,4 < E < 1,3 V para o eletrodo transparente apresentaram o comportamento previsto

para condições nas quais as reações faradaicas estão ausentes e a resposta do sistema deve

se somente a contribuições de caráter capacitivo [162]. A diminuição da carga com o

aumento do potencial pode ser relacionada à formação da camada de depleção [169].

Na figo 4.20, os perfis IIE determinados para o eletrodo depositado sobre titânio

apresentaram novamente a contribuição anódica a partir de 0,7 V. A origem desta

contribuição anódica, observada também na Fig. 4.10, não foi conhecida.



138

SACV - Perfis potenciodinâmicos determinados para os eletrodos de Sn02(Sb)
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Figura 4.19. Curvas IIE obtidas a 4 mVs-1 para o eletrodo transparente de Sn02(Sb) em

NaCI04 0,1 M com pH 2,0
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Figura 4.20. Curvas IIE obtidas para o eletrodo Ti/Sn02(Sb) em 0,1 M de NaCI04 com pH 2,0
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Na Figura 4.21 estão representados alguns gráficos obtidos para o eletrodo de

Ti/Sn02(Sb) que mostram como foi feita a determinação da Cdc a partir das medidas de ~I

em função de v. Obtiveram-se gráficos similares para os outros eletrodos investigados.

Como M variou linearmente com v e Rp » Rs, a capacidade da dupla camada

elétrica da interfase foi estimada através da expressão 2.41, ou seja, Cn = 1/2 (M/dv)v ~ O,

o conjunto dos resultados obtidos através da SACV para cada um dos eletrodos

investigados está representado na Tabela 4.1.
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Figura 4.21. Variação dos ~I com v. Determinação da Cdl em 0,4; 0,6 e
0,8 V para o eletrodo de Ti/Sn02(Sb) em NaCI04 0,1 M (aq.), pH 2,0.

Tabela 4.1. Parâmetros determinados a 0,4 V através da técnica SACV para os

eletrodos de filme de Sn02 transparentes e de Ti/Sn02(Sb), considerando que a

interfase Sn021 NaCI04 0,1 M, pH 2,0 pode ser representada por um circuito

Rs(RpCdt>.

Sn02(Cl) Sn02(F) Sn02(Sb) Ti/Sn02(Sb)

Rs / kQ crn2 1,7 1,9 1,9 0,5

Rp /MOcrn2 50 33 11 0,08

Cdl / J..Lf crn,2 2,9 1,2 8,4 85
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4.3.3.5. Variação da capacidade intérlacial com o potencial aplicado

Os valores de Cdl obtidos em diversos valores de potencial para os 4 eletrodos

investigados estão representados nas Figuras 4.22 e 4.23.

Como previsto, a capacidade da dupla camada da interfase diminuiu com o

aumento de potencial, devido à depleção dos portadores majoritários de carga. A variação

de c-2 será analisada posteriormente. Verifica-se ainda que o eletrodo depositado em Ti

apresentou a capacidade interfacial muito maior que a dos eletrodos transparentes,

provavelmente devido à maior área de superficie (todos os cálculos foram realizados

considerando apenas a área geométrica dos eletrodos).
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Figura 4.22. Variação da capacidade da dupla camada elétrica com o potencial

para os eletrodos transparentes de Sn02 em 0,1 M de NaCI04(aq.), com pH 2,0.
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para o eletrodo Ti/SnOiSb) sn021 NaCI04(aq.).
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4.3.4. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica

4.3.4.1. Espectros de EIS obtidos para os eletrodos transparentes

Os espectros de Impedância Eletroquímica obtidos para os eletrodos transparentes

em 400 mV e em potenciais da região da RDO, a 1,8 V, estão representados na Fig. 4.24.

Considerando o aspecto geral destes espectros, verifica-se que o comportamento destes

sistemas se altera consideravelmente nos potenciais da região da RDO.

Nos espectros determinados a 0,4 V, nas frequências (m) mais baixas, a inclinação

de --0,9 observada na Fig. 4.24a, assim como o ângulo de fase (<p) de ~90° verificado na

Fig. 4.24b, indicam a presença de uma capacidade que contribuiu predominantemente na

impedância total (Z) do sistema nestas condições de m. Na região de altos m, a Fig. 4.24b

revela que o <p foi aproximadamente nulo, indicando que a impedância do sistema foi

dominada pela resistência em série. Os valores para este Rs, que predominou no /ZI a partir

de 500 Hz, foram bastante elevados: cerca de 600; 1050 e 800 !1 para os eletrodos

transparentes de Snü2(CI); Sn02(F) e Sn02(Sb), respectivamente. Se a área dos eletrodos

for considerada, os valores de Rs corresponderam a 420; 735 e 560 !1cm2

Os espectros determinados em 1,8 V apresentaram um comportamento bastante

distinto, principalmente na região de baixas m. Neste potencial, verificou-se a forte

contribuição de uma resistência (pois <p ~ 0°) próximo de 0,1 Hz, e que pode ser associada

à resistência à transferência de carga para a RDO. Nesta condição, jZI variou entre 104 e

105 !1, dependendo do eletrodo. Em m altas, verificou-se novamente a forte contribuição da

Rs, com valores similares aos verificados em 0,4 V.

Estes espectros foram analisados empregando o programa de Boukcamp para

atribuição dos circuitos equivalentes e análise das simulações. Neste estudo, utilizaram-se

diversos circuitos na tentativa de obter algum que fosse coerente com as características do

sistema e que simulasse satisfatoriamente os espectros obtidos. Como, de fato, não foi

possível obter nenhum que representasse adequadamente os sistemas investigados, serão

apenas brevemente discutidos alguns dos circuitos utilizados.

Em ordem crescente de complexidade, admitiu-se inicialmente um circuito RsCdl

(em série), considerando os argumentos apresentados para a Fig. 2.10 na Revisão

Bibliográfica. Este circuito não foi capaz de representar os resultados obtidos para nenhum

dos eletrodos transparentes; as simulações não apresentaram semelhança com os espectros
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experimentais e resultaram em '1: muito altos, superiores a 10-2. A substituição da

capacidade C pelo elemento de fase constante Q apenas diminuiu um pouco as

discrepâncias entre os espectros simulados e os obtidos experimentalmente. Em geral, os

ajustes continuaram sendo muito pouco satisfatórios, principalmente para os espectros

obtidos em E > 800 mV, possivelmente porque a partir deste potencial iniciaram-se as

contribuições faradaicas da RDO.

A utilização de um circuito Rs(RPCdl), como representado na Fig. 2.8, também não

foi capaz de representar os sistemas investigados. Nas simulações, os X2 continuaram

muito elevados (-1 x 10-2). Com circuitos Rs(RpQ), obtiveram-se resultados um pouco

melhores quanto ao aspecto das curvas simuladas e ao X2 (-7 x 10-3
), mas não para todos os

espectros. Além de não ser razoavelmente satisfatório em todas as condições, obtiveram-se

valores absurdamente altos para Rp, da ordem de 1021 Q.

Com a adição de um elemento capacitivo C, para representar a presença da

capacidade de Helmholtz, fixada em 15 IlF, atribuíram-se circuitos do tipo RsCH(RpCdl) ou

ainda Rs(Rp[CHCdlJ). Estes novos circuito também não trouxeram melhoras em relação aos

discutidos anteriormente.

Considerando o circuito sugerido por Fugivara [51], ou seja, Rs(RpQdl)(RFQF)

(Fig. 2.14), obtiveram-se ajustes muito melhores, com X2 -3 x 10-3 Porém, fisicamente,

este circuito não teria sentido para estes sistemas, já que, para os eletrodos transparentes,

não seria possível atribuir o segundo conjunto (RQ) à interfase filme de Sn021 substrato.

Por fim, para considerar a presença dos estados superficiais, empregou-se um

circuito RsCH(CSc[CifRcT]), como sugerido na Fig. 2.12, e obtiveram-se também ajustes

muito bons, com X2 < 2 x 10-3 para os espectros obtidos em quase todos os potenciais

(exceto para os da RDO). Da mesma forma, boas simulações foram obtidas com o circuito

sugerido na Fig. 2.11, i.e., Rs(Rp[CH(CsdCssRssD), porém, como não foram realizadas

quaisquer medidas que informassem sobre este grande número de parâmetros, não há como

verificar se estes circuitos seriam coerentes com os sistemas investigados.

As dificuldades encontradas para a análise destes resultados provavelmente estão

relacionadas não só com os problemas normalmente encontrados para eletrodos

semicondutores (presença de estados superficiais, etc), como também com a alta

resistência apresentada pelos eletrodos transparentes, que já havia apresentado problemas

nas medidas efetuadas através de outras técnicas.
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Espectros de impedância eletroquímica para os eletrodos transparentes
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Figura 4.24. Espectros de impedância detenninados para os eletrodos de Sn02(CI),

Sn02(F) e Sn02(Sb) em 0,4 e 1,8 V representados como gráficos de Bode e de Nyquist.
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4.3.4.2. Espectros de EIS obtidos para os eletrodos depositados em titânio 

A Figura 4.25 apresenta os espectros de impedância dos eletrodos de Ti/Sn02(Sb) 

modificados ou não com OTS, obtidos em 0,4 V e em 2,6 V. Este último valor foi 

escolhido por ser um potencial da região da RDO comum para ambos os tipos de eletrodo. 

Para determiná-lo, considerou-se como critério a obtenção de um arco fechado nos 

diagramas de Nyquist, o que foi verificado apenas em 2,6 V para o eletrodo modificado. 

A comparação destes espectros com os espectros obtidos para os eletrodos 

transparentes (Fig. 4.24) revela grandes diferenças entre ambos os sistemas. De modo 

geral, a impedância total dos sistemas de eletrodos transparentes foi muito maior que a do 

Ti/Sn02(Sb). P.ex., na região de altas (J) na Fig. 4.25a, verifica-se que o valor do Rs para o 

Ti/Sn02(Sb) (modificado ou não com OTS) foi de aproximadamente 200 n no diagrama, o 

que correspondeu a 130 ncm2. Esta resistência é muito menor, portanto, que a observada 

para os eletrodos depositados em sílica. Porém, este valor é bastante alto quando 

comparado ao Rs de 2 n determinada por Fugivara [51] para este mesmo material (em 

H2S04 0,5 M). Provavelmente, o Rs obtido no presente estudo foi maior porque o eletrólito 

empregado, i.e., O, 1 M de NaCI04, apresenta menor condutividade. 

A comparação dos espectros da Fig. 4.25 revela que a presença do OTS na 

superfície do eletrodo de Ti/Sn02(Sb) alterou consideravelmente a impedância do sistema. 

As maiores diferenças foram verificadas na região da RDO, onde os valores de IZI para 

ambos os tipos de eletrodo diferiram em uma ordem de grandeza (corresponderam a cerca 

de 7 e 70 kQ para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) e de TilSn02(Sb )-OTS, respectivamente). 

As análises realizadas para atribuição de circuitos equivalentes através do programa 

de Boukamp revelaram que os melhores ajustes foram obtidos com os circuitos 

Rs(R'Q')(R"Q") e Rs(C' [R'(R"Q")]). Nestes circuitos, representados nas Fig. 2.12 e 4.26, 

os elementos de fase constante Q foram associados às capacitâncias do sistema. 

Inicialmente, realizaram-se simulações considerando um circuito do tipo 

R(R'C')(R"C") e obtiveram-se grandes desvios em relação aos espectros experimentais. A 

substituição de uma das capacitâncias por um elemento de fase constante Q, resultando em 

um circuito R(R'Q' )(R"C"), proporcionou simulações bastante coincidentes com os 

espectros experimentais (X2 ~ 4 E-4), porém, somente para os espectros obtidos para os 

eletrodos não modificados e em E < ERDO. Por outro lado, para um circuito R(R'C')(R"Q") 

obtiveram-se bons ajustes apenas para os espectros obtidos em E > ERDO e para os 
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eletrodos modificados. A utilização de Q no lugar de ambas os C, porém, proporcionou 

bons ajustes para ambos os tipos de eletrodos e em todos os potenciais investigados. 

o circuito R(R' Q ')(R"Q") foi utilizado por Fugivara [51] para representar um 

eletrodo de Ti/Sn02(Sb) em potenciais da região do EcA e da RDO. O primeiro conjunto 

(R'Q') foi utilizado para representar a resistência à transferência de carga (RcT) e a 

capacidade da dupla camada elétrica da interfase (Cdl), enquanto que o segundo conjunto 

(R"Q") foi empregado para representar as carac~eristicas do filme (RF e CF). 

A Tabela 4.2 apresenta os valores obtidos para o X2 e para os elementos deste 

circuito quando empregado nas simulações realizadas através do programa de Boukamp. 

Nesta tabela, o parâmetro n e a admitância YQ referem-se ao Q. O valor de Rs, que se 

manteve constante em aproximadamente 180 n, não foi incluído. 

Tabela 4 .2. Parâmetros obtidos por simulação para o circuito equivalente Rs(R'Q')(R"Q"), da Fig. 

2.14, proposto para representar os eletrodos Ti/Sn02(Sb) e Ti/Sn02(Sb)-OTS em solução aquosa 

0,1 M de NaCI04 com pH 2,0 em diversos valores de potencia1. 

X21E-4 R'!kQ Y Q'/J,LO-l n' R"/n Y"dJ,LO-1 n" 

Ti/Sn02(Sb) 

0,4 V 7,0 98 59,7 0,74 64 12,4 0,80 

0,6V 1,4 125 41,6 0,71 78 15,4 0,78 

0,8V 1,3 140 31,6 0,69 90 22,1 0,76 

1,0V 2,2 138 25,7 0,68 179 44,9 0,69 

1,6 V 2,4 59 21,7 0,67 979 21 ,4 0,74 

1,8 V 2,3 54 20,3 0,69 1603 17,7 0,72 

2,OV 2,7 8,7 19,3 0,75 1940 15,3 0,69 

2,6V 4,7 5,5 8,7 0,87 983 25,9 0,61 

Ti/Sn~(Sb )-OTS 

0,4 V 1,5 350 23,8 0,73 3,6k 38,3 0,77 

2,6V 1,7 5,9 93 ,3 0,60 55,8 k 3,3 0,94 
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Os dados da Tabela 4.2 mostram que, ao aumentar o potencial aplicado ao eletrodo,

o YQ', que estava associado ao CII, diminuiu gradativamente, enquanto que R", associado à

resistência do filme, aumentou (exceto para E = 2,6 V). Para os outros elementos do

circuito, verificou-se uma mudança de comportamento entre 1 e 1,6 V: os valores para R' e

Q", que inicialmente aumentavam com o E, passaram a diminuir.

Se YQ' representar o Cdl, sua diminuição com o potencial pode estar relacionada à

depleção dos elétrons na região da carga espacial, como seria esperado. Para os outros

elementos do circuito, no entanto, os resultados não foram tão coerentes. P.ex., a Tabela

4.2 mostra que o RF aumentou em mil vezes na região da RDO, enquanto que a admitância

(YQ) associada à capacidade do filme, começou a diminuir. °RcT, que aumentava para

valores crescentes de potencial, diminuiu para apenas a metade na região da RDO, e

apresentou um valor muito elevado quando comparado aos obtidos por outros

investigadores (- 102) [34]

Esta análise mostra que o comportamento dos elementos do circuito em função do

potencial não pareceu coerente ao que seria previsto, de acordo com a identidade que lhes

foi atribuída. Portanto, apesar dos bons ajustes obtidos, este circuito não pareceu adequado

para representar a interfase Ti/Sn02(Sb)INaCI04 (aq.).

Um outro circuito que proporcionou bons ajustes para os espectros obtidos para

estes eletrodos está representado na Fig. 4.26. Este circuito, proposto por Lillard [186] para

representar a interfase de filmes de W03 sobre W, inclui elementos que expressariam uma

pseudo-capacitância relacionada aos processos de adsorção que ocorreriam na camada

mais externa do filme, onde o W03 estaria hidratado.

Neste circuito, a capacidade total da

dupla camada foi representada por um

único elemento Cdl disposto em paralelo

com a resistência à transferência de cargas.

Em série com o R.cT, incluiu-se o conjunto

(R'Q) para representar a pseudo-capaci

tância associada aos processos de adsorção

que ocorreram na superficie do eletrodo

[186].

R'

Rs

Fig. 4.26. Circuito proposto para representar a
interfase dos eletrodos de TiJSnÜ2(Sb) modificados
ou não com OTS em NaCI04 (aq.) de pH 2,0.
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Os dados experimentais e as simulações realizadas através do programa de

Boukamp empregando o circuito da Fig. 4.26 estão representadas nas Fig. 4.27 a 4.30. As

Fig. 4.27 e 4.28 apresentam os espectros experimentais e as correspondentes simulações

obtidas para o eletrodo não modificado, determinados respectivamente em 0,4 e 2,6 V. As

Fig. 4.29 e 4.30 referem-se aos resultados obtidos para os eletrodos modificados com OTS.

Em cada condição, os espectros foram representados como diagramas de Bode, de Nyquist

e de admitância, para que os resultados das simulações pudessem ser melhor avaliados.

Para estimar o valor de capacidade C associada ao elemento de fase constante do

circuito 4.26, utilizou-se a expressão [156]

y - Cn[R-1 + R'-IJI-n
Q - CT (4.5)

Os parâmetros obtidos nas simulações através do programa de Boukamp estão

representados nas Tabela 4.3, ejá foram corrigidos considerando a área do eletrodo (exceto

para o valor de YQ). Esta tabela também não apresenta os valores determinados para a

resistência em série, determinada em (120 ± 5) Ocm2

Os dados da Tabela 4.3 mostram que, para E < 1,6 V, ou seja, antes que fosse

atingido o potencial para a RDO, o aumento do potencial aplicado ao eletrodo provocou a

diminuição do Cdl e o aumento do Rer. Para os elementos associados aos processos de

adsorção na superficie do eletrodo, também se verificou o aumento na resistência R' e a

diminuição do Cads .

De acordo com os valores obtidos para o Cdl, é bastante razoável admitir que esta

capacitância tenha manifestado predominantemente a contribuição do Csc. Como discutido

na Revisão Bibliográfica, a polarização em E > EFB provocou a diminuição do C devido à

depleção dos elétrons na região de carga espacial. Os valores obtidos para o ReT, porém,

foram muito menores que os apresentados na Literatura. Utilizando também medidas por

EIS e utilizando um circuito RS(ReTQ) (Fig. 2.13) para representar a interfase, Cachet [34]

obteve ReT da ordem de 105 em E < ERDO e 102 na região da RDO.

As simulações revelaram que, quando o sistema foi polarizado em potenciais da

região da RDO (exceto para 2,6 V), o Cdl continuou a diminuir e o Rcr foi praticamente

nula. Nestas condições, os valores obtidos para Cad também foram muito pequenos, o que

indica que o acúmulo de cargas na interfase foi muito baixo. Considerando o sistema

investigado, esta pseudo-capacitância pode estar associada aos processos de adsorção e
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dissociação de prótons e hidroxilas na superfície. Durante a RDO, as espécies adsorvidas

podem ter sido consumidas, diminuindo o acúmulo de cargas na superficie e o valor do

Cad.

A Tabela 4.3 revela ainda que, para o eletrodo não modificado, a capacitância e a

resistência associados aos processos de adsorção foram muito maiores que o Cu e o ReI

em condições nas quais E < ERDQ. Lillard [186] também observou esta tendência para o

eletrodo de W/w03. Esta situação se inverteu na região da RDO, exceto para o Cads

determinado em 2,6 V. Em geral, os parâmetros determinados a 2,6 V para o Ti/Sn02(Sb)

diferiram dos obtidos em outros potenciais da região da RDO, i.e., em 1,6; 1,8 e 2,0 V. É

possível que, em 2,6 V, tenham ocorrido outros processos além da reação de geração de

O2, como p.ex., a destruição do filme de Sn02, como foi investigado por Cachet [34].

Para os eletrodos modificados, i.e., Ti/Sn02(Sb)-OTS, o Cdl e o RcT apresentaram a

mesma ordem de grandeza e seguiram a mesma tendência apresentada pelo eletrodo não

modificado. No entanto, os valores para o Cads e o R' foram muito maiores e variaram com

o potencial de um modo distinto: para E crescentes, R' diminuiu e Cads aumentou. Portanto,

considerando este modelo, as maiores diferenças entre os eletrodos modificados ou não

com OTS foram verificadas justamente para os elementos associados à pseudo

capacitância de adsorção, principalmente nos potenciais inferiores aos da região da RDO.

De modo geral, o conjunto dos resultados expostos na Tabela 4.3 parecem bastante

razoáveis e coerentes, embora os ajustes não tenham sido tão bons quanto os obtidos com o

circuito da Fig. 2.12. Portanto, o circuito equivalente proposto na Fig. 4.26 parece ser

adequado para representar a interfase Ti/Sn02(Sb)INaCI04 (aq.) para eletrodos

modificados ou não com OTS.
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Tabela 4.3. Parâmetros obtidos por simulação para o circuito equivalente da Fig. 4.26, proposto

para representar os eletrodos TilSn02(Sb) e TilSn02(Sb)-OTS em solução aquosa 0,1 M de NaC104

com pH 2,0 em diversos valores de potencial.

X
2
/E-4 Cd1htFcm'2 Rcr/o'cm2

R'lko'cm2 Ycj).lO,'I,n Cadsf).lFcm,2

TilSn02(Sb)

0,4 V 8,0 2,1 49 66,8 59; 0,73 13,0

0,6V 3,6 1,5 67 87,8 41; 0,69 5,85

0,8V 5,2 1,3 86 102 32; 0,67 3,31

1,0 V 10 1,1 111 113 26; 0,64 2,17

1,6 V 9,1 0,37 1,6 x 10,14 51,8 24; 0,57 6,9x 10,13

1,8 V 1,3 0,38 1,6 x 10-14 49,8 23;0,56 2,9:-:10'13

2,OV 7,9 0,31 2,9 7,3 19; 0,60 0,057

2,6V 19 0,58 147 4,2 11; 0,79 1,63

Ti/Sn02(Sb)-OTS

0,4 V 6,5 1,65 30,6 668 22,4; 0,62 0,53

0,6V 3,5 1,47 53,8 271 10,3; 0,71 0,85

0,8V 1,7 1,42 80,1 234 6,3; 0,77 1,10

2,4 V 6,2 1,39 136,0 35 2,9; 0,85 1,20

2,6V 6 1,45 165 41,3 2,5; 0,86 1,14
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Espectros de impedância eletroquímica para os eletrodos de Ti/Sn02(Sb)
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Figura 4.25. Espectros de impedância detenninados para os eletrodos de TilSn02(Sb) e

TilSn02(Sb)-OTS em 0,4 e 2,6 V, representados como gráficos de Bode e de Nyquist.
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Espectro de impedância eletroquímica para o eletrodo de Ti/Sn02(Sb)
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Espectro de impedância eletroquímica - eletrodo de Ti/Sn02(Sb)em 2,6 V
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Espectro de impedância eletroquímica - eletrodo de OTS-TilSn02(Sb) em 0,4 V
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Espectro de impedância eletroquímica - eletrodo de OTS-Ti/Sn02(Sb) em 2,6 V
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4.3.4.3. A capacidade interfacial em função do potencial estimada por EIS

As medidas de EIS foram ainda utilizadas para estimar a variação da capacidade

interfacial em função do potencial aplicado. Como foi sugerido em alguns trabalhos, os

valores foram determinados a 100 [20] e a 1000 Hz [21]. Os gráficos obtidos para os

eletrodos transparentes e suportado em Ti estão representados nas Figuras 4.31 e 4.32,

respectivamente.

Figura 4.31
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Figuras 4.31 e 4.32. Variação da capacidade interfacial em função do potencial

aplicado para os eletrodos transparentes e para o eletrodo de Ti/Sn02(Sb) em O, I M de

NaCI04 (aq.) com pH 2,0. Valores de C determinados por EIS em 100 e 1000 Hz.
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4.3.5. Gráficos de Mott-Schoktty

Os gráficos de Mott-Schottky (l/Cz vs. E) foram determinados para ambos os tipos

de eletrodos não modificados considerando os valores de capacidade estimados pelas

técnicas de SACV e EIS nos diversos valores de potencial (apresentados nas Fig. 4.22,

4.23,4.31 e 4.32). Em ambos os casos, admitiu-se que os valores de C medidos, referentes

à capacidade total da interfase, refletia essencialmente a capacidade da região da carga

espacial (Csc).

De acordo com a equação 2.4 apresentada na revisão bibliográfica, se l/Csc variar

linearmente com E, a densidade de portadores de carga (ND) e o potencial de bandas planas

(EFB) podem ser estimados para o eletrodo através das equações:

N -( 2 J( dE )
D - 'ccoe . dC-2 (4.5a)

(4.5b)

Utilizando estas expressões, estimaram-se ND e EFB para os eletrodos depositados

em sílica e titânio. Para a constante dielétrica do SnOz utilizou-se o valor E = 10 [21].

Os gráficos de Mott-Schottky determinados para os eletrodos transparentes estão

representados nas Fig. 4.33 e 4.34.

Nos gráficos determinados através da EIS, na Fig. 4.33, observam-se diferenças

notáveis entre as curvas obtidas em 100 Hz e em 1 kHz, como já observado por outros

autores [120]. Para ambas as condições de frequência, obteve-se uma relação linear de C Z

com E no intervalo entre 0,3 e 1,2 V para os eletrodos transparentes de SnOz(CI) e

SnOz(Sb), e somente até 0,9 V para o eletrodo de Sn02(F). A mudança na inclinação das

curvas a partir destes potenciais deve ter sido causada pelo início da RDO. Considerando

apenas os pontos referentes a tais intervalos de potencial, determinaram-se ND e EFB para

os eletrodos investigados. Os valores obtidos foram apresentados na Tabela 4.4.

Na Figura 4.34, verifica-se que as curvas determinadas a partir das medidas

efetuadas através da SACV apresentaram uma considerável dispersão nos dados. Neste

caso, o desvio da linearidade deve ter sido causado não apenas pelos problemas discutidos

nos itens 2.1.3 e 2.1.4 da Revisão Bibliográfica, como também por limitações da técnica.
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A primeira limitação para a utilização da SACV nestas medidas refere-se ao

próprio princípio do método. Na SACV, admite-se que a interfase pode ser representada

por um circuito do tipo Rs(RpCdl). No entanto, a análise dos espectros de impedância

mostrou que tal circuito não foi adequado para representar este sistema. Uma outra

limitação é de ordem experimental. Como as densidades de corrente observadas para estes

eletrodos foram extremamente baixas, os erros relativos das medidas foram muito grandes.

Apesar da dispersão dos dados, estimaram -se também o ND e o EFB a partir das curvas de

c-Z vs. E da Fig. 4.34.

Os gráficos de Mott-Schoktty determinados para o eletrodo de Ti/SnOz(Sb) através

de medidas efetuadas por EIS e por SACV estão representados nas Fig. 4.35 e 4.36. Por

limitação de tempo, os valores da capacidade foram determinados em um número bastante

reduzido de potenciais, como mostra a Fig. 4.35. Neste gráfico, verificam-se novamente

grandes diferenças entre as medidas obtidas em 100 e em 1000 Hz. Para ambas as

condições de frequência, C-Z variou linearmente com E em quase toda a extensão de

potenciais aplicados ao eletrodo, i.e., até aproximadamente 1,8 V. Porém, consideraram-se

apenas os C medidas até 1.6 V para determinar ND e o EFB, apresentados na Tabela 4.4.

Na Fig. 4.36, observa-se que o gráfico determinado a partir dos C estimados pela

SACV apresentou um comportamento linear somente até 0,7 V. Os valores de ND e o EFB

estimados considerando as capacidades obtidas até este potencial também foram

apresentados na tabela.

o gráfico obtido para este eletrodo não apresentou a grande dispersão de dados

verificada para os eletrodos transparentes (Fig. 4.34). Como obtiveram-se densidades de

corrente muito maiores para o Ti/Sn02(Sb), as limitações experimentais apontadas para os

eletrodos transparentes devem ter sido consideravelmente minimizadas. Porém, neste caso,

a validade do método continuou sendo questionável porque, como revelaram as análises

dos espectros de impedância, esta interfase também não pode ser representada pelo circuito

admitido na SACV.

A Tabela 4.4 apresenta os parâmetros determinados para ambos os tipos de

eletrodos através das equações 4.6a e 4.6b para os gráficos de Mott-Schoktty obtidos a

partir dos C medidas por EIS e por SACV.
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Tabela 4.4. Valores de No e EFB para os eletrodos transparentes e de TilSn02(Sb) em

0,1 M de NaCI04 (aq.) com pH 2,0, estimados a partir das capacidades interfaciais

determinadas por EIS e SACV (referentes aos gráficos 4.33 a 4.36).

Sn02(Cl) Sn02(F) Sn02(Sb) TilSn02(Sb)

EIS-100 Hz No / cm-3 3,4 x 1020 5,6 X 1019 1,6x 1020 2,6x 1020

EFB / V(vs. ECS) 0,05 0,1 0,1 0,3

EIS-l kHz No / cm-3 8,2 x 1019 3,4x 1019 7,8 x 1019 4,2x 1019

EFB / V(vs. ECS) 0,15 ° -0,1 0,3

SACV No / cm-3 1,6x 1019 1,3 x 1019 1 1 X 1020 2,5x 1022,

EFB / V(vs. ECS) 0,1 0,0 0,05 0,15

Considerando inicialmente os valores determinados para o potencial de bandas

planas, observa-se que as diferentes determinações realizadas resultaram em EFB bastante

similares. Os valores médios obtidos corresponderam a 100; 50 e O mV para os eletrodos

transparentes dopados com CI, F e Sb e 250 mV para o de Ti/Sn02(Sb), e são comparáveis

aos apresentados na Literatura para este material.

Como mostra a Tabela 4.3, para cada eletrodo obtiveram-se, portanto, três valores

de ND . Para os eletrodos transparentes de Sn02(F) e Sn02(Sb), se os três resultados forem

considerados, o valor médio de ND corresponderia a (3±2) x 1019 e a (9±2) x 1019 cm-3
,

respectivamente. O valor estimado para o eletrodo dopado com F é bastante razoável,

porém, o estimado para o eletrodo de filme transparente de Sn02(Sb), apesar de ser

comparável a outros relatados na Literatura [30, 115], pareceu demasiadamente elevado,

considerando o comportamento eletroquímico apresentado por este eletrodo. Para o

eletrodo transparente de Sn02(CI) e para o Ti/Sn02(Sb), no entanto, os três valores

apresentaram diferenças muito grandes para que se determinasse um valor médio.

Considerando as características físico-químicas gerais do eletrodo de Sn02(CI), sua

alta resistividade e o comportamento eletroquímico apresentado, é mais razoável dar

preferência ao resultado obtido por SACV, i.e., ND ~2 x 1019 cm-] A alta densidade de

portadores estimada por EIS seria incoerente para um material semicondutor dopado não

intencionalmente, e que apresentou as características acima mencionadas.
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Para o eletrodo depositado em Ti, embora fosse esperado uma alta densidade de

portadores, considerando a quantidade de Sb empregada na preparação ([Sb]/[Sn] = 3%) e

o comportamento eletroquímico apresentado por este eletrodo, o ND estimado por SACV

pareceu ser demasiadamente elevado. Por outro lado, os resultados obtidos por EIS foram

muito baixos, além de diferirem em uma ordem de grandeza dependendo da frequência

considerada para a medida da capacidade. Para comparação, K6tz obteve ND ~5 x 1021 cm-J

para um eletrodo de Ti/Sn02(Sb) obtido por Spray Pyrolysis com ([Sb]/[Sn] = 7%) [21].

Como os três valores obtidos foram muito distintos para calcular um valor médio,

considerou-se apenas o valor obtido por SACV.

Para finalizar, considerando os valores de ND dos eletrodo transparentes e o

comportamento eletroquímico apresentado por cada um em eletrólito inerte e, em

~Fe(CN)6, verifica-se que não há uma relação coerente entre estes aspectos que, como foi

discutido na Revisão Bibliográfica, deveriam estar relacionados. O eletrodo dopado com

Sb, p.ex., apesar de apresentar o pior desempenho para a trasferência de elétrons em

~Fe(CN)6, e ainda o maior sobrepotencial para a RDO, foi justamente o que apresentou os

maiores valores de ND.

Como já foi discutido anteriormente, é muito provável que a irreversibilidade

observada para os eletrodos transparentes nos sistemas investigados, assim como a grande

dificuldade encontrada na determinação das medidas de SACV e EIS, sejam decorrentes

dos problemas relacionados a contatos pouco adequados e à alta resistência apresentada

por estes materiais. Consequentemente, os resultados obtidos são bastante questionáveis.
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Gráficos de Mott-Schottky para os eletrodos transparentes
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Figuras 4.33 e 4.34. Gráficos de Mott-Schottky para os eletrodos transparentes, obtidos

respectivamente com as capacidades determinadas através de medidas de EIS e SACV,

em solução aquosa 0,1 M de NaCl04 de pH 2,0.



Gráficos de Mott-Schottky para o eletrodo de Ti/Sn02(Sb)

Figura 4.35 60~
20 -3 •<> 100 Hz, N

D
=2,6 x 10 em

~
19 -3• I kHz,No=4,2x 10 em

O

I
""8

u 40
<;
~

o

o......--('.

U 20

A"~
<><> <>

ot,=!C:,;,:
I I I I I I I I I

0,5 1,0 1,5 2,0

EE(S I V

161

Figura 4.36

"a
u

'"'~
o
-o......-'"u

0,10

0,05 2" -3No=2,5 X 10 - em •

•

~

0,00l/'I

0,0 0,5

Era; IV

1,0

Figuras 4.35 e 4.36. Gráficos de Mott-Schottky para o eletrodo de TilSnü2(Sb),

obtidos com as capacidades determinadas através de EIS e SACV, respectivamente.
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4.3.6. Testes realizados para avaliar possíveis aplicações para os eletrodos de

Ti/Sn02(Sb) modificados com OTS: oxidação do metanol

Como já foi brevemente mencionado na introdução deste capítulo, considerando

que os eletrodos de TilSn02 em geral apresentam um bom desempenho para a eletro

oxidação de poluentes orgânicos [21, 23, 125] e de cianeto [24], investigou-se o

desempenho dos eletrodos modificados em aplicações correlatas. No eletrodo modificado,

o filme hidrofóbico de OTS adsorvido na superficie poderia atuar como um pré

concentrador de substâncias orgânicas presentes em solução aquosa e assim, promover a

oxidação das mesmas [136, 137]. Para verificar a viabilidade desta aplicação, investigou-se

oxidação do metanol sobre estes eletrodos.

Como descrito na seção 4.2, para os eletrodos de TilSn02(Sb) modificados ou não

com OTS, registraram-se inicialmente as curvas IIE em NaCI04 0,1 M de pH 2,0 e,

posteriormente, realizaram-se estes ensaios em solução 2,5 mM de metanol neste mesmo

eletrólito. Para o eletrodo não modificado, obtiveram-se curvas praticamente idênticas em

ambas as soluções, indicando que o metanol não havia sofrido oxidação sobre o eletrodo

de Sn02. Este resultado ia havia sido observado por outros integrantes do Grupo. Para o

eletrodo de TilSn02(Sb)-OTS, porém, a curva obtida apresentou densidades de corrente

mais elevadas e um comportamento um tanto peculiar, como mostra a Fig. 4.37.
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Figura 4.37. Curvas IIE obtidas a 50 mVs'! para o eletrodo de Ti/SnOz(Sb)-OTS em

soluções aquosas com pH 2,0 de 0, I M NaCI04 e 2,5 mM CH30H / O, I M NaCI04 .
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o aspecto apresentado pelo VC determinado na solução de metanol assemelha-se

muito ao de uma resistência, indicando que as espécies adsorvidas podiam ter bloqueado a

superficie do eletrodo. Registraram-se outros três VC e este comportamento permaneceu

inalterado. A solução da célula foi então substituída pela solução de NaCI04 (sem

metanol). Mesmo na solução nova, o eletrodo continuou apresentando o comportamento do

VC da Fig 3.47. Concluiu-se então que as espécies estavam fortemente adsorvidas sobre o

eletrodo.

Para tentar eliminar estas espécies, aplicou-se um potencial de 1,6 V durante 5

minutos, registrando a seguir um VC em condições idênticas às da Fig. 4.37. Como

resultado, observou-se apenas uma pequena diminuição na carga voltamétrica. Este

procedimento foi repetido outras três vezes e os VC registrados permaneceram

praticamente inalterados. Em prosseguimento, o eletrodo foi submetido a uma polarização

anódica com aumento progressivo de potencial até 2,4 V, e a seguir registrou-se um outro

Vc. Somente então o eletrodo apresentou um comportamento similar ao inicial. Este

resultado foi considerado como um indício de que as espécies que haviam adsorvido sobre

o eletrodo haviam sido eliminadas.

É possível que as espécies que estavam bloqueando o eletrodo tenham sido

formadas pela polimerização dos produtos da oxidação do metanol. Em uma etapa inicial,

o metanoI poderia ter sido oxidado ao cátion-radical e, em seguida, podería ter

polimerizado sobre o eletrodo modificado. A presença do OTS na superficie do eletrodo

deve ter favorecido este processo, já que o mesmo não foi verificado para o eletrodo não

modificado. Também pode ser considerada a hipótese de que as moléculas de OTS ainda

apresentassem grupos Si-OH não comprometidos em ligações covalentes (como mostrou a

Fig. 2.5, os grupos Si-OH das moléculas do OTS também poderiam interagir apenas por

pontes de hidrogênio). Neste caso, o metanol poderia reagir facilmente com estes grupos,

resultando na formação de uma rede polimérica que também poderia estar bloqueando a

superficie do eletrodo. Como este eletrodo não foi submetido a qualquer outra análise,

estas suposições não foram confirmadas.

Para investigar mais detalhadamente os efeitos de todo este processo no

comportamento eletroquímico do eletrodo, registraram-se os VC em solução 1 mM de

~Fe(CNk O voltamograma cíclico obtido está representado na Figura 4.38. Para

comparação, apresenta-se também a curva obtida para um eletrodo de Ti/Sn02(Sb)-OTS

novo.
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Os VC apresentados na Fig. 4.38 revelam que, mesmo depois da suposta

eliminação das espécies que haviam sido adsorvidas, o comportamento do eletrodo foi

consideravelmente alterado. Após estes experimentos, verificou-se uma considerável

diminuição na carga voltamétrica apresentada pelo eletrodo. Este fato pode ser um indício

de que uma grande parte da superficie do eletrodo ainda continuava bloqueada.
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Figura 4.38. Perfis potenciodinâmicos obtidos a 5 mVs·1 em I mM de ~Fe(CN)ó e

NaCI04 0,1 M àe pH 2,0 para um eletrodo novo de TilSn02(Sb)-OTS e para o

eletrodo empregaào nos experimentos de eletro-oxidação de metano!.

Estes experimentos revelaram que o eletrodo de Sn02 modificado com OIS não

poderia ser empregado como ânodo na oxidação de componentes orgânicos, por facilitar a

formação de espécies poliméricas na sua superficie.
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4.4 - CONCLUSÕES

o estudo apresentado neste capítulo tinha por objetivo investigar o comportamento

eletroquímico apresentado pelos eletrodos à base de SnOz, modificados ou não com OTS,

depositados em sílica ou titânio. Para os eletrodos transparentes, pretendia-se também

relacionar o desempenho dos três tipos de eletrodos com as suas propriedades fisico

químicas (apresentadas no capítulo anterior).

~ Para os eletrodos transparentes, a presença dos diferentes dopantes (Cl, F ou Sb)

influenciou o potencial de circuito aberto dos eletrodos porque os equilíbrios de

dissociação dos grupos Sn-OH da superficie devem ter sido alterados em função da

eletronegatividade de cada dopante.

~ Os eletrodos de Ti/SnOz(Sb) apresentaram um comportamento eletroquímico bastante

distinto do observado para os eletrodos transparentes. Para a reações redox do

~Fe(CNk p.ex., a transferência de elétrons foi muito mais rápida sobre o Ti/SnOz(Sb)

possivelmente porque este eletrodo apresentava maior número de portadores de carga e

menor resistência ôhmica que os eletrodos transparentes.

~ A análise dos perfis potenciodinâmicos e dos espectros de EIS em NaCl04 (aq.) reve

laram que o comportamento eletroquímico dos eletrodos de Ti/SnOz(Sb) foi fortemente

influenciado pelos equilíbrios de adsorção e dissociação dos grupos Sn-OH da

superficie.

~ A interfase Ti/SnOz(Sb)/NaCI04 (aq.) pôde ser representada por um circuito elétrico

equivalente do tipo Rs(Cdl[RcT(R'Q)]), onde os elementos (R'Q) foram incluídos para

expressar os processos de adsorção na superficie, obtendo-se uma boa correspondência

entre as simulações e os espectros de impedância eletroquímica obtidos

experimentalmente em diversos valores de potencial.

~ Para os eletrodos modificados com OTS, principalmente os eletrodos depositados em

titânio, a presença do organosilano deve ter alterado os equilíbrios de dissociação dos

grupos Sn-OH da superficie e provocado um maior acúmulo de carga na interfase, já
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que, sob o mesmo potencial, os eletrodos modificados apresentaram densidades de

carga maiores que os eletrodos não modificados.

~ Os eletrodos modificados foram representados pelo mesmo circuito elétrico

equivalente; as simulações indicaram que a presença do organosilano alterou apenas os

processos de adsorção na superficie.

~ As curvas de polarização anódica indicaram que o OTS não alterou, porém, o

mecanismo para a reação de geração de O2 . Os altos valores obtidos para os

coeficientes de Tafel obtidos indicaram ainda que a etapa lenta da RDO não deveria

estar associada a processos de adsorção na superficie sendo, portanto, coerentes com o

circuito sugerido considerando as medidas de EIS.

~ O eletrodo modificado com OTS não apresentou, no entanto, um bom desempenho nos

testes realizados para avaliar possíveis aplicações para este material. Este eletrodo não

é indicado para atuar como ânodo na eletro-oxidação de compostos orgânicos, porque,

aparentemente, a presenca deste filme hidrofóbico promove a adsorção e a

polimerização destas espécies. o que pode bloquear a sua superficie.



CAPiTULO 5

EFEITO DAS PERTURBAÇÕES

ELETROQUÍMICAS NA MICROESTRUTURA

DOS ELETRODOS TRANSPARENTES DE Sn02
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/ 5.1 - INTRODUÇÃO

Como já foi discutido na Revisão.Bibliográfica, a utilização do Sn02 como eletrodo

é limitada por processos de corrosão que ocorrem sob potenciais catódicos ou anódicos. Na

primeira condição, a destruição do filme ocorre devido às reações de redução do Sn02 a

SnO ou a Sn metálico, que ocorrem em potenciais próximos ao da RDH [1-3, 18, 29-34].

Sob polarização anódica, o processo de corrosão é atribuído aos radicais Olf ou cr
(dependendo do eletrólito) que se formam nestas condições e atacam as ligações Sn-O da

superficie [34].

o entendimento destes processos é de grande interesse, devido às numerosas

aplicações atribuídas aos filmes de Sn02. Para os eletrodos de TilSn02, Correa-Lazano

[86] utilizou a SEM para observar as alterações estruturais induzidas pela realização de

varreduras triangulares de potencial. Para filmes transparentes de Sn02, as alterações

morfológicas causadas por polarização anódica em meio de HCI foram investigadas por

Cachet [34] através de TEM e SEM. A Literatura apresenta também um relato da

utilização da AFM para a caracterização da superficie de eletrodos transparentes

submetidos à polarização catódica. Porém, estas análises foram empregadas apenas para

estimar as alterações da rugosidade da superficie [3].

Neste trabalho, admitiu-seque a AFM poderia ser melhor explorada em tais

estudos e fornecer informações detalhadas da superficie destes eletrodos desde os estágios

iniciais dos processos de corrosão. Utilizou-se então esta técnica, complementada por

SEM, para investigar as alterações micro-estruturais induzidas por perturbações eletroquí

micas na superficie dos eletrodos de Sn02 preparados com diferentes dopantes. A STM

também foi utilizada para realizar os estudos in-situ, mas apenas para o eletrodo de

Sn02(Sb). Este capítulo apresenta os experimentos realizados e os resultados obtidos neste

estudo.
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5.2 - DETALHES EXPERIMENTAIS

o estudo das alterações morfológicas induzidas por perturbações eletroquímicas foi

realizado para os três tipos de eletrodos transparentes não modificados e para os eletrodos

modificados com OTS, através de análises ex-situ por AFM e SEM. Para o eletrodo não

modificado de Sn02(Sb), realizaram-se também análises in-situ por STM.

As perturbações eletroquímicas foram impostas aos eletrodos em meio de NaCI04

0,1 M (aq.) com pH 2,0. Utilizou-se o equipamento de STM Topometrix operando no

modo para Eletroquímica e a mesma célula descrita na seção 4.2.3. Os potenciais citados

neste capítulo estão referidos ao Pt, utilizado como pseudo eletrodo de referência nestes

ensaios.

Para os eletrodos não modificados, realizaram-se três conjuntos de experimentos. O

primeiro conjunto de experimentos consistiu em polarizar o eletrodo em potenciais

anódicos da região da RDü. Inicialmente, o potencial foi mantido durante 6 minutos em

um valor "E l " no qual verificou-se o início da RDü, i.e., 1,0 V para os eletrodos de

Sn02(CI) e Sn02(F) e 1.2 V para o Sn02(Sb). A seguir, o potencial foi mantido por 6 min

em um valor (E2=E)+200 mV), seguidos por 6 min em (E3=E1+400 mV), e, por fim, 6 min

em um potencial de valor (E4=E1+600 mV). Na segunda série, o eletrodo foi mantido sob

um potencial catódico de -900 mV durante 15 minutos. A outra perturbação eletroquímica

aplicada consistiu em realizar 100 repetitivas varreduras triangulares de potencial, entre os

limites anódico e catódico nos quais verificaram-se a RDO e a RDH. Os limites de

potencial aplicados foram +1,3 e -0,95 V (vs. Pt).

Para os eletrodos modificados, realizaram-se apenas a primeira e a última séries de

experimentos. Porém, aplicaram-se condições um pouco mais agressivas no lado catódico:

as 100 varreduras triangulares de potencial foram realizadas entre -1,5 e +1,3 V, e, para

investigar o efeito da polarização catódica, aplicou-se um potencial de -1,5 V durante 15

minutos.

O procedimento geral adotado nestes experimentos consistia em montar a célula

eletroquímica e manter uma amostra ainda não utilizada ("nova") do eletrodo na solução

por 2 horas. Em seguida, registrava-se um voltamograma cíclico, aplicava-se a perturbação

de potencial, e registrava-se novamente um voltamograma, para avaliar qualquer alteração

no comportamento eletroquímico do eletrodo. A amostra do eletrodo era então
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abundantemente enxaguada com água, submetida à secagem com fluxo de Ar, e analisada

inicialmente por AFM e posteriormente por SEM. Nestas análises, empregaram-se os

mesmos equipamentos descritos na seção 3.3.1.

As análises de AFM foram realizadas em 4 ou 5 regiões distintas da superfície de

cada eletrodo, empregando as mesmas condições descritas na seção 3.3.1. Para a descrição

e discussão dos resultados obtidos, utilizaram-se apenas 2 imagens de cada eletrodo,

obtidas em varreduras de 1 x 1 f.l.m2 e 500 x 500 nm2 e apresentadas como visão topográfica

(top view) e tridimensional.

Nas análises por SlM, realizadas com uma ponta de ouro, as imagens foram

obtidas no modo de corrente constante, com um valor de "set point" de 1 nA. Durante a

aquisição das imagens, obtidas a 800 nm S·l, os potenciais aplicados à ponta de Au e ao

eletrodo de trabalho foram de -0,20 e +0,80 V (vs. Pt). Nestes experimentos, as imagens

foram obtidas em uma mesma região da superfície do eletrodo, antes e após a aplicação das

perturbações eletroquímicas. As perturbações eletroquímicas aplicadas ao eletrodo foram,

na sequência: 1,2 V durante 1 min; 1,4 V por 1 min; 1,4 V por 5 min; -0,95 V por 5 min;

1,4 V por 2 min e -0.95 V por 5 minutos.
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5.3 -RESULTADOS E DISCUSSÃO

As imagens de AFM obtidas neste estudo foram apresentadas em uma só figura

para cada tipo de eletrodo, para facilitar a comparação das características iniciais da sua

morfologia com as resultantes da aplicação de cada perturbação. Na discussão dos

resultados, porém, consideraram-se os efeitos verificados para cada tratamento

eletroquímico.

5.3.1. Alterações morfológicas induzidas pela polarização anódica em potenciais da

região da RDO

As alterações morfológicas induzidas na superficie dos eletrodos não modificados

pela aplicação de potenciais anódicos da região da RDO podem ser analisadas

considerando as imagens designadas por "a" e por "b" apresentadas nas Fig. 5.1, 5.2, 5.4,

5.5, 5.7 e 5.8. Os efeitos desta perturbação eletroquímica sobre as características

morfológico-estruturais dos eletrodos modificados com OTS não foi investigado.

De um modo geral, a comparação das Fig S.la e 5.2a com as imagens 5.1b e 5.2b

revela que a superficie do eletrodo de Sn02(F) não sofreu alterações muito significativas

devido à imposição desta perturbação eletroquímica, ocorrendo apenas um pequeno

aumento no tamanho dos grãos. Para o eletrodo de Sn02(Sb), as imagens das Fig. 5.4a e

5.4b, e ainda 5.5a e 5.5b indicam o mesmo resultado. O mesmo efeito foi observado

através da análise dos perfis das seções transversais determinadas em diversas áreas destes

eletrodos (não apresentados). Para o eletrodo de Sn02(CI), este efeito foi ainda mais

pronunciado: o aumento do tamanho dos grãos pode ser claramente observado através da

comparação das imagens de 1 x 1 J..I.m2, nas Fig. 5.7a e 5.7b, e das imagens tridimensionais

de 500 x 500 nm2, nas Fig. 5.8a e 5.8b.

As análises de AFM revelaram, portanto, que este inesperado resultado foi

apresentado para todos os três tipos de eletrodos transparentes. O efeito desta perturbação

também foi investigado por Cachet [34] para filmes de Sn02 dopado com F ou Sb em meio

de HCI e os resultados obtidos foram completamente distintos. As análises por SEM e

TEM revelaram que a superficie havia sofrido um severo processo de corrosão devido a

um ataque intergranular. Este processo de corrosão, confirmado por análises de perda de
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massa em micro-balança à cristal de quartzo, foi atribuído ao ataque de radicais ct e 011

(formados sob a polarização anódica) às ligações Sn-O da superfície.

Na Literatura, não foram encontrados outros relatos sobre os efeitos da polarização

anódica na morfologia dos eletrodos de Sn02 ou materiais correlatos. Os resultados obtidos

neste trabalho indicam, a princípio, que esta perturbação eletroquímica proporcionou o

crescimento do filme de Sn02. Mesmo considerando que estes materiais apresentavam

deficiência de O na superficie quando novos (seção 3.3.3), e a aplicação da polarização

anódica poderia promover a oxidação do SnO a Sn02, parece altamente improvável que tal

efeito tivesse ocorrido em tão grande extensão a ponto de ser perceptível nas análises por

AFM. Portanto, considerando as análises realizadas e os resultados obtidos, não é possível

propor, no momento, explicações plausíveis para este fenômeno.

5.3.2. Alterações morfológicas induzidas pela polarização catódica em potenciais da

região da RDH

O efeito da aplicação de potenciais catódicos na superficie dos eletrodos

transparentes de filmes de Sn02 modificados ou não com OTS pode ser avaliado através da

comparação das imagens "a" e "c" apresentadas nas Fig. 5.1 a 5.10. A superficie dos

eletrodos submetidos a este tratamento também foram analisados por SEM; alguns detalhes

observados na superficie destes eletrodos estão ilustrados na Fig. 5.11.

Eletrodo de Sn02(F). A comparação das imagens de AFM apresentadas nas Fig.

5.Ia e 5.Ic revela que a imposição desta perturbação eletroquímica não provocou

alterações muito significativas na microestrutura do eletrodo de Sn02(F). A análise das

imagens tridimensionais de 500 x 500 nm2 (Fig. 5.2a e 5.2c) revela uma pequena

diminuição na altura e no diâmetro das partículas, confirmada através da análise dos perfis

de seções transversais definidas em várias imagens (não apresentados). De modo geral, a

distribuição do tamanho das partículas se tornou até mais uniforme que a apresentada pelo

eletrodo novo. Este resultado sugere, a princípio, que houve um ataque preferencial

justamente sobre aquelas partículas muito maiores que haviam sido detectadas nas análises

para o eletrodo novo (Fig. 3.13 e 3.17). Na investigação dos efeitos da polarização catódica

sobre a estrutura cristalina de eletrodos de Sn02(F), Feng [3] observou que os cristalitos de

orientação (200) eram preferencialmente reduzidos. É possível, então, que aquelas
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partículas de maior tamanho do eletrodo novo, já não visualizadas nas imagens obtidas

após a polarização catódica, apresentassem esta orientação cristalina.

Na análise por SEM, observou-se a presença de falhas de grande profundidade no

recobrimento do filme, e em maior densidade que a observada sobre o eletrodo novo. Uma

destas falhas está representada na Fig. S.l1c. É possível que aquelas falhas que haviam

sido identificadas na superfície do eletrodo novo (Fig. 3.2 e 3.3), que então apresentavam

pequena profundidade, tenham sido intensamente atingidas por esta perturbação

eletroquímica, aumentando em profundidade. Para o eletrodo modifícado de Sn02(F)-OTS

submetido a um tratamento semelhante, porém um pouco mais agressivo, estas alterações

foram ainda mais pronunciadas, como mostram as imagens de AFM ilustradas na Fig.

S.IOc. Portanto, para este eletrodo, a presença do OTS não protegeu a superficie dos efeitos

da corrosão induzida pela polarização catódica.

Eletrodo de SnOl(Sb). A imposição de potenciais catódicos da região da RDH

provocou alterações micro-estruturais muito pronunciadas na superfície do eletrodo de

filme de Sn02(Sb). A comparação das imagens de 1 x 1 J.,tm2, nas Fig. S.7a e S.7c, revela

que a estrutura do fílme foi bastante danifícada por esta perturbação eletroquímica. Em

geral, a superfície se tomou muito mais rugosa: a rugosidade média quadrática (rms)

determinada para as Fig. 5.4a e S.4c aumentou de 1,7 para 2,8 nrn. Nas imagens

tridimensionais de SOO x SOO nm2, observa-se claramente que imposição da polarização

catódica provocou a diminuição do diâmetro e da altura das partículas, indicando que o

processo de corrosão atuou nos contornos dos grãos (Fig. 5.5a e 5.5c). Este ataque também

não deve ter sido uniforme sobre todas as partículas, considerando que a distribuição da

altura das mesmas, que era bastante uniforme para o eletrodo novo, tomou-se muito

irregular. O exame desta mesma superfície por SEM não revelou, porém, alterações

significativas na estrutura do filme. Apenas raramente observaram-se falhas na superficie,

como a apresentada na Fig. S.IIb. Em geral, dentro ou nas proximidades destas falhas no

recobrimento da superfície, observou-se a presença de partículas que apresentavam

tamanhos variados da ordem de centenas de nm. Muitas vezes, estas partículas eram

perfeitamente quadradas, como as observadas na Fig. 5.12 para eletrodos que haviam sido

submetidos a 20 repetitivas varreduras triangulares de potencial. Laitinen [29] também

observou a presença de partículas quadradas após submeter um eletrodo transparente de

Sn02 à polarização catódica, e as considerou como um indício de a-Sn, que cristaliza no

sistema cúbico.
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De modo geral, os efeitos da corrosão observados por AFM nas Fig. 5.7 e 5.8

dificilmente seriam identificados por SEM (considerando a resolução do equipamento

empregado). As características morfológicas apresentadas nas análises por SEM após a

polarização catódica podem ser consideradas bastante razoáveis, já que as análises

realizadas para o eletrodo novo revelaram raras falhas no recobrimento (Fig. 3.2), e,

portanto, a princípio, a superficie não apresentava regiões que pudessem ser mais

susceptíveis à corrosão.

Para o eletrodo modificado com OTS, os efeitos da polarização catódica nas

características micro-estruturais da superficie do filme de Sn02(Sb) foram muito menos

pronunciados, apesar de terem sido empregadas condições ainda mais agressivas. Neste

caso, as imagens S.6c revelam que as partículas também diminuíram em diâmetro e em

altura, porém, de maneira muito mais regular que a observada para o eletrodo não

modificado. Este resultado indica que, para o eletrodo de Sn02(Sb), o filme do

organosilano protegeu a superficie da corrosão.

Eletrodo de Sn02fCl). De modo geral, a imposlçao de potenciais catódicos da

região da RDH também provocou a diminuição da altura e do diâmetro das partículas

constituintes do filme de SnOz(CI), como revela a comparação das Fig.S.7a com 5.7c e

S.8a com S.8c. Porém, como a distribuição de tamanho das partículas foi razoavelmente

uniforme, é provável que o ataque provocado por esta perturbação eletroquímica tenha

ocorrido de maneira uniforme sobre todos os grãos presentes na superficie. Este mesmo

efeito foi verificado para o eletrodo modificado com OTS, como revelam as imagens

representadas na Fig. 5.9c. Nas análises realizadas por SEM para o eletrodo não

modificado submetido a este tratamento, observaram-se diversas falhas, quase sempre

acompanhadas pela presença de grãos nas proximidades.

Das cinco análises realizadas em diferentes regiões da superficie deste eletrodo,

quatro apresentaram características morfológico-estruturais muito semelhantes às das

imagens apresentadas nas Fig. 5.7c e S.8c. Porém, em uma das regiões analisadas,

observaram-se características bastante distintas. As imagens obtidas nesta região estão

representadas na Fig. 5.10.

A Fig. 5.10 ilustra as imagens da topografia (a) e do correspondente contraste de

fase (b), obtidas em varreduras de 1 x 1 IJ.m2. Em geral, as imagens do contraste de fase

podem fornecer informações adicionais a respeito do material analisado, porque dependem,
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além da topografia e de outros fatores, da textura da superficie analisada. As imagens do

contraste da fase foram registradas em grande parte das análises realizadas por AFM neste

trabalho; no entanto, não foram apresentadas anteriormente por não acrescentarem

informações relevantes às mencionadas. Neste caso, porém, a imagem do contraste da fase

permite distinguir com maior clareza algumas diferenças observadas entre as regiões do

lado esquerdo superior e do lado direito inferior da Fig. 5.1 Oa.

Para comprovar se as diferenças verificadas na imagem 5.1 Oa não eram artefatos de

imagem provocados, p.ex., por uma possível danificação da ponta, realizou-se uma outra

varredura de 500 x 500 nm2 justamente no centro da área analisada na Fig. 5.lOa. A

imagem obtida nesta nova varredura, representada na Fig. 5.1 Oc, ilustra justamente a

transição entre ambas as regiões. A boa qualidade desta imagem e a reprodução das

características apresentadas na imagem anterior, permite descartar a hipótese de

danificação da ponta. No lado superior esquerdo da imagem 5.10, observam-se partículas

de contorno bem definido, enquanto que, no lado inferior direito, a estrutura é muito pouco

definida. O perfil correspondente à seção transversal (Fig. 5.3d) revela claramente como o

contorno das partículas é distinto em ambas as regiões.

Aparentemente, a imagem 5. 10a foi registrada justamente nas proximidades de uma

área do filme que deve ter sido preferencialmente danificada devido à perturbação

eletroquímica aplicada. Nas análises realizadas por SEM, identificaram-se diversas áreas

que apresentavam falhas de pouca profundidade, como já havia sido observado para o

eletrodo novo (Fig. 3.2 e 3.3), além de algumas falhas de maior profundidade, como as

representadas nas Fig. 5.IIa e 5.12a.

Como já foi discutido na Revisão Bibliográfica, a superficie dos eletrodos de Sn02

deve ter sido danificada pela aplicação da polarização catódica na região da RDH em

consequência da redução do filme de Sn02. Como os potenciais de eletrodo dos sistemas

redox H+/I-h, Sn4+/Sn2+, e SnO~Sno são muito próximos (entre -0,3 e -0,4 V vs ECS), a

polarização catódica aplicada (-0,95 V vs Pt :::::: -0,5 V vs ECS), pode ter induzido a

formação de estanho metálico [29], de SnO, que é um óxido muito mais solúvel [31, 32],

ou de ambos. A redução pode ainda ter sido provocada pelo H2 gerado [11] ou pela

presença de H na superficie [3], como expresso nas equações 2.19 e 2.20 do Cap.2.

Qualquer um destes processos poderia promover a corrosão do filme de Sn02 e até a sua

completa destruição, como já foi relatado por alguns autores [29-31].
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5.3.3. Alterações morfológicas induzidas pela realização de 100 varreduras

triangulares entre potenciais da região da RDO e da RDH

o efeito desta perturbação eletroquímica na morfologia dos eletrodos pode ser

avaliado através da comparação das imagens designadas por "a" e "d" apresentadas nas

Figuras 5.1 a 5.9.

Eletrodo de Sn02(F). Para o eletrodo de Sn02(F) não modificado, a imagem

apresentada nas Fig. 5.1d, obtida de uma varredura de 1xl Ilm2, revela que este tratamento

eletroquímico provocou apenas um pequeno aumento no tamanho das partículas que

constituem o filme. Este efeito também foi observado nas análises dos perfis das seções

transversais obtidos para esta e para as outras imagens adquiridas para este eletrodo. De

modo geral, a superficie se tornou um pouco mais rugosa: a rugosidade rms aumentou de

1,5 (Fig. 5.1 a) para 2,8 nm (Fig. 5.1 d). Este efeito de aumento das partículas foi muito

mais evidente para o eletrodo modificado de Sn02(F)-OTS. A comparação das imagens

apresentadas nas Fig. 5.3a e 5.3b, principalmente para as imagens tridimensionais, revela

claramente o aumento do diâmetro e da altura das partículas em consequência da

realização das repetidas varreduras de potencial entre a RDH e aRDO.

Eletrodo de SnOJ(Sb). Para o eletrodo dopado com Sb, as imagens apresentadas

nas Fig. 5Ad e 5. 5d revelam que esta perturbação eletroquímica danificou seriamente a

superficie deste tipo de eletrodo. A comparação das imagens da topografia de 1 x 1 Ilm2

(Fig. 5Aa e 5.4d) revelam que o eletrodo submetido a este tratamento eletroquímico sofreu

um grave processo de corrosão. Este efeito pode ser verificado com maiores detalhes nas

imagens tridimensionais (Fig. 5. 5a e 5. 5d), que revelam ainda as alterações no contorno

das partículas. De modo geral, a distribuição de tamanho das mesmas se tornou muito

menos uniforme, aumentando a rugosidade da superficie de 1,7 para 3,0 nm, nas imagens

5.4a e 5Ad, respectivamente. A aplicação de uma perturbação ainda mais agressiva a um

eletrodo de Sn02(Sb) modificado com OTS provocou efeitos muito menos pronunciados,

como mostra a comparação entre as imagens das Fig. 5.6a e 5.6b. A superficie deste

eletrodo modificado apresentou grãos com altura menor e de tamanho mais uniforme que

os observados na superfície deste eletrodo antes que este tratamento eletroquímico fosse

realizado.
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Eletrodo de Sn02(CI). Para o eletrodo dopado com CI, as imagens obtidas por

AFM, ilustradas nas Fig. 5.7d e 5.8d também revelaram que a realização das 100

varreduras de potencial danificou a superfície deste material, porém, os efeitos foram

muito menos pronunciados que os observados para o eletrodo dopado com Sb. De modo

geral, a distribuição de tamanho das partículas, que era bastante uniforme na superfície do

eletrodo novo (Fig. 5.7a), apresentou uma pequena alteração (Fig. 5.7d). Após esta

perturbação eletroquímica, a maior parte das partículas da superfície diminuíram em altura

e diâmetro, enquanto que outras aumentaram. Como resultado geral, a rugosidade média da

superfície aumentou de 1,8 para 2,8 nrn. Para o eletrodo modificado, a aplicação deste

tratamento eletroquímico (mas em condições um pouco mais drásticas) induziu a

diminuição do tamanho das partículas de maneira aproximadamente uniforme, como

mostra a comparação entre as imagens ilustradas nas Fig. 5.9a e 5.9b.

A varredura triangular entre os potenciais para a RDH e a RDO deve ter induzido a

reconstrução da superficie do Snüz, como foi observado por Correa-Lazano para eletrodos

de Ti/SnOz(Sb) através de análises por SEM. Durante a varredura em potenciais catódicos

da região da RDH, devem ocorrer aqueles processos de redução anteriormente citados; ao

prosseguir a varredura na direção anódica, é possível que os produtos das reações de

redução sejam re-oxidados sobre a superfície. A repetição continuada destes processos

provocou a alteração da morfologia inicial do eletrodo porque, como já foi discutido,

ambos os processos de redução e de re-oxidação dependem da orientação cristalina e

portanto, devem ter ocorrido preferencialmente sobre determinados grãos. Como cada tipo

de eletrodo apresentou, em função do dopante empregado, características físico-químicas

diferentes, a aplicação desta perturbação produziu efeitos distintos na micro-estrutura de

cada material.
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AFM - Topografia da superfície do eletrodo de Sn02(F)

antes e após a aplicação das perturbações eletroquímicas
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Figura 5.1. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após polarização anódica durante 24 minutos;
(c) Após polarização catódica (-0,90 V/Pt por 15 min);
(d) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas.
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Efeito das perturbações eletroquímicas na superfície do eletrodo de Sn02(F)

(a)

(c)
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Figura 5.2. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após polarização anódica durante 24 minutos;
(c) Após polarização catódica (-0,90 V/Pt por 15 mih);
(d) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas.
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Figura 5.3. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas;
(c) Após polarização catódica ( 15 min a -1,5 VIPt).
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AFM - Topografia da superfície do eletrodo de Sn02(Sb)

antes e após a aplicação das perturbações eletroquímicas
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Figura 5.4. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após polarização anódica durante 24 minutos;
(c) Após polarização catódica (-0,90 V/Pt por 15 min);
(d) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas.
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Efeito das perturbações eletroquímicas na superfície do eletrodo de Sn02(Sb)
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Figura 5.5. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após polarização anódica durante 24 minutos;
(c) Após polarização catódica (-0,90 V/Pt por 15 min);
(d) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas.
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Figura 5.6. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas;
(c) Após polarização catódica (15 min a -1,50 V/Pt).
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AFM - Topografia da superfície do eletrodo de Sn02(Cl)

antes e após a aplicação das perturbações eletroquímicas
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Figura 5.7. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após polarização anódica durante 24 minutos;
(c) Após polarização catódica (-0,90 V/Pt por 15 min);
(d) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas.
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Efeito das perturbações eletroquímicas na superfície do eletrodo de Sn02(CI)

(a)

300

400

100.000 nN/div
15.000 n.../diu

(b)

100

400

100.000 nMldiu
15.000 nM/diu

(c)

200

100.000 mll/diu
15.000 nN/diu

(d)

n.

100.000 ntIl/dil,l
15.000 m../di ...

Figura 5.8. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após polarização anódica durante 24 minutos;
(c) Após polarização catódica (-0,90 V/Pt por 15 min);
(d) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas.
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Figura 5.9. (a) Superfície do eletrodo novo;
(b) Após 100 varreduras triangulares de potencial repetitivas;
(c) Após polarização catódica (15 min a -1,5V/Pt).
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AFM - Superfície do eletrodo de Sn02(Cl) submetido à polarização catódica
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Figura 5.10. Imagens de AFM de uma região danificada da superficie do eletrodo de Sn02(CI)

submetido à polarização catódica. Imagens 1 x 1 Ilm2 da topografia (a) e do contraste da fase

correspondente (b); e imagem de 500 x 500 nm2 (c) com o perfil da seção transversal indicada (d).
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(a) Sn02(CI)

L-SEI EHI-10.0 KV YO-S nrn MRC-X 2.00 K 20.0,. I I

(a) Sn02(Sb)

L- SE! EH[-lO.O KV YO- 7 nm MRC-X 1.00K 20.0," I I

(a) Sn02(F)

Figura 5.11. SEM - Detalhes das falhas do recobrimento da superfície dos eletrodos

transparentes de SnOz observadas após a polarização catódica.
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(b) SnOz(Sb)
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Figura 5.12. Superfície dos eletrodos de Sn02(Cl) (a) e Sn02(Sb) (b) após 20

varreduras repetidas de potencial, evidenciando a presença de pequenas partículas

quadradas nas proximidades das falhas no recobrimento do filme.
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5.3.4. Alterações morfológico-estruturais induzidas por perturbações eletroquímicas

na superfície do eletrodo de Sn02(Sb) investigadas in-situ por STM

As imagens de uma mesma área da superficie do eletrodo transparente de Sn02(Sb)

obtidas in-situ por STM antes e após a aplicação das perturbações eletroquímicas estão

representadas na Fig. 5.13.

A imagem da superfície do eletrodo novo está representada na Fig. 5.13a, que

mostra ainda o perfil da seção transversal indicada na imagem. As imagens obtidas após a

aplicação das duas primeiras perturbações eletroquímicas descritas, i.e., a imagem obtida

após a polarização anódica de 1,2 V (vs. Pt) durante 1 minuto e a obtida após a aplicação

de 1,5 V por 1 minuto, não apresentaram diferenças perceptíveis quando comparadas à

imagem S.13a. A Fig. S.12b representa a imagem de STM obtida após a imposição de uma

polarização de 1,5 V durante 5 minutos. A comparação das imagens S.13a e S.13b não

revela qualquer alteração morfológica na superficie do eletrodo. A rugosidade rms nestas

imagens também é similar: 1,0 e 0,9 nm para as Fig. S.13a e S.13b, respectivamente. Estes

resultados indicam que, apesar das alterações observadas para a resposta eletroquímica do

eletrodo de Sn02 devido à aplicação de uma polarização anódica na região da RDO

(discutidas na seção 43.1.2), não ocorreu qualquer alteração morfológica na superficie do

eletrodo identificável por estas análises in-sim por STM.

A Fig. S.Bc corresponde à imagem obtida após a polarização do eletrodo no

potencial catódico de -0,95 V (vs. Pt). A imagem e o perfil revelam um menor

empacotamento das partículas em relação ao observado na Fig. S.13a. Provavelmente, este

efeito foi provocado por um ataque nos contornos das mesmas, como observado nas

imagens obtidas por AFM (Fig. S.8c). Após a aplicação desta perturbação eletroquímica, a

rugosidade rms da superficie aumentou para 1,2 nrn. Este efeito deve ser resultante dos

estágios iniciais da destruição do filme de Sn02 causado pela polarização catódica na

região da RDR.

A imagem adquirida após a aplicação de 1,4 V durante 2 minutos está representada

na Fig. S.13d. A superficie se tomou ainda mais rugosa (1,9 nm) e o tamanho das

partículas aumentou consideravelmente. Talvez, este efeito surpreendente tenha sido

causado pela re-oxidação das espécies que haviam sido reduzidas na etapa anterior.

Para finalizar estes experimentos, aplicou-se ao eletrodo uma outra polarização

catódica de -0,95 V durante 5 minutos. A imagem obtida após este tratamento



190

eletroquímico está representada na Fig: 5.l3e. Para esta imagem, a rugosidade foi estimada

em 1,0 nm. A observação da imagem 5.l3e revela que o tamanho dos grãos diminuiu

consideravelmente, resultando em uma superfície com características similares às

apresentadas na Fig. 5.l3c.

A partir destes experimentos, parece razoável supor que, nas condições

investigadas, os estágios iniciais da destruição do filme de Sn02 em consequência da

polarização catódica deve-se preferencialmente à fonnação e dissolução de SnO e não de

Sno. A fonnação do Sn metálico pode ser descartada considerando a observação

experimental de que não houve qualquer problema para a aquisição da imagem S.l3c. Se

houvessem se formado partículas ou um filme de Sno sobre a superfície, seriam esperadas

interferências na aquisição das imagens de STM, o que não foi verificado.

No estudo da redução de eletrodos transparentes de Sn02(F) por H2, 1. Wallinga e

col. [11] também observaram que a corrosão iniciava-se nos contornos dos grãos,

provocava a diminuição da transparência e da condutividade do filme e alterava a

composição química da superfície, que passava a apresentar sinais de Sn° Os autores

verificaram que, se o filme fosse re-oxidado por aquecimento a 400°C, todas as

propriedades apresentadas inicialmente eram totalmente restauradas. Porém, se o processo

de redução fosse prolongado, de tal modo que a superfície apresentasse partículas brancas,

identificadas como Sno, as propriedades iniciais do filme não eram recuperadas após o

tratamento para a re-oxidação do filme. Os autores também não apresentaram um

mecanismo que explicasse estes resultados.

Os resultados observados por Wallinga foram, de certa fonna, similares aos

observados no presente trabalho, embora as perturbações que causaram a corrosão, assim

como as propriedades investigadas tenham sido distintas. Estes experimentos revelaram

que, até detenninados estágios da corrosão induzida pela redução do filme de Sn02, é

possível recuperar as propriedades iniciais destes materiais através de processos que

induzam a re-oxidação das espécies reduzidas. Este fenômeno é um tanto surpreendente,

mas, no momento, não há nenhum mecanismo para explicar este processo.
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Figura 5.13. Imagens da mesma área da superfície do eletrodo de Sn02(Sb) em NaCl04 0,1 M

obtidas in-situ por STM: antes da aplicação das perturbações eletroquímicas (a) e, em

sequência, após 6 min de polarização anódica a 1,4 V/Pt (b); após 5 min de polarização

catódica a -0,95 V (c); após 2 min de polarização a 1,4 V (d); e após 5 min sob -0,95 V (e).
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5.4 - CONCLUSÕES

De modo geral, as alterações morfológicas induzidas por perturbações eletroquí

micas foram similares para os três tipos de eletrodos transparentes de Sn02 investigados.

~ A imposição de potenciais anódicos da região da RDO provocou um aumento no

diâmetro das partículas constituintes do filmes investigados, mas ainda não foram

encontradas explicações para este resultado inesperado e surpreendente.

~ A aplicação de potenciais catódicos da regIao da RDH provocou a corrosão da

superfície do eletrodo devido à redução do Sn02 a SnO ou a Sno. Os processos de

corrosão ocorreram nos contornos dos grãos e de maneira diferenciada sobre as

partículas, que, de modo geral, diminuíram no diâmetro e altura. Este processo pôde ser

revertido em seus estágios iniciais, já que a aplicação de potenciais anódicos da região

da RDO promoveu a re-oxidação das espécies que haviam sido formadas durante a

redução (provavelmente SnO), causando o aumento nas dimensões das partículas.

~ Varreduras triangulares entre os potenciais das regiões da RDH e RDO promoverram a

reconstrução do filme porque os processos de redução do Sn02 e de re-oxidação

daquelas espécies reduzidas ocorreram de maneira diferenciada sobre as partículas

constituintes do filme.

~ Os processos de corrosão foram menos pronunciados nas regiões onde o filme se

apresentava mais uniforme e compacto que nas regiões nas quais o filme apresentava

falhas no recobrimento.

~ A presença do organosilano na superfície do eletrodo de Sn02 exerceu um efeito

protetor, considerando que as alterações causadas por estas perturbações foram muito

menos pronunciadas sobre os eletrodos modificados com OTS.

~ As técnicas de AFM e STM são adequadas para investigar os estágios iniciais dos

processos de corrosão que ocorrem na superficie dos eletrodos transparentes de Sn02,

porque os efeitos morfológicos podem ser observados apenas em escala sub

micrométrica. No entanto, as análises devem ser complementadas por outras técnicas

(p.ex., SEM), porque algumas regiões do filme podem ser mais susceptíveis à corrosão.
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Este trabalho apresentou um estudo das propriedades morfológico-estruturais e

eletroquímicas de eletrodos de filme de Sn02 suportado sobre sílica ou titânio, investigadas

através de técnicas eletroquímicas e de análise de superfície distintas.

Os fílmes de Ti/Sn02(Sb) foram obtidos por decomposição térmica de uma solução

alcóolica de SnCh e SbCh~ os filmes depositados em sílica foram preparados a partir de

soluções de SnC4 em metanol através da técnica de Spray Pyro/yis. Prepararam-se ainda

eletrodos modificados pela adsorção de um filme de octadeciltriclorosilano.

A caracterização física dos eletrodos transparentes foi realizada através da micros

copia por interferometria de luz, SEM, TEM, AFM, XPS, XRD, medidas da espessura, da

condutividade e transparência na região do vísivel; os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) foram

caracterizados apenas por SEM e microscopia interferométrica. As propriedades eletroquí

micas de ambos os tipos de eletrodos foram investigadas porVoltametria Cíclica e

Espectroscopia de Impedância Eletroquímica. Investigou-se ainda o efeito da aplicação de

perturbações eletroquímicas na morfologia da superfície dos eletrodos.

Os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) apresentaram a superfície porosa, com rugosidade de

500 nrn. Os eletrodos transparentes de fílme de Sn02, porém, apresentaram a superfície

uniforme, com rugosidade média quadrática de apenas 1 a 2 nrn. Estes filmes eram

condutores, policristalinos e constituídos por partículas com dimensões nanométricas

(diâmetro e altura médios de 30 e 6 nrn, respectivamente). Mesmo entre os eletrodos

transparentes, dependendo do dopante (CI, F ou Sb), verificaram-se diferenças quanto às

orientações cristalográficas predominantes, espessura, resistividade e tamanho das partículas.

Os eletrodos modificados, que foram caracterizados apenas qualitativamente, apresentaram

superfícies mais hidrofóbicas.

~ A morfologia dos filmes de Sn02 transparentes, principalmente no que se refere à

uniformidade, baixa rugosidade, e à pequena dimensão e à alta coalescência das

partículas, se destaca como um resultado original quando comparado aos resultados

obtidos em estudos correlatos apresentados na Literatura.
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);> Os eletrodos de Ti/Sn02(Sb) apresentaram um comportamento eletroquímico bastante

distinto do observado para os eletrodos transparentes. Para a reações redox do

~e(CN)6, p.ex., a transferência de elétrons foi muito mais rápida sobre o Ti/Sn02(Sb),

possivelmente porque este eletrodo apresentava maior número de portadores de carga e

menor resistência ôhmica que os eletrodos transparentes.

);> A análise dos perfis potenciodinâmicos e dos espectros de EIS em NaCI04 (aq.) reve

laram que o comportamento eletroquímico dos eletrodos de Ti/Sn02(Sb) foi fortemente

influenciado pelos equilíbrios de adsorção e dissociação dos grupos Sn-OH da superficie.

);> A presença do OTS nos eletrodos modificados, principalmente os de Ti/Sn02(Sb)-OTS,

deve ter alterado os equilíbrios de dissociação destes grupos e provocado um maior

acúmulo de carga na interfase.

);> A interfase Ti/Sn02(Sb)INaCl04 (aq.) pôde ser bem representada por um circuito elétrico

equivalente que incluía elementos que expressassem tais processos de adsorção. Os

eletrodos modificados foram representados pelo mesmo circuito, que indicou que a

presença do organosilano alterou apenas os processos de adsorção na superfície.

);> As curvas de polarização anódica indicaram que o OTS não alterou, porém, o mecanismo

para a reação de geração de O2. Os coeficientes de Tafel obtidos indicaram ainda que a

etapa lenta da RDO não deveria estar associada a processos de adsorção na superficie

sendo, portanto, coerentes com o circuito sugerido considerando as medidas de EIS.

);> O eletrodo modificado com OTS não é indicado para atuar como ânodo na eletro

oxidação de compostos orgânicos porque a presença deste filme hidrofóbico promove a

adsorção e polimerização destas espécies, o que pode bloquear a sua superfície.

~ A aplicação de potenciais anódicos da região da RDO provocou um sutil aumento no

diâmetro das partículas constituintes do filme de Sn02. A imposição de potenciais

catódicos da região da RDH provocou a corrosão da superfície do eletrodo devido à

redução do Sn02 a SnO ou a Sno. A corrosão ocorreu nos contornos dos grãos e de

maneira diferenciada sobre as partículas, que, de modo geral, diminuíram no diâmetro e

altura. As cem repetitivas varreduras triangulares entre os potenciais das regiões da RDH
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e RDO promoveu a reconstrução do filme porque os processos de redução e re-oxidação

do Sn02 ocorreram de maneira diferenciada sobre as partículas constituintes do filme.

~ Os processos de corrosão foram menos pronunciados nas regiões onde o filme se

apresentava mais uniforme e compacto que nas regiões nas quais o filme apresentava

falhas no recobrimento.

~ A presença do organosilano na superfície do eletrodo de Sn02 exerceu um efeito

protetor, considerando que as alterações causadas por estas perturbações foram muito

menos pronunciadas sobre os eletrodos modificados com OTS. Porém, a aplicabilidade

do eletrodo TilSnü2(Sb)-OTS seria muito limitada, considerando que o OTS poderia

promover a polimerização de espécies orgânicas na superfície do eletrodo.
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A continuidade deste trabalho pode ser encaminhada visando o maior entendimento

de diversos aspectos que foram investigados para os eletrodos de filme de Sn02.

Para os eletrodos transparentes, como as determinações da densidade de portadores

de carga estimadas por Impedância Eletroquímica e Voltametria Cíclica de Baixa Amplitude

não apresentaram valores reprodutíveis, tal parâmetro poderia ser determinado através de

outros métodos, p.ex. por medidas de fotocorrente.

o estudo dos processos de corrosão que atingem estes eletrodos pode ser continuado

investigando a evolução das alterações morfológicas que foram observadas por AFM e in

situ STM apenas em seus estágios iniciais; os efeitos da aplicação de condições mais

agressivas também devem ser investigados. Se tais estudos forem complementados por

análises de difração de raios-X, possibilitarão averiguar as alterações nas intensidades dos

picos correspondentes às diferentes orientações dos cristalitos e determinar quais são

preferencialmente atacados durante os processos de corrosão. Também seria muito

interessante investigar o aumento nas dimensões das partículas constituintes dos filmes de

Sn02 induzido pela polarização anódica, já que foram relatados resultados distintos na

Literatura. A investigação dos processos de redução e re-oxidação destes filmes também

seria de grande interesse, pois ainda não foram sugeridos mecanismos para tais processos.

Para a continuidade do estudo dos eletrodos modificados podem ser investigados

outros compostos, que possam não apenas proteger a superficie do Sn02 dos processos de

corrosão como também apresentar maior aplicabilidade.
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