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INTRODUÇÃO 

Os estudos de inserção de ions em compostos sólidos tem sido 

intensificado nos últimos anos^1"6) devido ao fato desta linha de 

pesquisa ser de grande interesse cientifico e tecnológico. 

Materiais que apresentam estruturas capazes de intercalar ícr.s 

são importantes para o desenvolvimento de baterias de alta 

densidade de energia e dispositivos eletrocrômicos. Embora exista 

na literatura alguns trabalhos sobre a inserção de lítio en 

NbjOg*3'6), os processos que ocorrem durante a redução 

eletroquímica do Nb205 ainda não estão bem compreendidos. 

Neste trabalho foi caracterizado através da voltametria 

cíclica o processo de eletrodo durante a redução e oxidação do 

Nb205. A análise da superfície por espectroscopia fotoeletrônica 

de raios-X permitiu caracterizar os processos superficiais que 

ocorrem durante a reação de inserção. 

PASTE EXPERIMENTAL 

Foi utilizada uma célula de vidro com entrada para três 

eletrodos. A montagem dos eletrodos de trabalho foi realizada 

utilizando Nfc2
c5 í c 3 K K ) , negro de acetileno e polietileno nas 

proporções 801, 10% e 10% m/m respectivamente. Esta mistura após 

a homogenização foi prensada formando uma pastilha que foi 

embutida em vidro usando araldite. 0 eletrodo de referência foi 

um eletrodo do tipo Ag/AgC104 20mM, NaC104 0,1M em carbonato de 

propileno 6 o eletrodo auxiliar foi um eletrodo de platina. A 

solução de trabalho foi uma solução de perclorato de lítio em 

carbonato de propileno, sendo os reagentes previamente 

purificados e secos. Os ensaios foram realizados em câmara seca 

sob atmosfera de argônio. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Voltamogramas típicos para o eletrodo de Nb205 em soluções 

de carbonato de propileno na presença e ausência de litio estào 

mostrados na Figura 1. 

Figura l. Voltamogramas cíclicos do Nb205 em carbonato de 

propileno, as velocidades de varredura estão indicadas 

em mV/s, eletrólito (A) perclorato de tetraetilamônio 

(PTEA) 0*,1M; (B) PTEA 0,1M + LiC104 0,5M 

A estabilidade catódica e anódica do eletrólito e eletrodo 

pode ser verificada no voltamograma da Fig. 1(A). A adição de 

perclorato de litio a solução conduz a uma reação eletroquimica 

associada ao aparecimento de um pico catódico e de um pico 

anódico correspondente, conforme pode ser observado na Fig. 1(B). 

Nas condições estudadas, o pico catódico pode ser atribuido ao 

processo de inserção de litio na matriz de Nb^Og e o pico anódico 

ao processo inverso. 

Este processo global pode ser representado pela reação: 

xLi+ + x e + N b 2 0 5 ^ Lix Nb205 

O voltamograma da Fig. 1(A) não apresenta o pico catódico 

porque o PTEA não forneça cations que possam ser incorporados na 

matriz hospedeira. Para essas soluções o limite catódico deve 

estar associado à redução do solvente. Nos voltamogramas 

representados na Fig. 1(B) o potencial do pico catódico desloca-

se para valores mais negativos com o aumento da velocidade de 

varredura de potenciais. A variação do potencial de pico em 
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função da velocidade de varredura está representada na Figura 

2(A). 
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Figura 2(A). Representação do potencial de pico catódico em 

função da velocidade de varredura de potenciais;(B) Corrente 

de pico catódico em função da concentração de LiC104 

A corrente de pico catódico em função da raiz quadrada da 

velocidade de varredura de potenciais e da concentração de Li* 

abedecem um comportamento tipico de um processo difusional. Estes 

resultados são mostrados nas Figuras 2(B) e 3. 
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em função de V1/2, Figura 3. Corrente de pico catódico 

Concentração de LiC104. 

Atribuindo-se ao pico catódico o processo de inserção 

pode-se, através dos conceitos associados às leis de Fick, 



, explicar qualitativamente o aparecimento do pico na voltametria e 

•s relações decorrentes entre o potencial e a corrente de pico 

co» a velocidade de varredura de potenciais. 

A condição inicial do processo estabelece que o gradiente de 

concentração de Li* na interface oxido/solução é zero. Esta 

condição é representada por: 

(dc/dx)x.otm0-0 

Após o inicio da varredura de potenciais o gradiente de 

concentração interfacial ausenta, o que de acordo co» a primeira 

lei de FicJc implica nu» aumento de fluxo. Com o aumento do 

potencial para valores mais negativos, o fluxo aumenta até qüe a 

condição limite seja atingida provocando o aparecimento do pico 

no voltamograma. 

0 deslocamento do potencial de pico, mostrado na Fig. 2(A) 

pode ser explicado associando a condição de pico ao grau de 

ocupação da rede com litio. Considerando-se que a maiores 

velocidades de varredura o tempo de permanência num determinado 

potencial é menor, o que implica na inserção de uma menor 

quantidade de espécies. Por outro lado a quantidade de carga 

associada ao processo catòdico decresce em cerca de 70% ao 

aumentar a velocidade de varredura de l,0mV/s para 10mV/s. Desta 

forma, é necessário atingir potenciais mais negativos para que a 

condição limite seja alcançada a maiores velocidades. 

A espectroscopia fotoeletrônica de raios-X permitiu 

caracterizar a superfície do eletrodo antes e após a reação de 

inserção. Foi realizado um estudo comparativo entre os espectros 

obtidos para quatro amostras em diferentes condições (Tabela 1). 

TABELA 1.valores das energias de ligação (eV) e das concentrações 

relativas dos elementos encontrados: 
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As amostras de oxido litiados e mergulhadas nas solução 

apresentam um sinal de cloro e excesso de oxigênio superficial. A 

amostra que não ficam em contato com a solução de LiClO*, não 

apresentou sinal de cloro e a razão O/Nb foi 2,6. O excesso de 

oxigênio encontrado nas amostras deve estar associado ã presença 

do anion C104~ nos povos da pastilha. 

Nas amostras não litiadas, o nióbio 3d aparece como um 

dublete com valores da separação dos picos próximos ao 

encontrado na literatura de 2,7 eV^7). Para a amostra litiada a 

linha do nióbio é completamente diferente daquelas dos óxidos não 

redurMos, aparecendo como um singlete, provavelmente devido à 

sobreposição de dois dubletes, com valores de energia de ligação 

próximos. Fazendo a decovolução, mantendo fixas as larguras dos 

picos e as razões de multiplicidade de spin aparecem dois 

dubletes que podem ser atribuídos a dois tipos de nióbio. Desta 

forma podemos afirmar que as amostras litiadas apresentam dois 

tipos de nióbio com formas químicas diferentes que podem ser 

associadas a Nb5+ e Nb4+. 
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