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Sumário 

 

 Neste trabalho produziram-se dispositivos electrocrómicos em diversos 

substratos de papel. Um dispositivo electrocrómico consiste no empilhamento de 

diferentes materiais sob a forma de camadas, sendo uma das estruturas 

possíveis a seguinte: Substrato/eléctrodo/electrocrómico/electrólito/contra-

eléctrodo/eléctrodo/substrato. Ao ser aplicada uma diferença de potencial entre 

os eléctrodos o material electrocrómico alterna entre um estado colorido ou 

descolorido conforme o sinal da polarização aplicada. 

 Estes dispositivos têm sido alvo de grande interesse por parte da 

comunidade científica, especificamente na procura de novos substratos mais 

leves, flexíveis e de baixo custo. Nesse sentido estudou-se o papel como 

substrato para o dispositivo. As camadas electrólito e contra-eléctrodo foram 

também estudadas de modo a optimizar o dispositivo final. Efectuou-se a 

caracterização morfológica, eléctrica, estrutural e óptica dos diferentes materiais. 

Transportar a tecnologia do electrocromismo para um substrato como o 

papel revelou desafios inerentes às características singulares deste material, 

devido à sua aparente fragilidade e grande irregularidade superficial. No entanto 

adicionar esta funcionalidade a um material tão comum não só aumenta o seu 

valor como revela novas oportunidades no mercado da electrónica descartável. 
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Summary 

 

 This work reports the production of electrochromic devices on paper 

substrates. An electrochromic cell is composed by several layers of different 

materials, one of the possible structures is: Substrate/electrode/electrochromic 

/electrolyte/counter-electrode/electrode/substrate. Applying a potential 

difference between electrodes will result in an alternate change of the 

electrochromic material from colored to bleached state, depending of the signal 

applied. 

 These devices have gained interest in the scientific community specifically 

in the search for new lightweight, flexible and low cost substrates. The 

electrolyte and counter-electrode layers were also studied in order to optimize 

the device’s performance. Morphological, electrical, structural and optical 

characterization was made for all the materials. 

 Combining electrochromic technology with paper revealed singular 

challenges inherent to this material, due to its apparent fragility and surface 

roughness. However adding this functionality to such a common material not 

only increases its value but also provides new opportunities for the disposable 

electronic market. 
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Simbologia e Notações 

 

(CeO2)0.81 TiO2 Óxido de Cério dopado com óxido de Titânio 

AC   Corrente contínua 

Al2O3   Alumina 

CaO   Óxido de Cálcio 

CE   Eficiência de Coloração 

CEMOP  Centro de Excelência de Micro e Optoelectrónica 

CENIMAT  Centro de Investigação de Materiais 

Cl   Cloro 

ClO2   Dióxido de Cloro 

DC   Corrente contínua  

DCS   Calorimetria Diferencial de Varrimento 

DM   Direcção da máquina 

DO   Densidade Óptica 

DRX   Análise de difracção de raios-X 

DT   Direcção transversal à máquina 

FRX   Fluoresçência de raios-X 

FTIR   Espectroscopia de InfraVermelho com Transformada de  

   Fourier 

IrO2   Dióxido de Irídio 

IZO   Óxido de Índio dopado com Zinco 

LED   Light Emitting Diode 

LiALF4   Tetrafluoreto Alumínio de Lítio 

LiClO4   Perclorato de Lítio 

MgF2   Fluoreto de Magnésio 

MoO3   Trióxido de Molibdénio 

Na2O   Óxido de Sódio 

P2O5   Pentóxido de Fósforo 
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P2O5   Peróxido de Fósforo 

PEDOT:PSS  Poli (3,4-etilinodioxitiofeno) poli (estirenosulfonato) 

PEN   Polietileno Naftalato 

Q   Densidade de carga 

RF   Rádio frequência 

SCM   Super Conductor Materials 

SEM   Microscopia Electrónica de Varrimento 

SiO2   Silica 

SO3   Trióxido de Enxofre 

SrTiO3   Trióxido de Estrôncio Titânio 

T0   Transmitância inicial 

Ta2O5   Pentóxido de Tântalo 

Tc   Transmitância após coloração 

TCO   Óxido Condutor Transparente 

TG   Análise Termogravimétrica 

UV   Ultra violeta 

V2O5   Pentóxido de Vanádio 

WO3   Trióxido de Tungsténio 

δ   Tempo de resposta 
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1 OBJECTIVO 

 

 O objectivo principal deste trabalho é utilizar uma folha de papel como 

suporte de um dispositivo electrocrómico. Com isso o papel ganhará uma nova 

aplicação, alargando o seu leque de utilizações, aumentando também o seu valor 

acrescentado. Através da aplicação de novas tecnologias, e de uma introdução à 

área da electrónica, o papel que já está tão presente no nosso dia-a-dia 

conquistará novos horizontes com uma infinidade de aplicações. 

 Para alcançar o objectivo traçado, após fazer um levantamento científico e 

tecnológico na área do papel interactivo, efectuou-se a deposição de um óxido 

condutor transparente (TCO) através da tecnologia de pulverização catódica de 

rádio-frequência assistida por magnetrão, de forma a tornar a superfície do papel 

condutora e a partir daí construir o dispositivo electrocrómico. 

 No decorrer da produção da célula electrocrómica existem objectivos 

secundários cujo intuito é o de optimizar o desempenho do dispositivo, sendo 

eles: 

 

 Escolher o melhor ou melhores substratos dentro das várias 

amostras existentes; 

 Verificar quais as condições em que o TCO, tem o melhor 

desempenho; 

 Dos diferentes electrólitos existentes, aferir aquele que dará 

melhores características de funcionamento ao dispositivo; 

 Apresentar diversas estruturas de células electrocrómicas, variando 

os materiais e/ou introduzindo padrões que possibilitem diferentes 

desempenhos, e assim permitam diferentes aplicações. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

 Uma vez que parte deste trabalho tem que ver com o papel de origem 

celulósica, é importante fazer uma pequena descrição sobre os principais 

processos utilizados na produção de papel, desde a extracção das fibras até à 

formação da folha propriamente dita. 

 Posteriormente será descrito de forma breve em que consiste o 

electrocromismo, descrevendo a forma como é constituído um dispositivo 

electrocrómico bem como os tipos de materiais utilizados. Por fim serão 

abordadas as técnicas utilizadas na deposição dos filmes produzidos. 

 A escolha do papel como substrato para este dispositivo, deve-se a: 

 

 Este material apresentar um baixo custo de produção; 

 Existir uma constante procura, da indústria papeleira, para novas 

aplicações para o papel; 

 Permitir o desenvolvimento da electrónica descartável; 

 Neste momento existir tecnologia que possibilita a utilização de substratos 

como o papel [1, 2]. 

 

2.1 A Evolução do Papel 

 

 Decorria o ano 2200 a.C. quando os egípcios deram o primeiro passo para 

a formação do papel, inventando o papiro (figura 2.1), que é considerado o 

antepassado do papel sendo uma espécie de pergaminho. Para produzir o papiro 

usavam a planta aquática Cyperous papyrus existente no delta do Nilo, cortavam 

o miolo da haste em finas lâminas que depois de secas com um pano eram 

mergulhadas em água com vinagre e aí permaneciam durante seis dias para 

remover o açúcar. Seguidamente eram dispostas alternadamente em ângulos 

rectos formando uma espécie de matriz. Posteriormente envolviam essa matriz 

em tecido de algodão e eram colocadas numa prensa durante mais seis dias, 

com a pressão e após novo processo de secagem a matriz dava origem à folha 

de papiro [3-5]. 
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Figura 2.1 – Exemplo de um papiro [3]. 

 

 No entanto, oficialmente, a invenção do papel tal como o conhecemos 

hoje, é atribuída a T´sai Lun, ministro da agricultura do imperador Ho Ti´s da 

China, decorria o ano 105 d.C.. Utilizando fragmentos de cascas de amoreira, 

pedaços de bambu, rami, redes de pesca, pedaços de algodão e cal, T´sai Lun 

aperfeiçoou o processo de desfibramento das fibras. As fibras eram introduzidas 

num recipiente com água (figura 2.2), sendo depois filtradas com agitação. Após 

compressão sobre uma matriz têxtil filtrante esta fina camada de fibras, depois 

de seca, dava origem ao que hoje se chama de papel [4-7]. 

 

 

Figura 2.2 – Ilustração do processo artesanal de fabrico de papel [6]. 

 

 Esta descoberta foi no entanto mantida em segredo pelos chineses durante 

500 anos, tendo sofrido alguns aperfeiçoamentos durante esse tempo. Na figura 

2.3 está ilustrado o percurso da descoberta do papel.  

 Seriam no entanto os árabes a terminar com o monopólio chinês sobre o 

papel, através da troca do segredo do processo de fabrico do papel pela 

libertação de prisioneiros chineses, decorria o ano 751 d.C.. Com a expansão 

muçulmana o segredo alastrou-se, chegando a outras culturas, o que possibilitou 

uma rápida evolução do processo devido à grande utilidade e crescente interesse 

pela descoberta. 
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Figura 2.3 – Percurso e cronologia do aparecimento do papel [8]. 

 

 Data importante é a instalação dos primeiros moinhos papeleiros em 

Xativa e Toledo no ano 1085, esta época acabaria por ser designada como a da 

industrialização do papel. No ano de 1455 seria dado outro importante e 

revolucionário passo na evolução do papel, quando o Sr. Johann Gutenberg 

desenvolveu e criou a primeira impressora, ficando com a conotação de “Pai da 

Imprensa”, por esta altura a procura de papel tem um aumento exponencial. No 

século XVII seria dado o mais importante passo nesta cronologia com o 

contributo dos holandeses ao conseguirem na produção da pasta substituir os 

moinhos de martelo por máquinas refinadoras de cilindros. Assim, a quantidade 

de pasta produzida em 24 horas passou a ser produzida num período de 4 a 5 

horas. 

 Doravante a evolução do papel até aos dias de hoje, para além do 

aperfeiçoamento dos processos de fabrico na produção da pasta de papel, incidiu 

bastante no melhoramento das matérias primas e aditivos usados e claro no 

aumento constante da velocidade de produção com máquinas cada vez mais 

rápidas e eficientes [5]. 

 

2.2 Fabrico de Papel 

 

2.2.1 Matérias primas 

 

 Uma folha de papel pode ser descrita, de uma forma breve, como sendo 

constituída por um emaranhado de fibras de celulose. A coesão necessária à 

formação da folha, é garantida fisicamente pelo entrelaçamento das fibras e 

quimicamente por pontes de hidrogénio. Na obtenção destas fibras de celulose, 
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usa-se preferencialmente como matéria prima a madeira proveniente do tronco 

de árvores, sendo por isso a celulose de origem vegetal [7, 9, 10]. 

 A madeira tem na sua constituição diversas células que desempenham 

determinadas funções na vida da árvore, sendo as paredes das células 

constituídas maioritariamente por celulose. Para além da celulose a madeira é 

também constituída por hemicelulose e lenhina e outros constituintes menores 

(resinas). A unir as células está a substância designada por lenhina, sendo a 

responsável pela rigidez e resistência das células [7, 9]. 

 A tabela 2.1 mostra o peso que cada componente tem na constituição da 

madeira. 

 

Tabela 2.1 – Composição da madeira [10] 

Componente Presença (%) 

Celulose ~ 50 

Hemicelulose ~ 20 

Lenhina 15 a 30 

Constituintes menores < 10 

 

 A celulose foi descoberta em 1838 pelo químico francês Anselme Payen, 

que isolando-a da restante matéria constituinte da planta determinou a sua 

fórmula química. Em 1920 seria Hermann Staudinger a determinar a estrutura 

polimérica da celulose [11]. 

 

 Desempenhando um importante papel na estrutura das plantas, onde é o 

seu principal constituinte, a celulose é o polímero natural mais abundante na 

natureza [12, 13]. Possui diversas propriedades úteis para imensas aplicações e 

indústrias, como excelentes propriedades mecânicas, disponível em grande 

quantidade “inesgotável”, propriedades morfológicas, geométricas e superficiais 

variáveis, reciclável e tem um baixo custo de produção [12-15]. Na figura 2.4 a) 

e b) estão representadas a estrutura da parede celular e estrutura das fibras de 

celulose respectivamente. 
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a) 

 

b) 
Figura 2.4 – a) Estrutura da parede celular, b) Estrutura das fibras de celulose [16, 17]. 

 

 A celulose é um composto orgânico pertencente ao grupo dos 

polissacarídeos estruturais, tendo a fórmula (C6H10O5)n. Forma uma cadeia linear 

através de ligações β 1 → 4  entre os monómeros de glucose (figura 2.5) [18-20], 

a repetição do monómero poderá ir desde as centenas até às dezenas de milhar. 

A celulose existente na pasta de papel tem normalmente cadeias compostas por 

300 a 1700 unidades. O monómero de glucose é produzido durante a 

fotossíntese da planta [11]. 

 

 

Figura 2.5 – Cadeia de celulose [10] 

 

 Quimicamente são as ligações de hidrogénio entre os grupos hidroxilo dos 

monómeros de glucose, que constituem a forte interacção existente entre as 

moléculas de celulose, que por sua vez originam a formação de fibras de 

celulose. Mais tarde, na formação da folha de papel, para além dos agentes 

ligantes, serão também as ligações de hidrogénio que proporcionarão uma forte 

interacção entre as múltiplas fibras que constituem o papel, concedendo a 

resistência necessária para a sua formação [10, 12]. 

 Existem dois tipos de celulose de origem vegetal, a tipo I e II. A celulose 

do tipo I é constituída por cadeias de glucose dispostas paralelamente, a 

estrutura é meta-estável e por isso é termodinamicamente instável. A celulose 

do tipo II é mais estável termodinamicamente apresentando uma estrutura em 

que as cadeias de glucose estão dispostas anti-paralelamente. Entre os dois tipos 
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de celulose I e II, a do tipo I é a mais frequente, dividindo-se em Iα e Iβ, 

consoante a sua cristalinidade. Existem mais três tipos de celulose (III, IV e V) 

sendo obtidas por via química [12, 20-22]. 

 Sendo a matéria-prima o tronco de uma árvore, implica a existência de 

uma enorme diversidade de fibras diferentes para produção de papel, para ter 

uma ideia neste momento há 25000 plantas registadas como madeira. A figura 

2.6 ilustra algumas variedades de fibras existentes. 

 

 

Figura 2.6 – Diferentes tipos de fibras [10]. 

 

 Podemos catalogar a proveniência das fibras usadas no processo de 

formação da pasta de papel em dois grupos, o grupo das fibras de celulose 

virgem e o grupo das fibras recicladas. As fibras recicladas provêm de papel e 

cartão usados, perdem qualidades no seu reaproveitamento, mas diminuem a 

utilização de fibra virgem e, consequentemente, o abate florestal. 

 A madeira que serve de matéria-prima às fibras de celulose é também 

dividida em dois grupos, o grupo das resinosas “softwood” exemplo Pinheiro, e o 

grupo das folhosas “hardwood” exemplo Eucalipto. As fibras de celulose das 

resinosas são longas (± 3mm) e de maior qualidade, logo mais caras, formando 

um papel mais coeso e resistente. As fibras folhosas são curtas (± 1mm), 

baratas e conferem boas características de impressão [10]. 

 

2.2.2 Processo de fabrico 

 

 Resumidamente o processo de fabrico de papel inicia-se com a obtenção 

de matéria-prima que por sua vez irá ser transformada em pasta de celulose. A 

pasta de celulose é depois branqueada, sendo posteriormente transformada em 
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pasta de papel. Com a pasta de papel produzida dá-se início à formação da folha 

de papel, finalizando o processo com a folha enrolada em bobinas. 

 Dos constituintes da madeira, a celulose e a hemicelulose contribuem 

positivamente para as características do papel. A celulose, por razões 

anteriormente referidas, deverá ter o maior peso possível na composição da 

pasta de celulose usada como matéria-prima à pasta de papel, no caso da 

hemicelulose, determinadas propriedades do papel poderão ser optimizadas com 

a presença deste composto. Pensa-se que a hemicelulose no processo de 

refinamento fica adsorvida às fibras de celulose contribuindo para o 

melhoramento das ligações entre fibras, outra sugestão avançada é o aumento 

de volume da pasta de papel devido à sua natureza hidrofílica aumentando a 

conformação das fibras molhadas durante a formação da follha de papel [9]. 

 O primeiro passo no processo de fabrico de papel é a separação dos 

constituintes da madeira, nomeadamente da lenhina cujas propriedades são 

todas prejudiciais às características finais de uma folha de papel. No entanto os 

processos existentes levam à separação de todos os constituintes, tentando 

obter-se dessa forma a maior percentagem de celulose com a menor degradação 

possível [9]. 

 Pode-se recorrer a diferentes processos de obtenção de celulose consoante 

as necessidades do produto final, indo desde os exclusivamente mecânicos aos 

exclusivamente químicos. Na figura 2.7 podemos ver diferentes processos de 

produção de pasta. 

 

 

Figura 2.7 – Processos de produção de pasta de papel [10]. 
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 O processo mecânico, consiste basicamente na trituração da madeira. 

Adicionando água à madeira dentro de um silo este vai moer a madeira até se 

obter a pasta de celulose. As fibras de celulose obtidas por este processo são de 

baixa qualidade, pois apenas é separada a celulose da hemicelulose, mantendo-

se a lenhina. O tamanho de fibra será curto. Uma vantagem deste processo é a 

quantidade utilizável da pasta obtida, atingindo os 95%. Sendo por isso 

denominada para além de pasta mecânica por pasta de alto rendimento. A 

desvantagem deste processo é que danifica muito a fibra ficando também com 

demasiadas impurezas, apresentando uma cor amarelada e de baixo brilho, esta 

pasta tem como principais características elevada opacidade e pouca resistência 

[10]. 

 O processo químico, baseia-se no cozimento das aparas de madeira 

numa solução química, dentro de um digestor mantido a altas temperaturas e 

altas pressões. Existem dois processos largamente utilizados para esse efeito, o 

processo Sulfito e o processo Sulfato ou “Kraft”. 

 O processo Sulfito é realizado num meio ácido e consiste numa 

combinação de ácido sulfúrico com bissulfito de magnésio. 

 O processo Sulfato é realizado em meio alcalino, utilizando uma mistura de 

hidróxido de sódio e sulfureto de sódio. Tem a vantagem de poder processar 

vários tipos de madeira, com a desvantagem de necessitar um equipamento 

mais dispendioso e uso intensivo de produtos químicos. 

 A solução química, também conhecida por licor de cozimento, ao penetrar 

a madeira vai degradar a lenhina que por sua vez se transforma num produto 

hidrossolúvel e dessa forma lavável. 

 O aproveitamento destes tipos de pasta está na ordem dos 50%, são 

pastas muito limpas cuja fibra não se danifica com facilidade. A resistência da 

pasta obtida pelo processo Sulfito é menor que a obtida pelo processo Sulfato. 

 Após este cozimento, devido à lenhina residual ainda existente na pasta, 

esta apresenta uma cor acastanhada, sendo necessário efectuar um 

branqueamento da pasta, de forma a dar a cor de base necessária aos papéis 

brancos. 

 O branqueamento é uma etapa delicada porque quer-se obter a máxima 

brancura da pasta com a mínima degradação de celulose. Nesta etapa podem ser 

usados como reagentes o cloro, o dióxido de cloro, o hipoclorito de sódio entre 

outros. São necessários vários estágios no processo de branqueamento da pasta 

para que se atinga um bom nível de brancura. Entre os estágios efectuados é 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

10 
 

feita a lavagem da pasta com uma grande quantidade de água de modo a se 

conseguir remover os agentes responsáveis pela coloração. A figura 2.8 ilustra o 

resultado de sucessivas etapas de branqueamento. 

 

 

Figura 2.8 – Resultado da etapa de branqueamento [23]. 

 

 Findo o processo de branqueamento, passa-se à formação da folha de 

celulose. A formação da folha de celulose começa com a deposição contínua da 

pasta sobre um tapete onde a água é escoada pela parte inferior da tela e 

removida por meio de vácuo, posteriormente a pasta é seca e enrolada em 

bobinas, esta etapa só é realizada nas indústrias que apenas produzem a pasta 

de celulose ou para fornecer às indústrias que apenas transformam a pasta de 

celulose em folha de papel, caso contrário a pasta de celulose é directamente 

encaminhada para a etapa de formação de folha. 

 Com a pasta de celulose pronta entramos na etapa final do processo, que 

poderemos de uma forma global designar de formação da folha. Esta etapa pode 

ser dividida em duas fases, a fase de transformação da pasta de celulose em 

pasta de papel e a fase de formação da folha de papel. Por sua vez estas duas 

fases são compostas pelos seguintes processos: 

 

 Transformação em pasta de papel. 

 Desagregação; 

 Despastilhagem; 

 Refinação; 

 Depuração. 

 

 

 Formação da folha de papel. 
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 Formação da folha; 

 Prensagem; 

 Secagem; 

 Bobinagem. 

 

 A desagregação consiste numa desintegração em meio aquoso da pasta 

de celulose seca com o objectivo de separar as fibras de celulose até se obter a 

sua individualização. Para além deste objectivo tem ainda a função de 

homogeneizar a pasta de papel caso existam fibras de diferentes origens e caso 

sejam introduzidos aditivos. Esta operação é realizada num ”pulper” (figura 2.9 

b)). O ”pulper” é constituído por um recipiente quase sempre cilíndrico, onde na 

sua base existem um ou mais rotores instalados em sentido vertical ou 

horizontal, tem também na base uma série de placas laminares que impedem a 

passagem de partículas não diluídas para a fase seguinte [10]. 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 
Figura 2.9 – Exemplo de pulper usado na desagregação. a) Esquema em corte [24], b) 

Pulper [25], c) Lâminas [26]. 

 

 Seguida da desagregação a despastilhagem serve maioritariamente para 

retirar os aglomerados ainda existentes na suspensão. Sendo um processo muito 

semelhante à desagregação utilizando máquinas semelhantes às usadas na 

refinação. 

 Na refinação são provocadas alterações físicas nas fibras com o intuito de 

conferir as propriedades desejadas ao papel a formar, através de uma acção 

mecânica entre duas superfícies. É realizada num refinador constituído por 

lâminas rotativas e estacionárias, denominadas de rotores e estatores. Existindo 

dois modos de refinamento este pode ser feito através do corte das fibras 

(refinação livre) ou através do fibrilamento destas (refinação húmida), sendo 
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este um dos processos mais importantes. É a regulação da posição dos estatores 

e dos rotores que determina qual o modo de refinamento aplicado [10]. A figura 

2.10 mostra um dos mais recentes refinadores usados na indústria papeleira. 

 

 

a) b) 

Figura 2.10 – Refinador cónico. a) Esquema de funcionamento, b) Refinador Triconic [10, 
27]. 

 

 De um modo geral, há uma relação positiva entre o aumento da refinação 

e o aumento da resistência da folha de papel. Particularizando para os modos de 

refinamento, o fibrilamento incide nas extremidades das fibras, aumenta os 

pontos de contacto e de ligação entre fibras de modo a se obter uma ligação 

mais forte e próxima entre elas, tendo como consequência um papel mais 

resistente. 

 Após a conclusão das operações de desagregação, despastilhagem e 

refinação, a pasta contém ainda partículas grossas e impurezas, sendo 

necessário eliminá-las antes da formação da folha de papel. A depuração tem 

esse propósito, indo eliminar todas as impurezas ainda existentes na pasta de 

papel. A depuração é realizada em depuradores centrífugos ou de fendas. 

 Muitos são os aditivos, corantes e fixadores usados na produção do papel, 

a sua utilização vai depender das propriedades finais desejadas. Os aditivos 

químicos deveram ser adicionados o mais cedo possível ao processo, para que as 

fibras tenham o máximo de tempo de reacção possível. Características como 

papel mais ou menos macio, opaco, compacto, brilhante, elástico, resistente, 

entre outras iram ser influenciadas pelas quantidades e tipos de aditivos usados. 

Entre os mais utilizados encontram-se os minerais caulina e argila, o talco e 

carbonato de cálcio. O peso das cargas adicionadas pode ascender aos 30% do 

total da pasta de celulose em seco. 
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 A formação da folha é o passo final do processo de fabrico do papel antes 

de ser enviado para as empresas de transformação da mesma. 

 Tal como na formação da folha de celulose, começa-se por depositar a 

pasta de papel sobre um tapete no qual por simples drenagem e também por 

vácuo, grande parte da água é removida. De seguida a folha percorre um circuito 

onde é prensada, seca e por fim bobinada em grandes rolos. Neste circuito os 

processos de secagem são variados ocorrendo também a passagem por soluções 

com o objectivo de aplicar tratamentos superficiais ao papel. 

 Apesar das constantes inovações continuam a existir alguns riscos 

ambientais associados à produção de papel, devido à presença de compostos de 

enxofre no cozimento das fibras decorrente da preparação da pasta de celulose e 

da presença de compostos de cloro na etapa de branqueamento da pasta de 

celulose [10]. 

 

2.3 Propriedades do Papel 

 

Existem muitas propriedades que definem e diferenciam os diversos tipos 

de papel, bastando uma pequena variação dos parâmetros do processo para que 

essas propriedades sejam alteradas. Para além das alterações aos parâmetros 

também as mudanças de matéria-prima e a eliminação de uma etapa do 

processo, como o branqueamento, infligem alterações significativas nas 

características do papel final. 

Seguidamente descrevem-se algumas propriedades relevantes para a 

indústria papeleira [28, 29]: 

 

 Gramagem – Traduz a massa por unidade de área e é dado em 

g/m2. Os produtores desejam ter as mesmas propriedades de um 

determinado papel com a menor gramagem possível. 

 Volume – Relaciona o volume com o peso do papel. Para papéis 

absorventes é desejável um alto valor de volume, para papéis de 

impressão pretende-se o oposto. 

 Espessura – Indica-nos a compactabilidade da folha. Uma folha com 

a mesma gramagem que outra mas cuja fibra tenha sido mais 

refinada ou cuja folha tenha sido mais calandrada, irá ter uma menor 

espessura. 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

14 
 

 Estabilidade dimensional – As fibras que constituem a folha de 

papel têm variações de 15 a 20% no seu diâmetro entre o estado 

seco e o de saturação. Como há um alinhamento das fibras no 

sentido da direcção da máquina (DM), com esta alteração física vai 

existir uma variação na dimensão transversal à máquina. 

 Diafaneidade – É um indicador da distribuição uniforme das fibras 

numa folha de papel. Uma folha de papel é tão resistente como o seu 

ponto mais fraco. Uma folha com má uniformidade terá uma maior 

quantidade de defeitos. 

 Textura – Diferência o papel quanto à sua textura podendo ser 

macio ou áspero. É uma propriedade que depende da 

compactabilidade da superfície. Um papel macio será bom para 

escrita, pois facilita o deslize do elemento de escrita, além de ser 

mais atractivo à vista. 

 Absorção de humidade – As fibras de papel são hidrófilas, dessa 

forma o papel terá propriedades higroscópicas e por isso tem a 

capacidade de absorver a humidade do meio envolvente. Esta 

capacidade irá ser controlada pelos tipos de aditivos usados na 

produção de cada papel. As características de impressão são 

largamente influenciadas por esta propriedade. 

 Bilateralidade – Devido a uma sedimentação, vai existir uma 

relativa diferença entre a face que está em contacto com a máquina 

e a face superior. Propriedades como a textura e absorção são 

largamente afectadas por este efeito, tendo valores bem distintos em 

ambas as faces. Assim em determinadas aplicações opta-se por uma 

das faces. Em situações onde seja apenas usada impressão num dos 

lados, obtêm-se melhores resultados se a impressão for no lado 

superior (mais macio). 

 Isotropia – A chamada direcção da máquina (DM) e direcção 

transversal à máquina (DT), são resultantes do alinhamento das 

fibras devido à tracção exercida pela máquina durante a formação da 

folha. Estas direcções iram provocar uma anisotropia na folha e dessa 

forma muitas das propriedades do papel iram ter valores distintos 

nas duas direcções. Papéis com os mesmos valores em ambas as 

direcções são conhecidos como “papéis quadrados”. 
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 Propriedades ópticas – A aparência óptica do papel é fundamental 

e pode ser quantificada a partir de diferentes parâmetros, tais como 

brancura, brilho, opacidade e cor. Todos os fabricantes desejam 

poder dizer que têm o papel mais brilhante, pois é um factor de 

venda muito importante.  

 Porosidade – Devido à forma como o papel é obtido, empilhamento 

de fibras de celulose, vai existir uma elevada porosidade na estrutura 

do papel, podendo atingir os 70%. Dessa forma a resistividade ao ar 

e a penetração de líquidos e gases na estrutura da folha de papel vai 

ser determinante para a utilização do papel. 

 Resistência – Há diversos tipos de resistência, ou propriedades que 

se relacionam com esforços mecânicos, que são avaliados. Desde a 

resistência à tracção, dobragem, rasgamento, ao vinco, superficial e 

ainda à compactação, à compressão, resiliência e ao alongamento. 

 

2.4 A Indústria Papeleira 

 

 A nível mundial a produção de pastas para papel em 2006 registou um 

aumento de 1,5% comparativamente com 2005, fixando-se no valor de 194 

milhões de toneladas. Os maiores produtores a nível mundial de pasta de papel 

estão ilustrados na figura 2.11. Portugal com 1,1% do total de pasta produzida a 

nível mundial posiciona-se na 16ª posição, e é o 7º na União Europeia com 4,9% 

de pasta produzida [30]. 
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Figura 2.11 - Dez maiores produtores mundiais de pasta de papel. 
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 Relativamente à produção total de papel e cartão a nível mundial ela 

situou-se nos 365 milhões de toneladas em 2006, correspondendo a um 

aumento de 7,7 milhões de toneladas (2,2%) relativamente a 2005. Os maiores 

produtores mundiais de papel e cartão em 2006 estão ilustrados na figura 2.12. 

Portugal a nível mundial com 0,5% do total de papel e cartão produzidos situa-se 

na 28º posição, sendo o 10º a nível Europeu com 1,6% do papel e cartão 

produzidos na União Europeia [30]. 
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Figura 2.12 – Dez maiores produtores mundiais de papel e cartão. 

 

 O crescimento da economia portuguesa é influenciado positivamente pela 

indústria papeleira. Sendo um sector exportador líquido, ou seja, o valor das 

exportações é superior ao das importações, este sector contribui positivamente 

para a balança de pagamentos [30]. 

 

2.5 Electrocromismo 

 

 Existindo diversas formas de cromismo [31], entenda-se como sendo a 

alteração das propriedades ópticas do material entre dois estados, estas podem 

ser estimuladas de várias formas: 

 

 Fotocromismo – Exposição a uma fonte de radiação luminosa; 

 Termocromismo – Alteração da temperatura do material; 

 Piezocromismo – Aplicação de uma pressão mecânica; 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

17 
 

 Solvatocromismo – Alteração da polaridade do solvente; 

 Tribocromismo – Causada pela existência de atrito entre 

materiais; 

 Halocromismo – Mudança do pH onde a substância está inserida; 

 Ionocromismo – Induzido pela presença de determinados iões; 

 Electrocromismo – Aplicação de uma diferença de potencial; 

 

 A figura 2.13 apresenta alguns exemplos de aplicações que fazem uso de 

diferentes formas de cromismo. 

 

a)  

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

f) 

Figura 2.13 – Tipos de cromismo, a) Fotocromismo [32], b) Halocromismo [33], c) 
Ionocromismo [34], d) Termocromismo [35], e) Electrocromismo [36] e f) 

Solvatocromismo [37]. 
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 O electrocromismo será o único tipo de cromismo explicado com mais 

detalhe por ser o mecanismo utilizado no desenvolvimento deste trabalho. 

 

2.5.1 História do electrocromismo [38, 39] 

 

 Foi em 1704, que Diesbach descobriu o azul da Prússia, que para além de 

ser um material com óptimas propriedades de tingimento, apresenta também a 

capacidade de ser electrocrómico, como se viria a descobrir mais tarde. 

 O primeiro relato de uma alteração cromática, através de uma reacção 

redox, surge no ano 1815 por Berzelius, constatando que o trióxido de 

tungsténio (WO3) puro e ligeiramente aquecido, alterava a sua cor ao ser 

reduzido na presença de um fluxo de hidrogénio. Em 1824 Wohler detectava 

uma reacção semelhante com sódio metálico. 

 O primeiro dispositivo electrocrómico onde a alteração de cor surge 

através de um mecanismo electroquímico, através da electrogeração de 

moléculas de iodo, foi documentado em 1929 numa patente. 

 O primeiro estudo da redução electroquímica de um material sólido, seria 

publicado em 1930 por Kobosew e Nekrassow. O material em estudo foi o 

trióxido de tungsténio. 

 Em 1942, Talmay patenteou um trabalho sobre impressão electrocrómica, 

ao qual designou de “electrolytic writing paper”. Aqui o papel era impregnado 

com partículas de MoO3 e/ou WO3, obtendo-se efeito electrocrómico com a 

passagem de um eléctrodo sobre o papel. 

 Decorria o ano 1951, quando Brimm levou o trabalho de Kobosew e 

Nekrassow um pouco mais adiante conseguindo a reversibilidade da reacção, 

usando NaxWO3 imerso numa solução de ácido sulfúrico. Passados dois anos em 

1953, Kraus relatava a reversibilidade do processo com o WO3. A equação que 

define o mecanismo electroquímico é a seguinte [38, 39]: 

 

𝑊𝑂3 𝑠 + 𝑥 𝐻+ + 𝑒− ↔ 𝐻𝑥𝑊𝑂3 𝑠  (1) 

 

 No entanto, nenhum dos trabalhos apresentados até então suscitou a 

atenção e consenso da comunidade científica, por isso o primeiro dispositivo 

electrocrómico globalmente aceite é o apresentado por Deb em 1969. Deb 
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obteve efeito electrocrómico ao aplicar um campo eléctrico de 104 Vcm-1 através 

de um filme de WO3 depositado em vácuo sobre quartzo. 

 Blanc e Staebler em 1971 produziram um efeito electrocrómico inovador 

ao aplicarem dois eléctrodos em ambas as faces de um cristal de SrTiO3 

observando uma migração de cor dos eléctrodos em direcção ao cristal. 

 Em 1972, seria Beegle a desenvolver um dispositivo semelhante ao de 

Blanc e Staebler, usando WO3. 

 Hoje em dia, um trabalho de Deb datado de 1973, é citado como sendo o 

trabalho que deu origem à tecnologia do electrocromismo, é dito que neste 

estudo está descrito o primeiro dispositivo verdadeiramente electrocrómico. 

Descreve-se a interacção entre o material electrocrómico e um material portador 

de iões designado de electrólito. No estudo é identificada a ionização da água 

como fonte dos protões necessários à reacção, e é sugerido que no mecanismo 

de coloração ocorre a extracção de iões oxidados ao invés da inserção de protões 

na estrutura do WO3. 

 Um ano após a apresentação de Deb, Green e Richman propuseram um 

sistema baseado também no WO3 mas onde o ião utilizado é o Ag+. Já em 1975, 

Faughnan reportou a reversibilidade da coloração electrocrómica do WO3 imerso 

numa solução de ácido sulfúrico, estabelecendo um modelo pioneiro de electro-

coloração e electro-descoloração. 

 Em 1978, Mohapatra apresentou um estudo com electro-inserção 

reversível do ião de lítio. 

 Desde então têm continuado os desenvolvimentos nos sistemas 

electrocrómicos, sendo hoje em dia um assunto que atrai muitos investigadores 

e apresenta potencialidades de aplicação cada vez maiores e mais fascinantes, 

com novos materiais a serem apresentados nas diferentes camadas da estrutura 

do dispositivo electrocrómico. 

 

2.5.2 Funcionamento de um dispositivo electrocrómico 

 

 Existem fundamentalmente três tipos distintos de materiais 

electrocrómicos [39, 40]: 

 

 Tipo I – O material electrocrómico é solúvel, permanecendo nesse estado 

durante o estímulo electrocrómico. Exemplo deste tipo são os viologêneos; 
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 Tipo II – O material electrocrómico é solúvel no seu estado descolorido 

mas quando colorido forma um sólido filme na superfície do eléctrodo. 

Exemplos orgânicos são os viologêneos e inorgânicos o Bismuto; 

 Tipo III – O material electrocrómico mantém-se no estado sólido esteja 

ele colorido ou descolorido. A maioria dos materiais electrocrómicos 

inorgânicos, são deste tipo. Exemplos orgânicos são os polímeros 

condutores como o poli(pirrole), como inorgânico o azul da Prússia e 

muitos materias óxidos como WO3, NiO e o Ta2O5; 

 

 O material electrocrómico utilizado neste estudo é o WO3, pertencendo aos 

electrocrómicos inorgânicos do tipo III. 

 

 O efeito electrocrómico pode ser explicado como sendo a capacidade que 

uma determinada espécie ou substância tem para alterar as suas propriedades 

ópticas, mediante a aplicação de uma diferença de potencial [38, 39]. Ao ser 

invertido o sinal da diferença de potencial aplicada, deverá haver reversibilidade 

na reacção, voltando o material electrocrómico ao seu estado inicial. 

Naturalmente este material electrocrómico terá de estar inserido numa estrutura 

que possibilite a aplicação dessa diferença de potencial. A estrutura 

electrocrómica mais usual é a que se apresenta na figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 – Estrutura típica de um dispositivo electrocrómico adaptado de [41]. 
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 Através da observação da figura 2.14 é perceptível que a estrutura obtém-

se pelo empilhamento de camadas, cada uma com diferentes propriedades e 

funções na estrutura do dispositivo electrocrómico. 

 O substrato mais utilizado por excelência é o vidro, no entanto, devido aos 

avanços tecnológicos, nomeadamente produção à temperatura ambiente, torna-

se hoje em dia possível a utilização de outros tipos de materiais como substrato 

do dispositivo electrocrómico, nomeadamente materiais poliméricos e até mesmo 

o papel de origem celulósica [42]. 

 O funcionamento destes dispositivos baseia-se na capacidade de alterar a 

sua cor, logo dependendo da aplicação, é desejável que pelo menos um dos 

substratos tenha uma transmitância o mais elevada possível de forma a que essa 

alteração cromática possa ser totalmente visível. 

 Sobre um dos substratos é depositado o óxido condutor transparente 

(TCO), que servirá de eléctrodo inferior, onde posteriormente será depositado o 

material electrocrómico. Este material sendo um óxido, tem a capacidade de 

realizar reacções redox incorporando e reagindo com iões e electrões, por isso, 

ao ser estabelecida a diferença de potencial, serão introduzidos iões na malha do 

material electrocrómico, provenientes de uma camada adjacente designada de 

electrólito ou condutor iónico. Para compensar esta migração iónica e para que 

ocorra o balanceamento de cargas, irão ser inseridos electrões provenientes do 

eléctrodo superior, constituido pelo TCO depositado sobre o substrato 

complementar.  

 Enquanto as cargas iónicas estiverem presentes na camada 

electrocrómica, também os electrões lá permanecerão, e será a presença de 

electrões que despoletará a mudança óptica verificada através da redução do 

WO3. A camada seguinte na estrutura do dispositivo é o condutor iónico, 

podendo apresentar-se em forma de filme fino ou na forma de uma membrana. 

 Depois do electrólito vem a camada do armazenador iónico, conhecido 

também por contra-eléctrodo, este material tem a função de dar estabilidade e 

durabilidade ao dispositivo e poderá ou não ter propriedades electrocrómicas. 

 Para finalizar, o dispositivo coloca-se outra camada de TCO, que está 

depositada sobre o outro substrato (superior) [38, 39, 43-46]. 

 

 As células electrocrómicas deverão na generalidade ter os seguintes 

requisitos: 
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 A tensão aplicada aos eléctrodos deverá ser da ordem do volt. 

Tensões superiores levarão à rápida deterioração do dispositivo; 

 A eficiência de coloração deverá ser elevada. É uma medida 

quantitativa da coloração obtida electroquimicamente; 

 A condutividade iónica e electrónica deverá ser suficiente para que a 

transição óptica seja rápida. Normalmente é a condutividade iónica 

que limita a velocidade de transição; 

 O filme electrocrómico deverá ter uma estrutura permeável à fácil 

inserção e remoção de iões; 

 O contra-eléctrodo deverá ter as mesmas características que o 

material electrocrómico em relação às condutividades iónica e 

electrónica; 

 Se o contra-eléctrodo tiver propriedade electrocrómica, esta terá de 

ser complementar à do filme electrocrómico. Há materiais 

electrocrómicos catodicamente coloridos (potenciais negativos) e 

também há os anodicamente coloridos (potenciais positivos); 

 O electrólito deverá ter uma boa condutividade iónica e uma baixa 

condutividade electrónica; 

 Os TCOs deverão ter baixa resisitividade; 

 O efeito memória do dispositivo deverá ser grande. Com dois 

eléctrodos o funcionamento de uma célula electrocrómica é similar 

ao de uma bateria recarregável. Assim nos electrocrómicos 

inorgânicos do tipo III como a coloração provém de uma reacção 

redox, ela irá persistir após a interrupção da tensão aplicada. 

 

 Existem diversos materiais inorgânicos com propriedades electrocrómicas, 

uns são catodicamente coloridos, outros são anodicamente coloridos. Nalguns 

casos é atingida a transparência total noutros apenas se verifica uma variação na 

cor do material. Na tabela 2.2 são apresentadas estas características para alguns 

óxidos com propriedades electrocrómicas. 
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Tabela 2.2 - Propriedades de algumas espécies electrocrómicas [38]. 

Espécie Tipo de coloração Cor Transparente 

TiO2 Catódica Azul claro Sim 

V2O5 Catódica/Anódica Amarelo/Cinza Não 

Cr2O5 Anódica Verde claro Não 

MnO2 Anódica Vermelho acastanhado Não 

FeO2 Anódica  Não 

CoO2 Anódica  Não 

NiO2 Anódica Verde escuro Sim 

Nb2O5 Catódica Azul escuro/Amarelo Sim 

MoO3 Catódica Azul Claro Sim 

Ta2O5 Catódica  Sim 

WO3 Catódica Azul escuro Sim 

IrO2 Anódica Azul escuro Sim 

 

 A caracterização de dispositivos electrocrómicos, de um modo geral é feita 

através do estudo das seguintes propriedades: 

 

  Eficiência de coloração; 

  Densidade óptica; 

  Tempo de resposta; 

  Write-erase efficiency; 

  Tempo de vida; 

  Efeito memória. 

 

 Eficiência de coloração - A quantidade de cor formada 

electrocromicamente através da carga consumida, é uma característica intrínseca 

de cada material. O seu valor vai depender do comprimento de onda escolhido. A 

eficiência de coloração é definida pela seguinte expressão [39]: 

 

𝐶𝐸  𝜆 =
𝛿𝐷𝑂  𝜆 

𝑄
 (𝑐𝑚2𝐶−1), (2) 

 

onde  𝛿𝐷𝑂 (𝜆) é o valor de densidade óptica para um determinado comprimento 

de onda e 𝑄 a densidade de carga. 
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 Densidade óptica - É uma medida que caracteriza a intensidade da 

coloração obtida pelo efeito electrocrómico, sendo calculada pela seguinte 

expressão [39]: 

 

𝐷𝑂 = 𝑙𝑜𝑔  
𝑇0  (𝜆)

𝑇𝑐  (𝜆)
 , (3) 

 

onde 𝑇0, representa a transmitância inicial e 𝑇𝑐  , a transmitância após coloração, 

ambas para um determinado comprimento de onda. O melhor valor de densidade 

óptica é atingido com o comprimento de onda máximo no estado colorido. 

 

 Tempo de resposta (δ) - O tempo de resposta, como o nome sugere, é 

o tempo que o dispositivo leva a passar do estado descolorido para o estado 

colorido e vice-versa. Raramente o tempo de resposta da coloração é igual ao 

tempo de resposta da descoloração. Por não haver ainda uma normalização no 

método como o tempo de resposta é calculado, não há consenso na maioria dos 

valores apresentados. 

 

 Write-erase efficiency - Traduz-se pela fracção da primeira coloração, 

em percentagem, que pode ser subsequentemente descolorida. Este valor deve 

ser muito próximo dos 100% para que o dispositivo seja considerado funcional. 

 

 Tempo de vida - Caracteriza-se pelo número de ciclos write-erase que o 

dispositivo consegue efectuar até que seja visível algum tipo de degradação 

significativa. Esta é portanto uma medida experimental que caracteriza a 

durabilidade da célula electrocrómica. 

 

 Efeito memória - No intervalo entre o ciclo de coloração e o ciclo de 

descoloração, a célula electrocrómica não consome qualquer energia, no entanto 

ela mantém-se no estado colorido ou descolorido. A este fenómeno dá-se o nome 

de efeito de memória. Até hoje ainda não foi criada a bateria perfeita, aquela que 

não descarrega, por isso, todo o dispositivo electrocrómico necessita ser 

carregado. 
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2.6 Tecnologia de Produção de Filmes Finos 

 

 Foram três as técnicas utilizadas para deposição de filmes inorgânicos: 

 

1. Pulverização catódica de rádio-frequência assistida por magnetrão; 

2. Evaporação térmica resistiva; 

3. Evaporação térmica assistida por canhão de electrões.  

 

Seguidamente irá ser feita uma pequena introdução das mesmas. 

 

 

2.6.1 Pulverização catódica de rádio-frequência assistida por magnetrão 

 

 Esta técnica consiste no bombardeamento de um alvo metálico ou 

cerâmico com iões de elevada energia cinética provenientes da ionização de 

espécies gasosas. Ao embaterem no alvo, os iões vão por transferência de 

momento arrancar átomos ou agregados de espécies moleculares, que serão 

conduzidas para o substrato devido à existência de um campo eléctrico. Os 

filmes depositados por esta técnica são compactos e de boa qualidade, podendo 

ser obtidos de uma vasta gama de materiais. Uma enorme vantagem deste 

processo é a possibilidade de deposição à temperatura ambiente. A figura 2.15 

apresenta um esquemático do sistema de pulverização catódica. 

 

 

Figura 2.15 – Esquema de um sistema de pulverização catódica adaptada de [47]. 

 

 O alvo (cátodo) é ligado à saída do gerador RF, enquanto que o porta-

substrato (ânodo) é ligado à massa. Depois da câmara ter sido colocada em alto 
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vácuo, inicia-se o processo com a introdução de um gás na câmara, 

normalmente o gás utilizado é o árgon devido ao seu baixo custo e também por 

ter uma elevada secção de impacto. Seguidamente é aplicada a potência RF, que 

irá ionizar os átomos de árgon e acelerar os iões Ar+ em direcção ao alvo. Os 

iões ao embaterem no alvo irão despoletar os seguintes fenómenos: 

 

 Extracção de átomos do alvo, por transferência de momento linear, 

desde que a energia cinética dos iões seja superior à energia 

potencial dos átomos na estrutura atómica do alvo; 

 Libertação de electrões secundários do alvo, sustentando dessa 

forma o plasma através de sucessivas ionizações do gás; 

 Emissão de radiação (fotões, raios-X); 

 Indução de arranjos estruturais no alvo, como lacunas ou alterações 

estequiométricas. 

 

 Torna-se perceptível que várias espécies, tais como, átomos ou moléculas 

do alvo, electrões e catiões, terão uma forte interacção ao longo do processo, a 

este grupo de interacções dá-se o nome de plasma. Durante o plasma ocorreram 

entre outros, os fenómenos de ionização, dissociação e excitação electrónica. 

Após a ionização do Árgon, o catião Ar+ é direccionado para o cátodo e os 

electrões para o ânodo. A dissociação refere-se à separação do material 

pulverizado do alvo em diferentes espécies. A emissão de fotões verificada com o 

regresso ao estado fundamental dos electrões excitados, será a responsável pela 

cor do plasma. 

 O processo tem uma melhoria significativa com a introdução de um 

magnetrão. Através de um campo magnético intenso, o magnetrão irá confinar o 

movimento dos electrões à vizinhança do cátodo, aumentado a ocorrência de 

ionização do gás e dessa forma aumentando também a quantidade de material 

pulverizado do alvo, o que contribuirá para elevar a razão de crescimento dos 

filmes a depositar. A figura 2.16 mostra um sistema de pulverização catódico de 

rádio-frequência assistido por magnetrão [48-50]. 
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Figura 2.16 – Esquema de um sistema de pulverização catódica de rádio frequência 
assistida por magnetrão, adaptada de [51]. 

 

2.6.2 Evaporação térmica resistiva 

 

 A evaporação térmica resistiva é uma técnica muito simples e prática para 

se produzirem filmes finos. Esta técnica consiste em aquecer o material colocado 

numa barquinha até este evaporar/sublimar depositando-se no substrato. Ao ser 

aquecido o material atingirá o ponto de fusão e, seguidamente, o ponto de 

ebulição ou atingirá directamente o ponto de sublimação, evaporando-se em 

direcção ao substrato. 

 O material alvo a ser evaporado é colocado em forma de pó, ou grânulos, 

num suporte designado de cadinho. Este cadinho é, normalmente, feito de 

tungsténio. Ao cadinho é aplicado uma elevada corrente que, por efeito Joule, irá 

aquecê-la levando-a à incandescência. O material a depositar acompanhará o 

aquecimento do cadinho e por ter um ponto de fusão inferior ao do cadinho 

atingirá o seu ponto de fusão e, posteriormente, irá evaporar ou sublimar em 

direcção ao substrato. É importante que o processo se inicie com a pressão 

dentro da câmara situada em valores abaixo dos 10-6 mbar. Com valores de 

pressão desta ordem é garantido que o livre percurso médio, que é a distância 

média entre moléculas em vácuo, é superior à distância entre o alvo e o 

substrato. Quando as moléculas entram em contacto com a superfície do 

substrato vão condensar-se devido à temperatura do substrato que é muito 

inferior à das moléculas. 
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 Normalmente estes sistemas possuem um medidor de espessuras perto do 

substrato, que irá dar uma estimativa da espessura do filme depositado sobre o 

substrato assim como da razão de crescimento desse mesmo filme. A figura 2.17 

ilustra o processo [52, 53]. 

 

 

Figura 2.17 – Sistema de evaporação térmica resistiva adaptada de [54]. 

 

2.6.3 Evaporação térmica assistida por canhão de electrões 

 

 A evaporação térmica resistiva tem a desvantagem de poder contaminar o 

filme devido ao aquecimento dos cadinhos usados como suporte do material a 

evaporar. É também difícil a evaporação de filmes a partir de materiais puros ou 

com elevado ponto de fusão. 

 A técnica de evaporação térmica assistida por canhão de electrões vem 

colmatar esta limitação, eliminando a contaminação do filme proveniente do 

cadinho, além de ainda ter a possibilidade de evaporar todos os materiais ou 

ligas com elevadas razões de evaporação tendo um controlo bastante preciso 

sobre os parâmetros da evaporação. Por estas razões esta técnica tornou-se na 

mais usada para evaporação de filmes de alta pureza. 

 O material a evaporar é colocado dentro de um cadinho, arrefecido por um 

fluxo de água constante, e é esta particularidade que garante a pureza do filme 

evaporado. As paredes do cadinho ao serem constantemente arrefecidas 

impedem a fusão do material próximo às paredes do mesmo, desta forma 

apenas uma pequena quantidade de material dentro do cadinho será fundida 

(parte central), não havendo qualquer contaminação por parte do material do 

cadinho. 
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 O princípio de funcionamento é o termoiónico. Ao fazer-se passar uma 

pequena corrente pelo filamento, normalmente tungsténio, este aquece ficando 

incandescente até ao ponto de começar a emitir electrões em todas as direcções. 

Como o filamento está colocado numa ranhura existente no cátodo, que por sua 

vez está ligado ao terminal negativo de uma fonte de tensão, os electrões que 

forem emitidos para a parte detrás do cátodo são repelidos, no entanto, os que 

são direccionados para a frente são acelerados pela presença de um elevado 

campo eléctrico. Este confinamento do filamento dentro do cátodo, ou com a 

presença de escudos numa linha directa entre o filamento e o substrato, e o 

filamento e o alvo, impede que exista a contaminação proveniente do filamento. 

Por acção de um campo magnético, provocado por bobinas magnéticas, o feixe 

de electrões irá ser deflectido 270º num arco e focado na superfície do material 

existente no cadinho. 

 O feixe de electrões criado, possui uma elevada energia cinética, que será 

transformada em calor aquando do seu embate na superfície do material 

evaporante. Com o aumento da temperatura do material evaporante, este irá 

fundir, evaporar ou sublimar, depositando-se dessa forma no substrato. A 

corrente aplicada ao filamento poderá ser AC ou DC.  

 Normalmente o suporte dos cadinhos existente nesta técnica, tem a 

possibilidade de levar vários cadinhos, o que torna possível deposições de 

diferentes materiais sem a quebra de vácuo, factor muito importante quando se 

produz dispositivos de multi-camadas. A figura 2.18 exemplifica o processo 

acima descrito [49, 50, 53]. 

 

 

Figura 2.18 – Esquema de um sistema de evaporação térmica assistido por canhão de 
electrões adaptada de [55]. 
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3 DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL – PROCESSO DE FABRICO 

 

 A célula electrocrómica é composta por uma sucessão de camadas de 

diferentes materiais, confinados entre dois substratos. 

 A sua produção começa com a deposição de um TCO sobre um dos 

substratos, tornando-o num dos eléctrodos do dispositivo.  

 A deposição do material electrocrómico é o próximo passo. Esta deposição 

pode ser efectuada em qualquer um dos substratos que constituem o dispositivo, 

ou seja, sobre o papel (eléctrodo inferior), sobre o vidro, PEN ou até mesmo 

novamente papel (eléctrodo superior). A diferença é a forma como se poderá 

atribuir padrões ao material electrocrómico. 

 Se a deposição for sobre o eléctrodo de papel, onde se baseia este 

trabalho, então o padrão só poderá ser obtido através de máscaras mecânicas 

que limitam a zona onde o material electrocrómico se irá depositar. Se por outro 

lado a deposição do WO3 for efectuada sobre o eléctrodo de vidro ou PEN, torna-

se possível usar um processo designado por fotolitografia o que permite a 

formação de padrões no filme electrocrómico depositado. No caso da evaporação 

ser efectuada sobre o eléctrodo de papel, terá de haver o cuidado de proteger 

uma parte do TCO de modo a garantir o ponto de contacto (eléctrodo) onde irá 

ser aplicada a tensão. Se a evaporação for sobre vidro ou PEN devido há 

ocorrência de fotolitografia haverá sempre uma parte de TCO acessível. 

 Seguidamente é colocado o electrólito sobre o filme electrocrómico. Foram 

utilizados electrólitos orgânicos poliméricos e inorgânicos. 

 Sobre o electrólito é depositado o contra-eléctrodo, normalmente a 

deposição do contra-eléctrodo é feita no substrato complementar que tem 

apenas o filme de TCO depositado sobre ele. Também neste caso foram usados 

materiais orgânicos poliméricos e materiais inorgânicos. 

 Por fim é colocado o eléctrodo superior, completando-se com a selagem da 

célula electrocrómica.  

 A célula electrocrómica completa-se com a selagem do dispositivo. A figura 

3.1 demonstra o empilhamento das camadas constituintes do dispositivo. 

 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

31 
 

 

Figura 3.1 – Esquema em camadas de um dispositivo electrocrómico. 

 

3.1 Preparação do Substrato 

 

 O papel é um suporte com características muito distintas de qualquer 

outro suporte utilizado até hoje para a deposição de filmes de óxidos condutores 

transparentes. Por essa razão, foram efectuados dois tratamentos superficiais ao 

papel, que tiveram como objectivo melhorar as propriedades do TCO depositado. 

 

3.1.1 Tratamentos superficiais 

 

 O tratamento superficial com plasma de oxigénio é utilizado em diversos 

materiais com a finalidade de alterar as suas características superficiais, tais 

como ângulos de contacto, energia de superfície e adesão [56, 57]. 

 As propriedades hidrófilas das superfícies são largamente optimizadas com 

este tratamento, melhorando a adesão dos materiais posteriormente depositados 

[56]. O tratamento com plasma de oxigénio é ainda usado para remover, ou 

diminuir, contaminantes existentes na superfície dos materiais tratados [56, 57]. 

 O plasma de oxigénio foi efectuado através do equipamento Plasma 

Electronic da Buck Technologien, exibido na figura 3.2, tendo sido utilizados os 

parâmetros de deposição apresentados na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros do tratamento de plasma de oxigénio. 

Substrato 
Tempo de 

homogeneização 

Tempo de 

tratamento 

Pressão 

inicial 
Atmosfera Fluxo 

Potência 

RF 

Potência 

reflexa 

Papel 250 s 600 s 4 Pa O2 4 % 722 W 3 W 

 

PAPEL

TCO

WO3

ELECTRÓLITO

CONTRA-ELÉCTRODO

TCO

PEN, VIDRO OU PAPEL
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Figura 3.2 – Equipamento usado no tratamento de plasma de oxigénio existente no 
laboratório de películas finas do CENIMAT/I3N. 

 

 O segundo tratamento efectuado baseou-se na deposição de um filme de 

fluoreto de magnésio (MgF2). Neste caso, o objectivo do tratamento consiste na 

possível optimização das características do filme de TCO depositado, por via de 

uma passivação à superfície do substrato. 

 Usualmente os filmes de MgF2 são usados para melhorar as características 

ópticas dos vidros (propriedade anti-reflexa), no entanto como a superfície do 

filme de MgF2 é suave e uniforme, tentou-se reduzir a rugosidade da superfície 

do papel com a deposição deste filme. Ao ser depositado um filme passivante o 

intuito é o de melhorar as características do TCO depositado, devido ao aumento 

da uniformidade da superfície e possível aumento de adesão do filme de TCO ao 

substrato. 

 O filme de MgF2 foi obtido por evaporação térmica assistida por canhão de 

electrões, no sistema representado na figura 3.3, estando os parâmetros de 

deposição apresentados na tabela 3.2. O fluoreto de magnésio foi evaporado a 

partir de grânulos, com uma pureza de 99,99% produzidos pela EM Industries. 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros de evaporação do MgF2. 

Substrato Material Pressão inicial 
Corrente no 

filamento 

Espessura 

final 

Razão de 

evaporação 

Papel MgF2 
6,0 x 10-6 

mbar 
- 1500 Å 3 a 8 Å/s 
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Figura 3.3 – Sistema de evaporação térmica assistido por canhão de electrões usado na 
deposição do MgF2, existente na câmara limpa do CEMOP. 

 

3.2 Deposição do Óxido Condutor Transparente (TCO) 

 

 O material utilizado como TCO, foi o óxido de índio dopado com zinco 

(87:13 wt%) (IZO), com uma pureza de 99,99% produzido pela Super 

Conductor Materials (SCM). 

 A técnica utilizada para depositar este óxido foi a técnica de pulverização 

catódica por rádio-frequência assistida por magnetrão, o sistema utilizado está 

ilustrado na figura 3.4. As deposições foram efectuadas nas condições 

apresentados na tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Condições de deposição do TCO. 

Substrato Material 
Pressão 

inicial 

Pressão com 

inserção de 

O2 

Pressão com 

inserção de 

Ar+O2 

Pressão de 

deposição 

Papel IZO 
7,0 x 10-6 

mbar 

2,5 x 10-5 

mbar 

1,3 x 10-3 

mbar 

1,5 x 10-3 

mbar 

Fluxo de Ar Fluxo de O2 
Potência 

incidente 

Potência 

reflexa 
VDC bias 

Tempo de 

deposição 

20,0 sccm 0,4 sccm 100 W 3 W -217 V 16 min 
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 As deposições foram realizadas com 16 minutos de tempo total, sendo 

interrompidas de 4 em 4 minutos por um intervalo de 5 minutos. Aos 8 minutos 

é rodado 180º o porta substrato por forma a aumentar a uniformidade da 

deposição. 

 

 

Figura 3.4 – Sistema de pulverização catódica de RF assistido por magnetrão usado na 
deposição do TCO existente no laboratório de películas finas do CENIMAT/I3N. 

 

 Ao transformar o papel num material condutor, cria-se uma infinidade de 

aplicações para o papel, alargando vastamente o leque de produtos onde o papel 

pode ser utilizado, quer como suporte, quer como parte activa de dispositivos 

eléctricos [58]. 

 Na figura 3.5 temos um exemplo prático e simples, das potencialidades de 

ter um óxido condutor transparente depositado sobre papel, ao conseguir-se 

acender um LED através da aplicação de uma diferença de potencial ao papel. 

 

 

Figura 3.5 – Activação de um LED através de um TCO depositado sobre papel. 
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3.3 Deposição do Material Electrocrómico 

 

Como já referenciado anteriormente o material electrocrómico utilizado para 

a produção do dispositivo foi o WO3. É o material electrocrómico mais estudado, 

devido às suas excelentes propriedades, tais como, alterar entre um estado 

transparente e um azul intenso, boa estabilidade, não tóxico, entre outras. O 

WO3 apresenta-se totalmente transparente no seu estado oxidado e no estado 

reduzido tem uma intensa cor azul. A transição entre estados é rápida e não é 

muito dispendioso, comparado com o IrO2 que, também apresenta boas 

propriedades electrocrómicas. 

 A sua evaporação foi efectuada através da técnica de evaporação térmica 

resistiva, partindo de grânulos com uma pureza de 99,99% produzidos pela SCM. 

O sistema utilizado encontra-se situado na câmara limpa do CEMOP e é 

apresentado na figura 3.6. O filme electrocrómico foi obtido nas condições 

apresentadas na tabela 3.4.  

 

Tabela 3.4 – Condições de evaporação do WO3. 

Substrato Material Pressão inicial Corrente 

aplicada 

Tempo de 

deposição 

 Papel WO3 3,7 x 10-6 mbar 162 A 16 min 

 

 Tal como na deposição do IZO também a evaporação do WO3 foi efectuada 

com paragens de 5 minutos a cada 4 minutos de deposição. 

 

 

Figura 3.6 – Sistema de evaporação térmica resisitiva usado na deposição do WO3. 
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 Nesta fase, se o processo de evaporação do WO3 tiver sido realizado sobre 

um substrato de vidro ou PEN, poderá ser efectuada a fotolitografia do material 

electrocrómico, afim de se conferir um padrão ao mesmo, caso contrário, para se 

obter uma imagem no papel teria de ter sido colocada uma máscara mecânica 

sobre o substrato, que delimitará a área onde o WO3 é depositado. 

 A fotolitografia é um processo que começa com a colocação de um 

material polimérico designado de fotoresiste (AZ6632) sobre o filme 

electrocrómico. Após a secagem deste material (1min e 10s a 115ºC), ele é 

exposto a uma radiação ultra-violeta (125W, 3 min, 20 cm de distância) para 

polimerizar o fotoresiste, tendo sido colocada uma máscara (impressão de um 

desenho numa folha de acetato) por cima do fotoresiste. Neste caso o fotoresiste 

é positivo, por isso é o desenho impresso no acetato que permanecerá no filme 

electrocrómico. Depois da exposição à fonte de radiação UV, o substrato é 

introduzido num líquido revelador que vai remover o fotoresiste exposto à luz, 

permanecendo no substrato a totalidade do filme electrocrómico e o fotoresiste 

que estava protegido pela máscara. Após passagem por água desionizada, que 

vai parar a reacção de revelação, o substrato é introduzido numa solução de 

hidróxido de sódio (NaOH), que irá remover simultaneamente o fotoresiste não 

exposto e o filme electrocrómico que não está protegido pelo fotoresiste, 

conferindo desta forma um padrão ao nosso filme electrocrómico. Por fim passa-

se novamente por água para terminar a reacção e limpar o substrato. Na figura 

3.7 podemos ver parte da zona amarela, onde este processo é realizado. 

 

 

Figura 3.7 – Zona amarela onde é realizado o processo de fotolitografia localizada na 
câmara limpa do CEMOP. 
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3.4 Electrólito 

 

 Foram utilizados electrólitos de duas classes diferentes, os electrólitos 

orgânicos poliméricos e os electrólitos sólidos inorgânicos. 

 Os electrólitos orgânicos poliméricos são constituídos por uma matriz 

polimérica na qual vai estar incorporado um sal. Os sais de Lítio são dos mais 

estudados, sendo o perclorato de lítio (LiClO4) o mais usado. 

 Quando comparados com os electrólitos inorgânicos, os electrólitos 

poliméricos apresentam maior condutividade iónica, fiabilidade e o facto de 

poderem actuar como agente encapsulador [41]. 

 Foram testados 6 electrólitos, estando a preparação dos mesmos abaixo 

indicada, o sal utilizado na produção dos electrólitos poliméricos foi o LiClO4, 

produzido pela Fluka com uma pureza de 98,0%. 

  

 Gelatina – Mistura com agitação à temperatura de 50 ºC de proteína 

animal (2 g de gelatina) com água (15 ml) e glicerol (0,5 ml), após 10 

minutos adiciona-se formaldeído (0,25 ml) e uma mistura que contém 

água (1 ml), ácido acéptico (0,5 ml), o sal LiClO4 (0,3 g) e peptona 

caseína (0,5 g). Este electrólito foi produzido com sal em duas 

concentrações; 

 Quitosano – Mistura com agitação à temperatura ambiente de quitosano 

(3 ml), glicerol (2,5 ml) e o sal LiClO4 (0,4 g); 

 Amido quente – Em primeiro lugar dissolve-se o amido (0,08 g) em água 

(3 ml) a 100 ºC. Em segundo lugar, mistura-se, à temperatura ambiente 

com agitação, o amido dissolvido com glicerol (2,5 ml) e o sal LiClO4 (0,4 

g); 

 Amido frio – Em primeiro lugar, dissolve-se o amido (0,15 g) em água (3 

ml) à temperatura ambiente. Em segundo lugar, mistura-se, à 

temperatura ambiente com agitação, o amido dissolvido com glicerol (2,5 

ml) e o sal LiClO4 (0,4 g); 

 Resina acrílica – Mistura com agitação à temperatura ambiente de cola 

loctite (4 ml), tetrahidrofurano (1,5 ml) e sal LiClO4 (0,5g) . 

 Verniz – Mistura com agitação à temperatura ambiente de verniz Sericol 

(3 ml), tetrahidrofurano (2 ml) e o sal LiClO4 (0,12 g). 
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 No caso dos electrólitos inorgânicos, além de tornarem o dispositivo mais 

leve, tornam o processo exclusivamente produzido por filmes finos, reduzindo a 

sua espessura e aumentando a aplicabilidade deste tipo de dispositivos. O nitrato 

de lítio (Li3N), o tetrafluoreto alumínio de lítio (LiAlF4), o pentóxido de tântalo 

(Ta2O5) e o niobato de lítio (LiNbO3) são dos electrólitos inorgânicos mais 

estudados. Destes testaram-se o LiAlF4 e o Ta2O5, ambos produzidos pela SCM 

com uma pureza de 99,99%. Os materiais foram evaporados pela técnica de 

evaporação térmica assistida por canhão de electrões e pela técnica de 

evaporação térmica resistiva. Os parâmetros utilizados nas suas evaporações 

estão apresentados na tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Parâmetros de evaporação dos electrólitos inorgânicos. 

Sistema Material Pressão inicial 
Corrente no 

filamento 

Espessura 

final 

Razão de 

evaporação 

Canhão de 

electrões 
LiAlF4 1,9 x 10 -6 mbar 0,01 A 25000 Å ≈ 10 Å/s 

Térmico 

resisitvo 
LiAlF4 5,4 x 10-6 mbar 135 A - - 

Canhão de 

electrões 
Ta2O5 1,1 x 10-6 mbar 0,06 A 2400 Å 0,3 Å/s 

Térmico 

resisitvo 
Ta2O5 5,6 x 10-6 mbar 296 A 4479 Å - 

 

 Observando a tabela 3.5 verifica-se que a razão de evaporação do Ta2O5 é 

muito baixa o que tornou as deposições extensas. O resultado de uma deposição 

demorada resulta num aquecimento do substrato devido à dissipação de calor 

proveniente do alvo, no entanto não chega a atingir temperaturas que 

impossibilitem a utilização de um substrato celulósico. 

 Já no caso do LiAlF4 acontece o oposto, a sua razão de crescimento é 

muito rápida. O que sucede é que no caso da evaporação do LiAlF4 há uma 

dificuldade acrescida no controlo da evaporação, pois a razão de crescimento 

deve ser constante e uniforme, o que se revelou muito difícil neste material, 

oscilando rapidamente entre valores de 10 e 150 Å/s. 

 A estrutura desenvolvida para este electrólito é semelhante à usada para o 

Ta2O5, tendo sido apenas trocado o material usado como electrólito inorgânico. 
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3.5 Contra-Eléctrodo 

 

 Em todas as estruturas electrocrómicas há uma camada de um material a 

que se designa de contra-eléctrodo, ou armazenador de iões, funcionando como 

o par redox do material electrocrómico, este material irá estar reduzido quando o 

electrocrómico estiver oxidado e vice-versa. Dessa forma poderá ser utilizado 

para esta função um material que também tenha propriedades electrocrómicas, 

desde que, a sua coloração seja complementar à coloração do material 

electrocrómico, ou seja, colore com polarização de sinal contrário, deste modo, a 

densidade óptica será intensificada.  

 Existem alguns materiais que poderão servir de electrólito e contra-

eléctrodo como é o caso do Ta2O5. O Ta2O5 possui propriedades electrocrómicas, 

cuja polarização de coloração é igual à do WO3, no entanto, a cor do Ta2O5 é 

praticamente transparente e, por isso, possível a sua utilização como contra-

eléctrodo. 

 Para o estudo desta camada foi utilizado o NiO, o V2O5 e o Ta2O5. Todos os 

óxidos foram depositados pela técnica de evaporação térmica resistiva, no 

sistema já anteriormente apresentado, as condições de cada material foram as 

apresentadas na tabela 3.6. Todos os materiais foram produzidos pela SCM com 

uma pureza de 99,99%. 

 

Tabela 3.6 – Parâmetros de evaporação dos materiais usados como contra-eléctrodos. 

Sistema Material Pressão inicial Corrente no 

filamento 

Espessura 

final 

Razão de 

evaporação 

Térmico 

resisitvo 

NiO 4,0 x 10 -6 mbar 130 A - - 

Térmico 

resisitvo 

V2O5 6,0 x 10-6 mbar 127 A 490 Å 0,6 Å/s 

Térmico 

resisitvo 

Ta2O5 1,1 x 10-6 mbar 0,06 A 2400 Å 0,3 Å/s 

 

 O último contra-eléctrodo utilizado é uma combinação de óxido de cério 

com óxido de titânio com a composição (CeO2)0,81-TiO2 [59]. Esta camada foi 

depositada pelo processo de spin-coating, tendo sido produzido e cedido pelo 

grupo REQUIMTE pertencente ao departamento de química da FCT-UNL. Após a 
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deposição no substrato é necessário levar o substrato a uma estufa a 60ºC 

durante 2 horas, para que se forme um filme sólido. 

 

3.6 Selagem 

 

 A selagem do dispositivo, quando efectuada é obtida pela colocação de 

uma moldura feita com uma resina tipo epoxi. 

 Após a colocação do fio de cola, coloca-se o substrato com a moldura 

numa estufa a 100 ºC durante 2 min. Um dos aspectos negativos deste tipo de 

selagem é a interacção de alguns electrólitos com a resina. Mesmo não 

impedindo o dispositivo de funcionar, essa interacção acelera a degradação do 

electrólito, e dá um aspecto inestético à célula produzida. 
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4 DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL – TÉCNICAS DE 

CARACTERIZAÇÃO 

 

4.1 Ângulo de Contacto 

 

 As propriedades hidrófobas dos papéis foram estudadas através do 

equipamento OCA 20 da Data Physics visível na figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Equipamento utilizado na medição dos ângulos de contacto. 

 

 É possível, através de uma objectiva, visualizar a medição em tempo real 

e captar tanto em formato de imagem como de filme a deposição do líquido 

sobre o substrato, por forma a se realizar o calculo do ângulo de contacto no 

momento exacto em que o líquido entra em contacto com o substrato. 

 O software do equipamento calcula o ângulo de contacto θ, através da 

expressão apresentada na figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2 – Equação de Young que relaciona o ângulo de contacto com as energias de 
superfície [60]. 

 

 Se o ângulo de contacto for superior a 90º o substrato é hidrófobo, o que 

significa que não há boa adesão entre as superfícies dos materiais em contacto. 
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Por outro lado, se o ângulo de contacto for inferior a 90º o substrato é hidrófilo, 

e a adesão entre os materiais é favorecida. A figura 4.3 ilustra os dois casos. 

 

 

 

Figura 4.3 – Esquema representativo do sistema hidrófilo e hidrófobo. 

 

 Esta técnica foi utilizada na caracterização das amostras de papéis e o 

líquido utilizado foi água desionizada. 

 

4.2 Microscopia Electrónica de Varrimento 

 

 De modo a estudar a morfologia do substrato foi efectuada uma análise 

por microscopia electrónica de varrimento (SEM). A microscopia electrónica de 

varrimento consiste no seguinte: Um feixe de electrões, designados primários, 

fazem o varrimento da superfície do substrato, ao incidirem na superfície vão 

provocar a emissão de electrões provenientes da superfície do substrato, 

electrões secundários. Estes electrões são emitidos em todas as direcções e em 

maior número consoante a maior proximidade ao feixe incidente, os pontos mais 

brilhantes são os mais altos da superfície. Assim é possível ter uma imagem 

tridimensional da topografia das amostras. É possível fazer ampliações até     

500 000 vezes. Na figura 4.4 está ilustrado o equipamento usado nesta análise 

[49]. 

 

Figura 4.4 – Equipamento SU-70 UHR Schottky FE-SEM [61]. 
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 Esta caracterização foi efectuada nas amostras de papel para 

caracterização da sua morfologia. Foi também usada após as deposições quer 

dos tratamentos superficiais, quer do TCO, para averiguar possíveis alterações 

ocorridas na morfologia do papel. 

 

4.3 Difracção de Raios-X 

 

 A técnica de difracção de raios-X (XRD) é utilizada na caracterização da 

estrutura do material, identificando se o material é amorfo ou cristalino. 

Inicialmente esta análise era utilizada apenas para a determinação da estrutura 

cristalina, com o desenvolvimento da técnica é usada actualmente para vários 

fins como análises químicas, medidas de tamanho de partículas e determinações 

da orientação de cristais. 

 A difracção de raios-X ocorre quando um feixe ao incidir num material, 

provoca uma vibração, cuja consequência é a emissão de uma onda de 

comprimento de onda igual ao incidente. Este efeito é descrito pela Lei de Bragg, 

cuja equação é a seguinte [49]: 

 

𝑛𝑖 × 𝜆 = 𝑑ℎ𝑘𝑙 × 𝑠𝑒𝑛𝜃 (4) 

 

 O ângulo θ é conhecido por ângulo de Bragg, sendo 2θ o ângulo de 

difracção [49]. 

 O aparelho utilizado está ilustrado na figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – Equipamento de medida da técnica XRD, Bruker-AXS D8 Discover [62]. 
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4.4 Análise Termogravimétrica 

 

 A termogravimetria (TG) permite observar a perda de massa das amostras 

em função da temperatura. Nem todas as transições, tais como fusão, 

cristalização e transição vítrea, resultam em perda de massa o que impossibilita 

a sua visualização por esta técnica. Fenómenos como evaporação, absorção, 

sublimação e decomposição, são facilmente observados por esta técnica. 

 É uma técnica que complementa a técnica de calorimetria diferencial de 

varrimento (DSC) e, por isso, normalmente são cruzados os resultados de uma e 

outra técnica. A figura 4.6 ilustra a relação entre a TG e o DSC para alguns 

processos físico-químicos [63]. 

 

Figura 4.6 – Relação entre as técnicas DSC e TG [63]. 

 

 Esta técnica é muito utilizada para caracterizar a estabilidade térmica de 

polímeros, dessa forma efectuaram-se medidas nos electrólitos poliméricos 

produzidos. As amostras de papel foram assim caracterizadas com o objectivo de 

verificar as temperaturas de degradação dos diferentes papéis. 

 Na figura 4.7 é possível ver o equipamento utilizado na realização desta 

caracterização. 
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Figura 4.7 – TGA 7 Perkin Elmer utilizado na análise termogravimétrica. 

 

4.5 Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) 

 

 O objectivo da calorimetria diferencial de varrimento (DSC) é registar 

temperaturas de transição através da comparação de temperaturas entre a 

amostra e uma referência totalmente inerte, dentro de um intervalo de 

temperatura estabelecido. Observando como esta diferença de temperatura varia 

com o aquecimento a uma taxa constante, é possível registar variações como a 

temperatura de transição vítrea e a temperatura de início de degradação. Estas 

resultam em picos endotérmicos, ou exotérmicos, no gráfico de fluxo de calor em 

função da temperatura. A figura 4.8 ilustra o equipamento utilizado para esta 

análise. 

 

 

Figura 4.8 – DSC 7 Perkin Elmer utilizado na análise DSC. 
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4.6 Fluorescência de Raios-X (XRF) 

 

 É uma técnica muito usada para caracterizar qualitativamente e 

quantitativamente a amostra, tem a vantagem de não ser destrutiva nem 

dispendiosa, mas está limitada, não fazendo a detecção de elementos com 

massa inferior à do oxigénio. A técnica consiste na emissão de raios-X 

provenientes de electrões que retornam a níveis inferiores, mais estáveis. Como 

cada elemento têm uma energia característica, torna-se possível fazer a análise 

qualitativa dos mesmos, e devido à intensidade das diferentes emissões também 

se realiza uma boa análise quantitativa. A figura 4.9 apresenta o equipamento 

PANalytical XRF WDS 4kW AXIOS utilizado na análise. 

 

 

Figura 4.9 – Equipamento usado para análise XRF localizado no laboratório de 
flurescência do CENIMAT/I3N 

 

4.7 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourier 

 

 A técnica de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) consiste na recolha de um espectro resultante da aplicação de um 

feixe de comprimento de onda, na gama do infra-vermelho. O feixe de radiação 

infravermelha é conduzido através de um interferómetro, que ao atravessar a 

amostra é medido sob a forma de interferograma. Posteriormente, é aplicada a 

transformada de Fourier ao sinal resultando num espectro idêntico ao obtido de 

forma convencional. 

 Os espectrómetros FTIR são menos dispendiosos que os convencionais, as  

medições são mais rápidas devido à informação de todas as frequências ser 

obtida em simultâneo [64]. Na figura 4.10 ilustra-se o equipamento Nicolet 6700 

FTIR utilizado nas medições. 
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Figura 4.10 – Equipamento utilizado na análise FTIR existente no laboratório de películas 
finas do CENIMAT/I3N 

 

4.8 Espectroscopia do Ultravioleta, Visível e Infravermelho 

Próximo 

 

 A espectroscopia do ultravioleta, visível e infravermelho próximo é uma 

técnica não destrutiva muito importante na caracterização de materiais, 

permitindo determinar propriedades ópticas do material, tais como absorvância, 

transmitância ou reflectância em função do comprimento de onda da luz 

incidente. 

 Esta técnica foi realizada para caracterizar os electrólitos e uma das 

amostras de papel, de forma a quantificar a sua transparência. Nos restantes 

papéis não foi realizado qualquer ensaio por serem opacos. No caso dos 

electrólitos utilizou-se um substrato de vidro como suporte ao electrólito. 

 Nas medidas efectuadas apenas se obteve o espectro de transmitância na 

zona do visível, o espectrofotómetro utilizado está ilustrado na figura 4.11 e 

encontra-se localizado na câmara escura do CEMOP.  

 

 

Figura 4.11 – Espectrofotómetro Shimadzu UV 3101 PC 
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4.9 Perfilometria 

 

 Outra técnica de caracterização utilizada na tecnologia de filmes finos é a 

perfilometria. A técnica baseia-se no varrimento superficial da amostra, 

efectuado por uma ponta de prova de alta precisão capaz de registar elevações e 

depressões à escala do Ångström. Dessa forma obtemos o valor da espessura do 

filme evaporado, o equipamento utilizado foi o perfilómetro Dektak 3 ilustrado na 

figura 4.12 que se encontra no laboratório de análise de superfícies do 

CENIMAT/I3N. 

 

 

Figura 4.12 – Perfilómetro Dektak 3. 

 

4.10 Efeito de Hall 

 

 O efeito de Hall é uma técnica utilizada para caracterizar materiais 

condutores, ou semicondutores, obtendo-se através dela valores de propriedades 

tão importantes como a resistividade a mobilidade dos portadores de carga e 

também a sua concentração. Os testes foram realizados ao TCO depositado 

sobre as amostras de papel e também ao TCO depositado sobre vidro. Utilizou-se 

para esta caracterização o equipamento ilustrado na figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 – Equipamento de medição do efeito de Hall Biorad HL5500 existente no 
laboratório de películas finas do CENIMAT/I3N. 
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4.11 Condutividade Iónica 

 

 A condutividade iónica total é calculada pelo somatório extensivo a todas 

as espécies com carga cujo deslocamento possa ser provocado por acção de um 

potencial eléctrico ou químico. O valor da condutividade depende da mobilidade 

das espécies, do número de espécies e da carga das espécies, variando 

consoante a massa molecular, tipo de radicais, grau de cristalinidade, 

concentração de sal e dos raios das espécies entre outros, e ainda de factores 

externos como a temperatura e pressão [41]. 

 É o movimento de iões ou agregados de iões que ocorre somente na fase 

amorfa do material, o responsável pelo transporte de cargas. Por este motivo a 

morfologia do material tem um importante peso na condutividade do electrólito. 

A figura 4.14 ilustra o condutivímetro portátil Combo da Hanna Instruments 

usado nesta medição. 

 

 

Figura 4.14 – Condutivímetro utilizado existente no laboratório de películas finas do 
CENIMAT/I3N. 

4.12 Viscosidade 

 

 A viscosidade é a propriedade mais conhecida da reologia e traduz a 

resistência à deformação que um fluído apresenta quando sujeito a uma tensão 

tangencial. São vários os factores que influenciam este parâmetro, como o 

tamanho, a forma e o tipo de ligações existentes nos constituintes do fluído. 

 Existem 2 tipos de fluídos: Newtonianos e não Newtonianos. Para os 

fluídos Newtonianos a viscosidade é linear e depende apenas da temperatura, 

pressão e composição química, não dependendo das forças que actuam sobre 

ele. Um exemplo de um fluído Newtoniano é; a água. Nos fluídos não 

Newtonianos o movimento é mais complexo sendo também mais complexo o 

cálculo da viscosidade, o sangue é um exemplo de um fluído não Newtoniano, a 

maioria dos fluídos pertence a esta classe [65]. 
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 Existem vários equipamentos disponíveis para a medição da viscosidade e 

reologia, com princípio de funcionamento rotacional ou tubular. Os equipamentos 

rotacionais podem operar em cisalhamento estacionário (velocidade angular 

constante) ou dinâmico (oscilatório). Para os electrólitos desenvolvidos neste 

projecto foram utilizados os dois modos. A figura 4.15 ilustra o aparelho utilizado 

para as medições de viscosidade. 

 

 
Figura 4.15 – Viscosímetro usado nesta caracterização modelo existente no laboratório 

de Reologia do CENIMAT/I3N. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização do Substrato 

 

 Na produção do dispositivo electrocrómico foram testados papéis com 

diferentes propriedades, para se poder apurar dentro de um leque aceitável de 

amostras, qual seria o papel que possibilitaria o melhor desempenho final da 

célula produzida. 

 Os papéis testados têm várias diferenças entre eles, como o tipo e 

quantidade de fibras usadas e/ou o próprio método produtivo. Há, no entanto, 

algumas amostras onde a única diferença é a gramagem. De realçar que uma 

das amostras é constituída por celulose sob a forma de polímero sintetizado. 

 Dos papéis estudados um grupo considerável teve proveniência da 

empresa Renova, os restantes foram adquiridos em superfícies comerciais. Para 

salvaguardar o interesse da empresa Renova, os substratos não irão ser 

referenciados pelos seus nomes técnicos, mas sim por letras. 

 Existem diversas propriedades que ao serem quantificadas ajudam a 

perceber e a caracterizar o comportamento demonstrado pelas amostras de 

papel, assim na tabela 5.1 é apresentado um resumo das características mais 

relevantes para este trabalho. 
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Tabela 5.1 – Propriedades dos papéis utilizados. 

Referência 
Gramagem 

(g/m2) 

Espessura 

(µm) 

Absorção 

Cobb 

(g/m2) 

Resistividade 

ao ar Gurley 

(seg.) 

Resistência à 

tracção 

(kN/m) 

DM DT 

A (escrita) 

55 82 21,2 - 2,74 1,78 

80 110 21,1 13 4,52 2,68 

125 178 22,0 - 5,45 4,02 

B (escrita) 100 132 22,0 38 4,90 3,05 

C (cartão) 

45 83 18,5 12 2,81 1,25 

90 139 17,8 12 4,79 2,38 

140 188 19,9 22 6,13 3,46 

D (cartão) 

45 78 17,4 8 2,25 1,57 

70 97 15,8 14 4,44 2,47 

140 194 22,0 11 7,18 4,02 

E (escrita) 125 158 21,0 49 8,41 4,40 

F (escrita) 

50 65 16,0 120 3,30 1,68 

80 104 19,4 104 4,83 2,38 

90 111 19,4 113 5,21 2,53 

160 194 20,8 66 8,75 4,50 

G (escrita) 80 101 18,3 105 5,14 2,99 

H (vegetal) 18 55 - - 0,56 0,29 

I (vegetal) 
38 61 18 3556 3,56 1,62 

76 96 - - - - 

J (vegetal) 93 83 24,1 >50000 9,83 3,77 

K 

(sintetizada) 
- 20,5 - - - - 

 

 Através dos valores apresentados na tabela 5.1 pode-se concluir que o 

papel J é o que apresenta maior capacidade de absorção (24,1 g/m2), maior 

resistência à tracção na direcção da máquina (9,83 kN/m) e o maior valor de 

resistência ao ar (> 50000 seg.). 

 Não sendo o papel com maior espessura (83 µm) o papel J possui uma 

gramagem considerável (93 g/m2), o que faz dele um papel muito compacto, se 

calcularmos a razão entre gramagem e espessura, que nos dá a densidade, 

obtemos o valor de 1,12x103 kg/m3 que é uma ordem de grandeza superior aos 
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restantes papéis, evidenciando uma quantidade de fibras bem maior que os 

restantes por unidade de volume. Esta relação associada ao valor da 

resistividade ao ar, permite-nos concluir que este papel além de apresentar uma 

baixa porosidade ainda deverá possuir um revestimento muito uniforme e 

compacto, conferindo-lhe o elevado valor de resistência à tracção verificado. A 

existência do revestimento foi comprovada na análise SEM, ver figura 5.2 h), 

onde é visível a maior uniformidade superficial da amostra de papel J em relação 

às restantes. 

 O valor de absorção Cobb, de água é curioso, pois com base nos restantes 

resultados não seria de esperar tão elevada capacidade de absorção de água. Ou 

seja como é que um papel mais compacto, mais resistente, com melhor 

revestimento e menor porosidade, não sendo o mais hidrófilo consegue absorver 

maior quantidade de água. A possível explicação surge do seguinte facto. Sendo 

um papel hidrófilo à superfície e considerando que também o seja no seu 

interior, como é muito compacto terá maior capacidade para reter água, dessa 

forma a sua baixa porosidade reflecte-se apenas na resistência ao ar. 

 No lado oposto temos o papel H em que a razão entre a gramagem e a 

espessura é de 0,33x103 kg/m3 bastante inferior à do papel J, traduzindo-se num 

papel pouco resistente, como se pode confirmar pelo valor de resistência à 

tracção na direcção da máquina de 0,56 kN/m. O valor de resistência ao ar não 

aparece porque é nula, este papel não confere resistência ao ar devido à sua 

elevada porosidade e baixa compactação. Este facto é também comprovado na 

análise SEM onde numa das imagens (figura 5.3 ) é possível ver o suporte onde 

se encontra o papel através da existência de um buraco na morfologia do papel. 

Há ainda o facto de, após a deposição do TCO sobre o papel H, serem visíveis 

pontos do filme de TCO dispersos por toda a área do suporte onde o papel estava 

fixo, comprovando a elevada porosidade do papel. 

 A amostra de papel I 38 g/m2 tem um baixo valor de espessura e 

gramagem apresentando o valor 0,62x103 Kg/m3 de densidade. No entanto 

apesar da baixa gramagem isso não se reflecte na sua porosidade, como se pode 

comprovar com o alto valor de resistência ao ar (3556 seg) e o valor de 

resistência à tracção na direcção da máquina, onde o valor de 3,56 kN/m não é 

dos menores comparado com os restantes papéis. Esta relação leva a crer que 

existe um tratamento que reveste o papel tornando-o mais compacto e contínuo. 
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 O valor da resistência à tracção na direcção da máquina é, na generalidade 

dos papéis sensivelmente o dobro do valor referente à direcção transversal, com 

excepção da amostra de papel J, onde nesse caso a relação é próxima do triplo. 

 A capacidade de absorção de água não tem uma relação directa com as 

gramagens das amostras de papel, não se verificando uma relação linear quer 

crescente ou até decrescente com o aumento da gramagem. Relativamente à 

resistência ao ar, também não se verifica qualquer relação linear com o aumento 

da gramagem das amostras de papel. 

 É curioso não existir uma relação directa das propriedades referidas no 

parágrafo anterior com o aumento da gramagem. Os resultados de DRX e de 

FTIR demonstram que não há diferença nas características da celulose presente 

em diferentes gramagens para o mesmo papel. 

 A existência de novos compostos em amostras de papel com gramagens 

diferentes, presente na análise FRX sugere que no aumento de gramagem, 

quando deveria existir um aumento proporcional da quantidade de fibras, isso 

não seja linear, e sejam apenas alteradas as quantidades de cargas e aditivos 

que não alterem as características principais desse papel, conferindo-lhe apenas 

mais volume à folha de papel. 

 

5.1.1 Ângulos de contacto 

 

 Durante a produção do papel são introduzidos diversos aditivos específicos 

à finalidade de cada papel, posteriormente, na formação da folha são ainda 

efectuados tratamentos superficiais. No conjunto estas acções irão influenciar o 

ângulo de contacto entre a superfície de cada papel e uma substância líquida 

qualquer. A variação é de tal forma significativa que temos papéis bastante 

hidrófilos e papéis bastante hidrófobos, ou seja, amostras que têm afinidade com 

a água e amostras que repelem água respectivamente. 

 Na figura 5.1 é possível verificar para duas amostras de papel diferentes, o 

momento em que a gota de água entra em contacto com o substrato. Através de 

fotografias tiradas pelo equipamento nesse mesmo instante, o programa do 

equipamento determina automaticamente o ângulo de contacto. 
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a) 

 

b) 

Figura 5.1 – Ilustração da obtenção dos ângulos de contacto, a) K e b) I 38 g/m2. 

 

 As imagens apresentadas ilustram os diferentes comportamentos possíveis 

nesta caracterização, ao ser visível o papel que revelou ter maior ângulo de 

contacto e por isso o mais hidrófobo (I 38 g/m2 com um ângulo de 123,7º). O 

mais hidrófilo, ou seja, com menor ângulo de contacto (K com um ângulo de 

36,2º). 

 

5.1.2 SEM 

 

 A caracterização de microscopia electrónica de varrimento irá revelar-nos 

a morfologia superficial das amostras onde irá ser depositado o óxido condutor 

transparente. Mais uma vez é esperado, devido às imensas variações no 

processo de fabrico do papel, que existam estruturas bastante diferenciadas. 

 A figura 5.2 ilustra as várias imagens de SEM obtidas para os diferentes 

tipos de papéis. A ampliação destas imagens é de 300x. 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

56 
 

 

a) K 

 

b) B 

 

c) E 

 

d) F 80 

 

e) H 

 

f) I 38 

 

g) I 76 

 

h) J 

 

i) A 80 

 

j) C 90 

 

K) D 70 

 

l) G 80 

Figura 5.2 – Imagens de SEM das amostras de papel 

 

 Através da análise das imagens presentes na figura 5.2, é notório dois 

grupos de morfologias totalmente distintos. 

 Num dos grupos, o mais abrangente, são facilmente identificáveis as fibras 

de celulose que constituem a estrutura típica do papel. Existindo algumas 

diferenças entre as amostras, todas apresentam uma malha de fibras, 

aglomerados brancos (aditivos e/ou impurezas), alto relevo e grande porosidade. 

Dentro deste grupo, as amostras I 38 e J, possuem uma menor quantidade de 
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zonas profundas (zonas preta), significando uma maior uniformidade superficial. 

Esta uniformidade é consequência de um melhor revestimento superficial, 

tornando estas amostras mais compactas à superfície, como se pode constatar 

nos altos valores de resistividade ao ar. 

 Entre as amostras I 38 e I 76 onde apenas há diferença na gramagem, é 

visível que a morfologia não é semelhante, essa diferença pode ser devida a uma 

menor compactação, pois constata-se que a superfície da amostra I 76 é menos 

uniforme. No entanto, recorrendo ao valor da densidade, essa suposição não é 

confirmada, pois o valor é de 0,62x103 kg/m3, para a amostra I 38 e de 0,79x103 

Kg/m3 para a amostra I 76. Novamente, a explicação poderá residir numa menor 

quantidade de fibras de celulose em proporção ao aumento da gramagem. 

 A outra morfologia pertence à amostra K, esta não revela qualquer indício 

de ter fibras de celulose, aparentando uma uniformidade superficial bastante 

elevada, o facto de ser composta por celulose pura sintetizada deverá estar 

relacionado com esta morfologia. 

 A imagem presente na figura 5.3 serve apenas para comprovar a elevada 

porosidade ou pouca uniformidade da amostra de papel H, sendo perfeitamente 

visível o substrato através de vários buracos existentes na morfologia do papel.  

 

 

 

Figura 5.3 – Imagem ilustrativa da elevada porosidade do papel H. 
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5.1.3 DRX 

 

 A figura 5.4 a) contém o difractograma obtido para os diferentes tipos de 

papéis, pelo facto de se obterem difractogramas idênticos para diferentes 

gramagens, figura 5.4 b), é apresentado apenas o resultado para uma das 

gramagens nos casos em que existe mais que uma. 
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Figura 5.4 – a) Difractograma das amostras de papel, b) Difractograma das amostras de 
papel A . 

 

 Observando o difractograma presente no gráfico a) da figura 5.4, verifica-

se que todas as amostras, com excepção da amostra de papel K, apresentam 

dois picos de cristalinidade típicos da celulose do tipo I [13, 14, 66-68], sendo o 

primeiro observado a um ângulo 2θ entre 14,8 e 16º pertencente ao plano 

cristalográfico (101), e o segundo a um ângulo 2θ igual a 22,6º pertencente ao 

plano cristalográfico (002). Para além destes dois picos de cristalinidade, existem 

outros que são verificados apenas em determinadas amostras de papel, assim 

separaram-se os resultados em cinco difractogramas presentes na figura 5.5. 
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Figura 5.5 – Difractogramas das amostras de papel, separados em 5 gráficos. 

 

 O gráfico a) da figura 5.5 que contém as amostras de papel I 38, J e H 

apresenta um espectro típico da celulose do tipo I [66] não apresentando mais 

nenhum pico de cristalinidade.  
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 O gráfico e), que se refere a uma celulose sintetizada refere-se à celulose 

do tipo II [13, 67, 68]. 

 Os gráficos b), c) e d) apresentam, para além dos picos característicos da 

celulose I, picos de cristalinidade que representam a existência de outros 

elementos, tais como o carbonato de cálcio (CaCO3) e o óxido de silício (SiO2) 

com ângulos 2θ sensivelmente iguais a 24,8º e 28,0º respectivamente [66]. 

 Assim pode-se concluir que as amostras presentes no gráfico a) 

apresentam maior pureza, pela falta de picos característicos de outros elementos 

[66], o que era esperado comparando, por exemplo, com as amostras de papel 

produzidas com papel reciclado onde, naturalmente, não é removida a totalidade 

das impurezas existentes nesses papéis, como tintas e outras. É também 

comprovado com os resultados de FRX, onde o número de elementos presentes 

nestas amostras é superior. 

 A presença de um largo pico entre os ângulos 2θ entre 14,8 e 16º é típica 

das fibras de celulose provenientes da madeira, indicando uma maior presença 

de hemicelulose e lenhina, comparativamente com outras fibras naturais, onde 

seria visível dois picos distintos neste intervalo [14]. 

 Utilizando a seguinte equação [14, 22, 69]: 

 

𝐼𝐶 =
 𝐼(002 ) − 𝐼(𝑎𝑚 ) 

𝐼(002 )
× 100 (5) 

 

foi possível calcular o índice de cristalinidade das amostras, onde I(002) é o valor 

da intensidade do pico observado para o ângulo 2θ igual a 22,6º representando a 

componente cristalina da amostra, e I(am) é o valor da intensidade verificada a 

um ângulo 2θ igual a 18º representando a componente amorfa do material [14, 

22, 69]. O valor do índice de cristalinidade obtido para os diferentes papéis está 

apresentado na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Valores em (%) do índice de cristalinidade para os diferentes papéis. 

Papéis H A 80 E B J I 38 

Índice de 

Cristalinidade 
59,0 75,3 71,7 75,6 68,4 69,9 

Papéis F 80 K G D 140 C 140  

Índice de 

Cristalinidade 
70,4 13,3 70,6 78,1 76,4  
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 Os valores de cristalinidade estão dentro do intervalo esperado para a 

celulose, variando entre os 59,0 % e os 76,4 % [13, 14, 22, 68]. Este intervalo 

pode ser explicado pelo facto de cada papel sofrer tratamentos específicos na 

sua produção, transformando a estrutura da parede das fibras de celulose, 

podendo alterar a estrutura da celulose do tipo Iα para Iβ ou até para o tipo II 

[68]. A fibra de celulose proveniente da madeira é particularmente afectada 

pelos processos químicos e mecânicos [14, 69]. 

 Geralmente o processo kraft provoca alterações na estrutura da celulose 

que resultam num acréscimo da celulose do tipo Iβ. Ao contrário do processo à 

base de sulfitos que não potencia a alteração da celulose do tipo Iα para Iβ, a 

celulose do tipo Iβ apresenta um maior índice de cristalinidade [21]. 

 Os valores dos índices de cristalinidade apresentados na tabela 5.2 

sugerem que os papéis com maior índice de cristalinidade são de facto aqueles 

em que o processo de produção usado é o kraft, sugerindo que os papéis J e I 38 

são produzidos com soluções ácidas à base de sulfitos. 

 A transformação que ocorre na celulose, infligida por diversos tratamentos 

químicos e mecânicos, tem, na generalidade, um efeito destrutivo das ligações 

de hidrogénio resultando no aumento da componente amorfa em detrimento da 

componente cristalina [14]. 

 O processo inicia-se com a reacção entre reagentes e os grupos OH 

presentes nas extremidades das cadeias de celulose, regiões amorfas, devido à 

impossibilidade de penetrarem directamente na região cristalina da celulose [14]. 

Não obstante deste facto, na produção da pasta de celulose o objectivo de 

diversos tratamentos é a remoção da hemicelulose e da lenhina, de estrutura 

amorfa, com o objectivo de aumentar a pureza da celulose, com o mínimo de 

degradação da mesma. Há, no entanto, registos de tratamentos que aumentam 

a cristalinidade de fibras naturais, devido à remoção dos constituintes de 

estrutura amorfa [14]. 

 O menor valor de cristalinidade das amostras de papel I 38 e J associado 

ao facto de apresentarem o espectro típico da celulose pura, sugere que são 

papéis cujo processo de produção envolve uma maior quantidade de tratamento, 

ou tratamentos, mais demorados e/ou de maior agressividade química, por 

forma a, não só, removerem de forma mais eficaz a hemicelulose, a lenhina e 

outros constituintes, mas ressentindo-se na cristalinidade da celulose final.  

 As amostras de papel C 140 e D 140 diferem simplesmente na ocorrência 

do processo de branqueamento, em tudo o resto são iguais. Sendo a amostra de 
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papel D 140, o resultado após o processo de branqueamento. Pelo difractograma 

apresentado na figura 5.6 é visível as alterações sofridas pelo papel após este 

tratamento, constatando-se a eliminação de alguns picos de cristalinidade e o 

aumento da intensidade dos dois picos típicos da celulose, resultando num maior 

índice de cristalinidade do papel D 140. 
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Figura 5.6 – Difractograma das amostras de papel C 140 e D 140. 

 

 Ao ser efectuada a análise às amostras de papel após deposição do TCO, 

verificou-se que nenhuma das amostras revelou alterações comparando com o 

difractograma apresentado antes da deposição, figura 5.7. 

 Por não se verificarem diferenças, entre os difractogramas pré e pós 

deposição do TCO, conclui-se que a deposição não altera a estrutura dos papéis. 

 Por outro lado, como o filme de TCO depositado também apresenta uma 

estrutura amorfa, não se detectarem os picos correspondentes ao óxido de índio 

ou óxido de zinco. 
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Figura 5.7 –a) Difractograma do papel J com e sem IZO depositado, b) Difractograma do 
papel K com e sem IZO depositado. 
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5.1.4 TG 

 

 A figura 5.8 apresenta o resultado obtido pela análise termogravimétrica 

efectuada às amostras I 38 e J. Verifica-se que não há perdas de massa 

significativas até se atingir a temperatura de 300ºC, onde se inicia a degradação 

da celulose. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

 

 
M

a
s
s
a
 (

%
)

Temperatura (ºC)

 Papel I 38

 Papel J

 

Figura 5.8 – Análise termogravimétrica dos papéis I 38 e J. 

 A decomposição da celulose pura apresenta duas etapas, consequência da 

presença de uma atmosfera oxidante [22, 66], a presença das duas etapas não é 

totalmente visível porque o ensaio foi realizado até uma temperatura de 400 ºC, 

apresentando nessa altura uma perda de massa de 80%, a restante 

decomposição prolonga-se até uma temperatura de 500 ºC [66], no entanto é 

visível a alteração do declive por volta dos 400 ºC. 

 A primeira etapa de decomposição da celulose ocorre no intervalo de 

temperatura entre 275-375ºC, correspondendo a uma perda de massa de 

aproximadamente 80% [22, 66, 67, 70], a segunda etapa decorre no intervalo 

de temperatura entre os 375-525ºC [66]. 

 

 Através da derivada da análise termogravimétrica, visível na figura 5.9, é 

possível determinar o valor de temperatura para o qual se dá a máxima 

decomposição. 

 O valor da máxima decomposição térmica da amostra de papel I 38 ocorre 

a 361ºC, para a amostra de papel J verifica-se aos 355ºC, estando coerente com 

os valores encontrados na literatura 366ºC [67] e 355ºC [22]. 
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Figura 5.9 – Derivada da análise termogravimétrica das amostras de papel I 38 e J. 

 

 O valor da máxima decomposição térmica está relacionado com a 

estabilidade térmica e com a quantidade de hemicelulose ou lenhina presente 

nas amostras e assim com a cristalinidade do material [22]. 

 A amostra de papel J comparada com a de papel I 38 apresenta um menor 

valor de máxima decomposição térmica, o que indica uma menor estabilidade 

térmica e uma presença mais elevada de hemicelulose ou lenhina, comprovada 

pelo menor valor do índice de cristalinidade 68,4 para o papel J, enquanto que o 

papel I 38 apresenta um índice de cristalinidade de 69,9 o que se irá reflectir na 

quantidade de resíduo sólido final, que será mais elevada na amostra de papel J, 

como indica o andamento da curva presente no gráfico da análise 

termogravimétrica. 

 A celulose, a hemicelulose e a lenhina iniciam a degradação a diferentes 

temperaturas, relacionados com a estrutura de cada uma delas, sendo a lenhina 

o composto que mais cedo inicia a sua degradação (200ºC), seguido da 

hemicelulose (220ºC) e por fim a celulose, ou seja o aumento da componente 

cristalina aumenta a estabilidade térmica e por isso inicia a degradação térmica 

mais tarde [22]. 

 Nos gráficos das figuras 5.8 e 5.9 não é perceptível o início da degradação 

de cada um desses constituintes separadamente, o que sugere uma fraca 

existência dos mesmos nestes papéis, estando de acordo com os dados de DRX 

que demonstram uma fibra de celulose de elevada qualidade, relativamente à 

ausência de outros constituintes. 
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 Relativamente à perda de massa verificada no intervalo de temperatura 

25-150ºC, esta deve-se à evaporação de água e à desorção de gases [22, 66, 

67, 70]. No gráfico da figura 5.10, é visível que o valor de perca de massa nas 

duas amostras de papel é semelhante, aproximadamente 6%, no entanto ocorre 

com uma taxa de decomposição diferente.  
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Figura 5.10 – Primeira etapa de perda de massa verificada na análise termogravimétrica 
efectuada aos papéis I 38 e J representada na figura 5.8. 

 

 O tratamento das fibras de celulose com soluções contendo hidróxido de 

sódio ou silano provocam alterações à composição química, redução de 

hemicelulose, que originam a redução da componente polar da energia livre de 

superfície levando a uma redução da tendência hidrofílica das fibras, devido à 

redução de grupos OH, e assim reduz a capacidade de absorção e adsorção de 

água, traduzindo-se numa menor quantidade de perda de massa neste intervalo 

[70], estes resultados estão coincidentes com a análise FRX, onde o papel I 

revelou conter uma quantidade aceitável de Na. 

 Verificando-se o mesmo valor de perda de massa para as duas amostras, 

não se pode concluir que a diferença resultante na velocidade de perda de massa 

esteja relacionada com a ocorrência ou ausência de algum dos tratamentos 

acima descritos. 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

66 
 

 Assim conclui-se que a mais rápida perda de uma mesma quantidade de 

massa no papel I 38, está relacionada com a capacidade de adsorção e/ou 

desorção de água, comprovada com os resultados obtidos pela medição de 

ângulo de contacto em que o papel I 38 se apresentou hidrofóbico e o papel J 

hidrofílico. Além disso o papel I 38 apresenta uma porosidade mais elevada, 

comprovada pelas imagens de SEM das duas amostras, que revela uma estrutura 

mais aberta no caso do papel I 38 e também pelo valor de resistividade ao ar 

Gurley do papel I 38 e do valor de resistividade ao ar Gurley obtido para o papel 

J, que facilita a libertação dos compostos voláteis existentes no papel I 38 em 

comparação com a estrutura mais compacta revelada pelo papel J. Por fim o 

próprio valor de absorção Cobb indica que o papel I 38 absorve menos 

quantidade de água que o papel J. 

 O facto de o papel I 38 adsorver e absorver em menor quantidade deveria 

ser indício de uma menor perda de massa, isso não se verifica porque a adsorção 

e absorção aqui faladas são relativas à água, existindo outros compostos que não 

estão aqui especificados mas que também se libertam neste intervalo de 

temperatura. 

 A temperatura de degradação da celulose, que se encontra dentro do 

intervalo de temperatura (275-375ºC), está muito distante das temperaturas 

atingidas pelos substratos durante as deposições dos filmes de óxidos. 

 

5.1.5 DSC 

 

 Através da análise de DSC é possível determinar a evolução da 

decomposição da celulose mas também a quebra ou perca de cristalinidade 

existente nas fibras de celulose [69]. 

 Os picos exotérmicos estão associados à decomposição, dando uma 

informação quantitativa da extensão da degradação, enquanto que os picos 

endotérmicos estão relacionados com a redução de cristalinidade. Através da 

redução de cristalinidade pode aferir-se a que temperatura ocorre a degradação 

térmica das cristalites presentes nas fibras [69]. 

 O pico endotérmico a uma temperatura entre 30 e 140ºC está associada à 

evaporação de água e desorção de gases [22, 67]. 

 No gráfico da figura 5.11 estão presentes os resultados obtidos para os 

diferentes papéis, não se apresentando os resultados para todas as gramagens. 
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Figura 5.11 – Curvas de DSC das amostras e papel 

 

 O factor massa da amostra usado na realização deste teste, poderá ter 

alguma relevância, nesse sentido será feita uma normalização à massa da 

amostra de cada papel [22]. 

 A tabela 5.3 mostra as massas usadas para cada amostra, sendo 

diferentes devido às diferentes densidades e gramagens de cada papel, e a figura 

5.12 apresenta os resultados obtidos normalizados à massa de cada amostra. 

 

Tabela 5.3 – Massa das amostras usadas na análise DSC. 

Papéis J E B H I 38 A 80 D 140 C 140 G 80 F 80 

Massa 

(mg) 
6,449 8,64 7,253 1,766 4,738 5,439 6,505 9,711 5,754 5,456 

 

 Após a normalização é observado uma aproximação da intensidade dos 

picos, nomeadamente na amostra H. O pico da temperatura de decomposição da 

celulose para os diferentes papéis é observado num intervalo entre os 300-

335ºC, de uma forma global os espectros são muito semelhantes entre si. 

 Os valores estão coincidentes com os valores encontrados na bibliografia 

[22], variando entre os 318ºC e os 347ºC. 
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Figura 5.12 – Curvas de DSC normalizadas à massa das amostras. 

 

 Um pico endotérmico que esteja localizado exactamente antes do pico 

exotérmico indica a fusão da região cristalina da celulose [22]. Este pico pode 

nem sempre ser visível, no entanto existe por vezes um pico endotérmico a uma 

temperatura relativamente inferior 190ºC. 

 Há estudos que indicam uma mudança do pico endotérmico devido ao 

aumento da região amorfa e a uma redução do comprimento das cristalites. No 

entanto se o índice de cristalinidade for semelhante, a explicação da não 

visualização do pico endotérmico imediatamente antes do exotérmico estará com 

maior certeza relacionada com um maior peso molecular e com a variação do 

tamanho das cristalites, resultando numa convolução da fusão com a degradação 

e dessa forma teremos os picos convoluídos, sendo visível apenas o exotérmico 

[22]. 

 Quanto mais elevada for a temperatura de decomposição do material, 

mais estabilidade térmica apresenta e consequentemente maior índice de 

cristalinidade [67], assim pode concluir-se que a amostra que demonstrou ser 

mais estável termicamente é a amostra H. 

 Relativamente às amostras de papel J e I 38, observou-se uma 

temperatura máxima de degradação aos 325ºC e 321ºC respectivamente.  
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5.1.6 FRX 

 

 Com a fluorescência de raios-X é possível determinar quais os elementos 

químicos presentes numa determinada amostra, bem como os compostos óxidos 

com maior peso na composição da amostra. 

 A figura 5.13 contém dois gráficos onde está presente a concentração de 

óxidos presentes nos diferentes papéis. No gáfico a) estão presentes todos os 

óxidos observados na medição, no entanto como algumas concentrações podem 

ser consideradas desprezáveis, o gráfico b) contém apenas os óxidos cujas 

concentrações foram ≥ a 1%. 

 Através do gráfico a) verifica-se que os papéis com maior número de 

diferentes óxidos presentes na sua composição são os papéis C e F. De realçar 

que o papel F é um papel cuja produção contém fibras provenientes de papel 

reciclado, logo é natural que exista um maior número de óxidos presentes na 

análise. 

 Comparando os papéis C e D, que como se sabe são papéis cuja diferença 

é a da existência da etapa de branqueamento no papel D, constata-se que há 

uma diminuição considerável no número de óxidos presentes na sua composição. 

Conclui-se deste modo que a etapa de branqueamento, é uma etapa de limpeza 

importante removendo diversos elementos presentes na composição do papel. 

 A diminuição da quantidade de elementos presentes, após a etapa de 

branqueamento, na comparação dos papéis C e D está de acordo com os 

resultados por XRD, onde o número de picos observados diminuiu quando 

comparado os difractogramas de ambos os papéis. 
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Figura 5.13 – Concentração (%) dos óxidos presentes nos papéis. a) Todos os óxidos, b) 
Óxidos mais representativos. 

 

 O óxido com maior presença nos papéis é de forma quase global o SiO2, 

excepção feita nos papéis H e I onde o CaO e P2O5 estão em maior concentração 

respectivamente. O papel J tem uma concentração de SiO2 dominante no 

entanto, tal como no papel I a concentração de P2O5 é grande sendo 

praticamente igual à de SiO2. 

 O papel I, para além de não ter como óxido dominante o SiO2, tem na sua 

composição o Na2O, que é um agente ligante usado na indústria papeleira [71] e 

por isso pode ser um responsável pelas características apresentadas por este 

papel, tem ainda uma concentração alta de Cl. Em resumo este papel não tem na 

sua composição um óxido cuja concentração seja muito superior às restantes, 

apresentando um equilíbrio composicional entre o CaO, SiO2, P2O5, Cl, Al2O3 e 

SO3. Assim as suas características não poderão ser atribuídas apenas a um 

elemento, mas sim ao conjunto. 

 No caso do papel J há também um equilíbrio de concentrações 

relativamente aos diferentes óxidos presentes nomeadamente CaO, SiO2, P2O5 e 

Al2O3. Realce apenas para o peso do P2O5 como dito anteriormente. 

 O CaO é usado na etapa de branqueamento e também na formação de 

pastas com pH alcalino, o silicato de magnésio ou talco é usado como tratamento 

superficial do papel dando-lhe um toque suave, o silicato de alumínio é também 

usado no acabamento superficial do papel, o ClO2 e o Cl2 são ambos usados no 

branqueamento. Muitos compostos com sódio são usados na produção de papel 

tais como hidróxido de sódio, carbonato de sódio e sulfato de sódio [9, 72]. 
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 Quando passamos da concentração de óxidos para concentração de 

elementos, pode observar-se o peso de cada elemento sem a participação do 

oxigénio que é um elemento denominador em todos os óxidos, podendo de certa 

forma mascarar o peso dos elementos individualmente. Os resultados estão 

apresentados na figura 5.14 também com dois gráficos, um com todos os 

elementos presentes e outro com concentrações superiores a 1%. 
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Figura 5.14 - Concentração dos elementos presentes nos papéis. a) Todos os elementos, 
b) Elementos mais representativos. 

 

 Na passagem para elementos, constata-se que o elemento com maior 

concentração, dentro dos possíveis observados pelo equipamento, é o oxigénio 

tal como esperado, com um única excepção a do papel H, onde a concentração 

de Ca supera a concentração de O. 

 De forma a tornar a produção de papel mais económica, nem sempre a um 

aumento de gramagem corresponde um aumento proporcional de fibra, 

aumentando a quantidade de cargas é possível manter as características do 

papel dentro de um certo parâmetro, reduzindo o custo do produto. Este facto é 

verificado na análise XRF, figura 5.15, onde a um aumento de gramagem para 

duas amostras de papéis diferentes, amostras C e F, correspondeu um aumento 

de elementos presentes na composição dos mesmos.  
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Figura 5.15 – Variação da concentração de elementos para papéis com diferentes 
gramagens dos papéis. a) Papel C, b) Papel F. 

 

5.1.7 FTIR 

 

 Como dito anteriormente a análise FTIR possibilita aferir quais os tipos de 

ligações químicas existentes numa determinada amostra. 

 Os espectros de análise FTIR obtidos para as diferentes amostras de papel 

são muito semelhantes entre si, como se pode ver nos gráficos presentes na 

figura 5.16. Apresentando diferenças nas intensidades das bandas de absorção 

vibracionais, não se verificam no entanto, siginficativos deslocamentos de 

bandas. 
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Figura 5.16 – Espectro de análise FTIR das diferentes amostras de papel. 
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 As bandas de absorção observadas na análise FTIR são típicas da celulose, 

e estão presentes de uma forma global na generalidade das amostras. 

 A banda que abrange os números de onda entre 4000 e 3000 cm-1 está 

relacionada com o estiramento da ligação OH [15, 22, 66], apresenta no entanto 

um pico de maior intensidade que pode estar situado ao longo desta banda 

situando-se geralmente a 3400 cm-1 [13, 14, 73]. Para a maioria das amostras 

este pico verificou-se a um número de onda perto de 3348 cm-1, estando de 

acordo com outros estudos [74, 75]. 

 O segundo valor de pico de absorção mais coincidente entre todos os 

espectros surge aos 2900 cm-1, estando relacionado com o estiramento da 

ligação CH [15, 75]. 

 Continuando o estudo dos espectros, surge um novo pico de absorção a 

1637 cm-1 que representa a adsorção de água e caracteriza-se pela deformação 

dos grupos OH [14, 15, 66, 75]. 

 Seguidamente aparece a 1430 cm-1 outro pico característico da celulose e 

que traduz a deformação assimétrica das ligações CH de grupos CH2 [15, 66, 

75]. 

 O pico de absorção cujo valor de número de onda foi mais uniforme em 

todos os espectros surge aos 1373 cm-1 estando relacionado com a deformação 

simétrica da ligação CH [15, 66, 75]. 

 Para os comprimentos de onda 1059 cm-1 e 1032 cm-1 surge a vibração do 

anel de glucose envolvendo o estiramento da ligação C-O [15, 66, 75]. 

 De 668 a 610 cm-1 a banda de absorção corresponde à deformação da 

ligação C-OH [69]. 

 O espectro obtido para a amostra de papel I 76 é apresentado na figura 

5.17 e ilustra as bandas típicas da celulose acima mencionados. 
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Figura 5.17 – Espectro de absorção da análise FTIR para a amostra de papel I 76, com 
ilustração das bandas de absorção. 

 

 Por existirem algumas diferenças atrás mencionadas, decidiu-se fazer uma 

separação dos espectros obtidos em quatro grupos mais homogéneos entre si, 

como se pode ver na figura 5.18, de forma a se tentar caracterizar as diferenças 

entre cada grupo e assim averiguar a possível influência dessas diferenças nos 

substratos. 
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Figura 5.18 – Espectros de absorção das diferentes amostras de papel, agrupados em 4 
espectros. 

 

 A maior intensidade dos picos 1505 cm-1, 1425 cm-1 e 1270 cm-1 está 

relacionada com uma maior presença de fibras do tipo softwood, enquanto que a 

maior intensidade dos picos 1465 cm-1, 1320 cm-1 e 1220 cm-1 representa maior 

quantidade de fibras do tipo hardwood [75]. 

 Assim pode-se concluir que o grupo de amostras do gráfico b) tem uma 

maior quantidade de fibras hardwood, enquanto que as amostras do gráfico a) 

tem uma maior quantidade de fibras softwood. 

 A diferença é no entanto tão pequena que poderá ser incorrecto concluir 

peremptoriamente este facto, pois os picos estão relacionados com a presença 

de lenhina na composição das fibras de celulose, e como se sabe as fibras são 

sujeitas a tratamentos de remoção da lenhina e da hemicelulose, assim podem 

esses picos estar relacionados com a menor ou maior eficiência de remoção 

desses compostos e não com a proveniência da fibra em si. 
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5.1.8 Espectroscopia do visível 

 

 Pelo facto de apenas uma amostra de papel ser transparente, realizou-se 

esta caracterização apenas nessa amostra, não se justificando o estudo das 

outras amostras por serem opacas. 

 Na figura 5.19 é apresentado o espectro de transmitância obtido na zona 

do visível, verificando-se que a sua transmitância se situa nos 80%. Com este 

valor de transmitância, torna-se possível construir um dispositivo electrocrómico 

transparente, onde ambos os substratos são de origem celulósica. 
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Figura 5.19 – Transmitância do papel K. 

 

5.1.9 Efeito dos tratamentos superficiais 

 

 Os tratamentos superficiais aplicados, tinham como objectivo optimizar a 

superfície das amostras de papel de forma a se obter melhores características do 

TCO. 

 Relembrando, os tratamentos efectuados incluíram uma activação de 

superfície através de um plasma de oxigénio e uma passivação da superfície com 

uma camada de MgF2, depositada por evaporação térmica assistida por canhão 

de electrões. 

 Após os tratamentos, nenhuma alteração foi verificada na superfície do 

papel relativamente à sua morfologia, como é visível na figura 5.20 onde são 

apresentas as imagens captadas por SEM, de amostras de papel I e papel H com 

e sem tratamentos. 
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a) Papel H virgem 

 

b) Papel H com MgF2 

 

c) Papel H com plasma O2. 

 

d) Papel I 38 virgem 

 

e) Papel I 38 com MgF2 

 

f) Papel I com plasma O2. 
Figura 5.20 – Imagens de SEM dos papéis H e I com e sem tratametos 

  

 Torna-se de um ponto de vista morfológico, desnecessária a aplicação 

destes tratamentos, por não diminuírem as irregularidades existentes à 

superfície do papel e não possibilitar a obtenção de um filme mais uniforme 

sobre o substrato. O tratamento de plasma de oxigénio tem como consequência 

a remoção de contaminantes e a possível ocorrência de reacções químicas na 

superfície do substrato. Assim a observação de uma superfície mais uniforme 

dificilmente se verificaria, e assim o resultado obtido é o esperado. 

 No segundo tratamento, a camada de MgF2 não terá sido suficientemente 

espessa de forma a uniformizar a superfície. Ao consistir na deposição de um 

filme, existirá uma determinada espessura para a qual será esperada alguma 

alteração na superfície do papel, no entanto devido à grande rugosidade do papel 

é expectável que essa espessura tenha de ser muito elevada. 

 

5.2 Caracterização do TCO 

 

 Foram depositados e caracterizados filmes de TCO sobre as amostras de 

papel com e sem tratamentos. 
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5.2.1 Perfilometria 

 

 Uma das formas de caracterizar um filme fino é através da perfilometria, 

esta técnica dá-nos o valor da espessura do filme depositado.  

 A perfilometria foi efectuada com o filme depositado sobre um substrato 

de vidro, devido à espessura do filme de TCO ser muito inferior à rugosidade 

apresentada pelo papel, e por isso ser imperceptível para o equipamento a 

alteração de espessura Os filmes finos têm espessuras na ordem das centenas de 

nanómetros, enquanto que a rugosidade do papel está situada em valores na 

escala do micrómetro. As condições de deposição do filme foram iguais às usadas 

na deposição sobre um substrato de papel. 

 A tabela 5.4 mostra os valores de 6 deposições efectuadas nas mesmas 

condições, de modo a se apurar a reprodutibilidade das deposições, e por um 

lado saber entre que valores de espessura se situa o filme de TCO depositado, e 

por outro constatar se a diferença de espessura obtida entre deposições seria 

significativa o suficiente para o filme de TCO apresentar características eléctricas 

diferentes.  

 

Tabela 5.4 - Espessuras obtidas para o filme de TCO 

Deposição Espessura em (Å) Espessura em (μm) 

1 1815 0,1815 

2 1901 0,1901 

3 1736 0,1736 

4 1747 0,1747 

5 1728 0,1728 

6 1737 0,1737 

 

 Os valores de espessura variaram entre 1728 e 1901 Å, sendo a média 

1777Å. A deposição é bastante regular, obtendo-se filmes com um valor de 

espessura bastante uniforme, a variação obtida entre espessuras não é relevante 

para as propriedades eléctricas do TCO, assim pode-se garantir que as 

deposições efectuadas em várias amostras desde que com as mesmas condições, 

resultam num TCO com características idênticas. 

 Relativamente à comparação, rugosidade do papel versus espessura de 

TCO, sabe-se que o papel mais fino utilizado apresenta uma espessura de 54,8 
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µm, com uma rugosidade média superficial de 4 µm, e o filme de IZO mais 

espesso uma espessura de 0,19 µm. 

 Devido à elevada rugosidade do papel, também visível nas imagens de 

SEM, torna-se difícil de entender que o filme de TCO com esta espessura seja 

contínuo em toda a superfície e/ou consiga tornar de forma eficaz o papel 

condutor. Uma das hipóteses avançadas é a possibilidade da condução ser 

efectuada pelas fibras, que estando todas emaranhadas entre si, acabam por ser 

as pontes de contacto à condução eléctrica do TCO [76], devido aos múltiplos 

contactos existentes entre as fibras. 

 

5.2.2 Propriedades eléctricas do TCO sobre o papel 

 

 As propriedades eléctricas do filme de IZO depositado sobre o papel foram 

obtidas por efeito de Hall à temperatura ambiente. A caracterização do TCO 

depositado directamente na superfície do papel, foi efectuada em todas as 

amostras, e foi também realizada em alguns papéis previamente tratados com os 

dois tratamentos superficiais já mencionados anteriormente. 

 Na figura 5.21 está apresentado os resultados das características eléctricas 

resistividade e mobilidade de Hall, obtidas para o TCO depositado sobre as 

amostras de papel I e papel H, com e sem tratamentos prévios à deposição. Está 

também apresentado os valores obtidos para as mesmas propriedades do TCO 

depositado sobre um substrato de vidro, servindo de comparação por ser um 

substrato tipicamente utilizado. 
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Figura 5.21 - Influência dos tratamentos superficiais no comportamento do filme de TCO. 
a) Papel I e b) Papel H. 
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 Os gráficos demonstram  que para as duas amostras de papel, o filme de 

TCO obteve melhor comportamento das suas propriedades eléctricas, quando 

depositado na amostra sem tratamento (s/t) prévio. Tanto no tratamento de 

MgF2 como no tratamento por plasma de O2, e em ambos os papéis, o filme de 

TCO perdeu qualidade ao nível da condução (com o aumento da resistividade) e 

viu a mobilidade de Hall ser diminuída. 

 A perda verificada em ambos os papéis não é significativa no caso da 

mobilidade de Hall, onde os valores já são baixos mesmo para o TCO depositado 

sobre papel sem qualquer tratamento, estando os valores de mobilidade do papel 

I compreendidos entre 8,7 (cm2/V.s) para a deposição sem tratamento e 5,24 

(cm2/V.s) para a deposição após plasma de O2, e no caso do papel H situados 

entre 2,79 (cm2/V.s) na amostra sem tratamento prévio à deposição e 0,66 no 

caso da deposição após tratamento com MgF2. 

 Relativamente à resistividade, já se verifica uma alteração significativa 

nomeadamente nas amostra com o tratamento prévio de plasma de O2, onde no 

caso do papel I há um aumento de 2,3 vezes e no caso do papel H há um 

aumento de 10,8 vezes. As diferenças verificadas na resistividade para as 

amostras sem tratamento e com tratamento superficial de MgF2 não são 

significativas. 

 Pode-se concluir que os tratamentos não foram eficazes, não se 

verificando qualquer melhoria nas características eléctricas do TCO depositado. 

 Relativamente ao tratamento com MgF2 é possível que a espessura usada 

não tenha sido a suficiente, devido à alta rugosidade do papel, para uniformizar 

a estrutura e assim conferir melhores propriedades ao TCO, num trabalho futuro 

será interessante fazer um estudo com diferentes espessuras de MgF2, pois este 

não conferiu qualquer alteração morfológica visível ao papel e poderá noutras 

condições de deposição trazer benefícios às características do TCO. 

 O tratamento por plasma de O2, como dito anteriormente, tem a 

capacidade de alterar certas propriedades na superfície do papel. No decorrer do 

tratamento podem ocorrer reacções químicas, provocadas pelos átomos de 

oxigénio, entre o oxigénio e os constituintes existentes à superfície do papel 

[56], sendo essa a possível justificação para as mudanças das propriedades 

eléctricas do TCO verificadas, visto morfologicamente não ter sido detectada 

qualquer alteração, como constatado nas imagens de SEM. 
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 Além da razão acima mencionada há também a possibilidade de ao serem 

removidos compostos voláteis durante o tratamento ser removido algum 

elemento que contribua positivamente para o desempenho do TCO. 

 

 Existindo papéis em que a única diferença entre eles é a gramagem 

(quantidade de fibra por unidade de área), torna-se interessante verificar se o 

filme de TCO iria ter características diferentes nessas amostras. Assim efectuou-

se a deposição simultânea em papéis iguais com diferentes gramagens, estando 

os resultados das amostras de papel A, D e F apresentadas na figura 5.22. 
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Figura 5.22 - Efeito da variação da gramagem no comportamento do filme de TCO. a) 

Papel F, b) Papel A.e c) Papel D 

 

 Por serem papéis derivados da mesma pasta de papel e por terem o 

mesmo processo de fabrico, seria de certa forma expectável um semelhante 

comportamento do TCO depositado em papéis com diferentes gramagens. No 

entanto isso não se verifica, não só o TCO tem características diferentes entre 
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amostras com diferentes gramagens como também não segue um mesmo 

comportamento com o aumento de gramagem para papéis produzidos com pasta 

de papel diferente. 

 Os valores obtidos para as mobilidades no caso das amostras de papel A e 

D não são coerentes, o comportamento da mobilidade é inversamente 

proporcional ao da resistividade e isso não se verifica. Nas amostras de papel F e 

A a mobilidade varia de igual forma com o aumento de gramagem, onde 

apresenta o melhor valor para uma gramagem intermédia, coincidentemente 80 

g/m2. O papel D tem o melhor valor de mobilidade com a gramagem 45 g/m2.  

 A resistividade apresenta um comportamento similar nas amostras de 

papel F e D onde apresenta o melhor registo na gramagem intermédia de 80 

g/m2 e 70 g/m2 respectivamente. No caso do papel A o melhor registo é obtido 

na gramagem de 125 g/m2. 

 Na amostra de papel F é evidente que a gramagem 80 g/m2 com uma 

resistividade de 2,3x10-3 (Ω.cm) e mobilidade de 8,08 (cm2/V.s) é a que 

apresenta melhor comportamento do TCO, nas restantes amostras terão de ser 

cruzados valores de mobilidade e resistividade para se optar por uma das 

gramagens. 

 A amostra A tem a mobilidade mais elevada com 3,52 (cm2/V.s) na 

gramagem 80 g/m2 e a menor resistividade com 1,0x10-3 (Ω.cm) na gramagem 

125 (cm2/V.s), para a gramagem de 80 g/m2 o valor da resistividade é 1,6x10-3 

(Ω.cm), sendo desprezável a diferença entre eles, pode concluir-se que a melhor 

gramagem no conjunto das propriedades é a de 80 g/m2. 

 No caso da amostra D a menor resistividade é obtida para a gramagem 70 

g/m2 com 6,6x10-3 e a maior mobilidade para a gramagem 45 g/m2 com 3,2 

(cm2/V.s), para a gramagem 70 g/m2 a mobilidade é de 2,2 (cm2/V.s), mais uma 

vez não é significativa a diferença e dessa forma a gramagem 70 g/m2 é a que 

reúne no conjunto das propriedades o melhor desempenho do TCO. 

 Olhando para os três gráficos e pelos resultados obtidos é plausível dizer 

que o TCO, de uma forma generalizada, tem as melhores propriedades para uma 

gramagem intermédia, sendo essa gramagem variável em cada substrato de 

papel. 

 Tendo sido as amostras fornecidas ou compradas, não foi possível fazer 

este estudo com um maior número de gramagens diferentes por papel e de 

serem iguais, as gramagens, entre os diferentes papéis. Ao serem produzidos 

com um método de fabrico diferente, os diferentes papéis poderão não ter um 
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comportamento idêntico do TCO, entre uma variação de gramagem semelhante. 

É no entanto possível que com um espectro mais alargado de gramagens todos 

os papéis acabassem por ter uma mesma tendência. 

 Assim concluísse que há efectivamente alteração do comportamento do 

TCO com a variação da gramagem dos papéis, sem no entanto ser possível dizer 

com certeza qual é essa relação. 

 

 Após se concluir que os tratamentos superficiais não melhoram as 

propriedades do TCO não sendo por isso aplicados, e depois do estudo efectuado 

nas amostras com diferentes gramagens, falta apurar em que amostra de papel 

o TCO conduz mais eficazmente, de forma a se eliminar possíveis papéis que não 

dêm condições para a produção de uma célula electrocrómica funcional e 

principalmente aferir o melhor substrato que conjuntamente com o TCO 

proporcionará o eléctrodo mais eficiente. 

 Na figura 5.23 pode-se ver por ordem crescente os resultados obtidos para 

a resistividade e para a mobilidade nos diferentes substratos. 
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Figura 5.23 - Valores de resistividade (a) e de mobilidade (b) para todos os substratos. 

 

 Através dos resultados obtidos constata-se que o melhor substrato para o 

desempenho do TCO é o papel J seguido do papel I (38 g/m2) e do papel K, com 

valores de resistividade iguais a 1,47x10-3 (Ω.cm), 2,0x10-3 (Ω.cm) e 2,19x10-3 

(Ω.cm) respectivamente, e com mobilidades de 16,5 (cm2/V.s), 8,7 (cm2/V.s), e 

7,61 (cm2/V.s) respectivamente. 



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

84 
 

 Se para o parâmetro da resistividade a variação entre amostras não é 

muito significativa entre os três substratos, o mesmo não se poderá dizer da 

mobilidade onde do papel J para o papel I há uma redução para metade do seu 

valor. 

 O melhor comportamento do papel J deve-se ao facto de este ter um 

revestimento muito compacto, como comprovam os valores de resistência ao ar 

Gurley já anteriormente comparados. Também por SEM foi possível constatar a 

uniformidade superficial deste papel, além de apresentar um valor elevado de 

resistência à tracção, indício da sua alta coesão. 

 A amostra de papel I é muito semelhante à de papel J, ambos são papéis 

vegetais, no entanto é um papel com uma maior porosidade em relação ao papel 

J não possuindo um revestimento tão compacto e sendo essa a principal razão da 

perda de mobilidade. 

 Pelo estudo efectuado aos diferentes papéis, através de diferentes técnicas 

de caracterização, pode-se concluir que o papel J e I são papéis muito 

semelhantes, não sendo por isso de estranhar ambos terem apresentado as 

melhores propriedades eléctricas do TCO. 

 Ambos apresentaram semelhanças no estudo de XRD, FTIR, XRF, TG e 

DSC. Através da análise XRD verificou-se que ambos têm índices de 

cristalinidade muito semelhantes, sendo de prever a utilização do mesmo tipo de 

fibra, mas mais importante a utilização de um processo de fabrico muito idêntico 

com a utilização dos mesmos químicos quer na produção quer no tratamento 

superficial, comprovado pela semelhante análise FTIR e XRF. 

 As únicas diferenças verificadas entre os dois papéis é ao nível do ângulo 

de contacto, talvez devido à existência do composto Na2O presente no papel I e 

não observado no papel J, e como dito anteriormente o diferente nível de 

porosidade observado reflectindo-se nas imagens de SEM e no valor de 

resistividade ao ar Gurley. 

 Os papéis J e I são desta forma os papéis de referência para a deposição 

de um filme de TCO, nas condições utilizadas. 

 Relativamente ao papel K, também apresenta boas propriedades 

eléctricas, no entanto revelou-se um papel mais instável, pois talvez por ser um 

papel sintetizado e talvez devido à existência de algumas tensões superficiais, 

após algum tempo de deposição do TCO o papel começa a encaracolar. É no 

entanto devido à sua alta transparência um substrato a considerar consoante as 

aplicações desejadas. 
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 Com base nos resultados obtidos pela caracterização eléctrica, optou-se 

por se seguir o estudo apenas com as amostras J, I e K. 

 

5.3 Caracterização do Electrólito 

 

 O estudo pormenorizado de cada um dos electrólitos não faz parte dos 

objectivos deste trabalho, tendo-se experimentado mais que um apenas para se 

poder escolher o que daria melhores características de funcionalidade da célula 

electrocrómica. 

 Seguidamente são apresentadas as características do electrólito, com o 

qual se obtiveram as melhores propriedades do dispositivo electrocrómico. 

 

5.3.1 Electrólito orgânico polimérico - SERICOL 

 

 A transmitância das camadas que compõem a célula electrocrómica é 

muito importante para determinadas aplicações, no caso do electrólito torna-se 

imperativo que a transmitância seja máxima se o material electrocrómico estiver 

depositado num substrato opaco. Na figura 5.24 está o gráfico de transmitância 

do electrólito usado, onde podemos constatar que a transmitância média para 

comprimentos de onda na zona do visível é da ordem dos 95%. Conclui-se que o 

electrólito tem uma transmitância elevada. 
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Figura 5.24 – Transmitância do electrólito polimérico Sericol. 
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 Através de um condutivímetro portátil foi possível obter o valor de 

condutividade do electrólito, medido à temperatura ambiente, obtendo-se o valor 

de 0,50x10-3 S/cm. 

 

 A figura 5.25, mostra o gráfico da viscosidade em função do tempo, 

medida à temperatura ambiente com uma taxa de corte constante de 1/S = 

0,9952. A viscosidade média apresentada pelo electrólito é de 0,35 Pa.s. 
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Figura 5.25 - Gráfico da viscosidade em função do tempo para electrólito polimérico 
Sericol. 

 

5.3.2 Caracterização óptica em dispositivo 

 

 Querendo apenas caracterizar o comportamento das camadas internas do 

dispositivo electrocrómico relativamente à transmitância da célula, efectuou-se 

esta caracterização com o dispositivo produzido em substratos de vidro, tanto 

superior como inferior. 

 O gráfico presente na figura 5.26 apresenta a comparação dos valores de 

transmitância entre os estados após produção, colorido e descolorido da célula 

electrocrómica. 

 Por estarem praticamente sobrepostos os resultados do estado após 

produção e do estado descolorido, conclui-se que a coloração é totalmente 

reversível e assim o parâmetro “write erase” do dispositivo apresenta um valor 

perto dos 100%, valor desejado para que o dispositivo seja viável. 
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  A densidade óptica calculada para o comprimento de onda 633 nm é de 

0,58. É um valor um pouco abaixo do verificado na literatura [39] (0,8 para 5 V), 

no entanto a tensão utlizada foi inferior à da literatura, proporcionando uma 

inserção de cargas menor. 
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Figura 5.26 - Gráfico da transmitância da célula após produção e antes e após coloração 
das células electrocrómicas. 

 

5.4 Caracterização do Contra-Eléctrodo 

 

 Para contra-eléctrodo as possibilidades recaíram em três filmes 

inorgânicos e um orgânico polimérico. 

 No caso do filme inorgânico de NiO, também ele um material com 

propriedades electrocrómicas sendo a transição cromática do transparente para 

uma cor metálica, como se pode ver na figura 5.27. Juntamente com o azul do 

WO3 confere ao dispositivo um elevado contraste, obtendo-se uma densidade 

óptica perto de 1. 

 

 

Figura 5.27 - Película de NiO depositada sobre vidro por evaporação térmica resistiva 
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 Relativamente ao filme inorgânico de V2O5, outro material com 

propriedades electrocrómicas, este apresenta uma cor amarela no estado 

colorido, demonstrado na figura 5.28. A transição entre o estado colorido e 

descolorido da célula electrocrómica é em conjunto com o azul do WO3, de 

esverdeado para transparente respectivamente. 

 

 

Figura 5.28 – Dispositivo electrocrómico com V2O5 depositado por evaporação térmica 
resistiva. 

 

 O último óxido depositado usado como contra-elétrodo foi o Ta2O5, este é 

também um material electrocrómico, para além de electrólito, mas a sua 

coloração é praticamente incolor, figura 5.29. Por essa razão este material é 

utilizado normalmente como contra-eléctrodo pelas suas propriedades de 

armazenador de iões não sendo relevante o seu efeito electrocrómico. 

 

 

Figura 5.29 - Película de Ta2O5 depositada sobre PEN por evaporação térmica resistiva. 

 

 Apesar de alguns resultados satisfatórios obtidos com os filmes 

inorgânicos, ao se conseguir o funcionamento do dispositivo com estes materiais, 

todos revelaram uma desvantagem comum, a instabilidade, conseguindo-se 

apenas algumas transições até ocorrer a degradação da célula electrocrómica. 

 O contra-eléctrodo polimérico óxido de cério dopado com óxido de titânio, 

é incolor e depois de depositado sobre o eléctrodo seca rapidamente formando 
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um filme fino à superfície do material. É de fácil utilização e não tem a 

desvantagem da instabilidade, obtendo-se vários ciclos com eficaz transição 

entre os estados colorido e descolorido. 

 Assim o contra-eléctrodo escolhido é o óxido de cério dopado com óxido de 

titânio. 

 

5.5 Protótipos Desenvolvidos 

 

 Através de uma combinação de 5 substratos, vidro, PEN, papel I 38 g/m2, 

papel J e papel K, foram concebidos vários protótipos, com diferentes 

propriedades, tais como totalmente transparentes, totalmente celulósicos, 

robustos ou flexíveis, com padrões definidos por fotolitografia ou através de 

máscaras mecânicas. 

 Seguidamente apresentam-se exemplos de alguns dos mais eficientes 

dispositivos electrocrómicos produzidos. 

 A figura 5.30 ilustra dois dispositivos electrocrómicos, cujos símbolos 

foram criados através de máscaras mecânicas, o WO3 está depositado no papel, 

e o substrato superior é PEN. A estrutura completa está apresentada na mesma 

figura. 

 

 

 

Papel J 

  

Papel I 

Figura 5.30 - Dispositivos electrocrómicos em papel com máscara mecânica. 

 

 A figura 5.31 mostra um dispositivo e respectiva estrutura que é 

constituída completamente por celulose. Sendo totalmente transparente, é 

visível o alto contraste obtido. 
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Figura 5.31 - Dispositivo electrocrómico 100% celulósico. 

 

 Na figura 5.32 pretende-se evidenciar a flexibilidade do dispositivo, neste 

caso o padrão foi colocado por fotolitografia efectuada em PEN e a estrutura 

apresenta-se ao lado da imagem. 

 

 
 

Figura 5.32 - Dispositivo electrocrómico com máscara por fotolitografia. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Tendo em conta que o objectivo proposto era desenvolver novas formas 

de interactividade para o papel, de forma a potenciar a descoberta de novas 

funcionalidades para este tipo de substrato e que o grande desafio estava na 

transposição da montagem típica de uma célula electrocrómica para um 

substrato tão delicado como uma folha de papel, e que este é o primeiro passo 

de muitos que terão de ser dados de forma a optimizar e ultrapassar 

determinadas limitações, conclui-se que a meta foi atingida ao se produzir com 

sucesso diversos dispositivos electrocrómicos em substratos de papel. 

 Não só foi possível tornar o papel condutor através da deposição de um 

TCO, no caso IZO, como também foi possível construir toda a célula 

electrocrómica com diferentes configurações, obtendo-se uma vasta combinação 

de estruturas que apresentam diferentes propriedades e terão necessariamente 

aplicações distintas, sendo este um dos objectivos secundários. 

 Das estruturas produzidas destacam-se uma célula totalmente 

transparente, feita com papel K e PEN como substrato, uma totalmente 

celulósica, produzida com papel K e papel I ou J, e a inicialmente prevista, 

produzida com um papel de escrita e vidro como substrato. 

 Nas estruturas em que é usado PEN ou vidro é possível utilizar a 

fotolitografia como meio de criar uma infinidade de padrões electrocrómicos. 

Com a excepção das estruturas onde o vidro é usado como substrato, todas as 

restantes têm a flexibilidade como característica. 

 Sendo este um trabalho onde o principal objectivo era o de comprovar a 

possibilidade da aplicação da tecnologia do electrocromismo ao substrato de 

papel, não foram feitas comparações com dispositivos semelhantes feitos em 

substrato de vidro, por não ter sido feita uma caracterização quantitativa 

detalhada do dispositivo electrocrómico produzido em substrato de papel. 

 Obviamente que é necessária essa caracterização sendo esse o próximo 

passo a ser feito no seguimento deste trabalho, um estudo quantitativo do 

dispositivo para dessa forma se poder mais concretamente averiguar dentro 

destes parâmetros quais as aplicações possíveis a este dispositivo. Após essa 

caracterização quantitativa, há um estudo de optimização das diferentes 

camadas do dispositivo que irá certamente colmatar as limitações apresentadas. 

 Outro objectivo secundário do trabalho consistia na escolha do electrólito a 

usar, tendo a escolha recaído sobre o que usa o verniz Sericol. É no entanto uma 
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das limitações do dispositivo, a rápida degradação do electrólito, concluindo-se 

que a selagem não é totalmente eficaz e dessa forma o electrólito perde as suas 

propriedades de condução iónica, reflectindo-se num baixo número de ciclos, na 

ordem das dezenas, e num baixo tempo de vida, uma semana. 

 Para escolha de contra-eléctrodo revelou-se como melhor opção o 

composto polimérico óxido de cério dopado com óxido de titânio. 

 Relativamente aos tratamentos efectuados, plasma de oxigénio e filme de 

MgF2, conclui-se que nenhum revelou melhorias nas propriedades eléctricas do 

TCO, sendo a deposição directa no substrato celulósico a melhor alternativa. 

 Relativamente às características ópticas do dispositivo, ele possui uma 

densidade óptica considerável, (0,58) para substratos de vidro com uma tensão 

aplicada de 3V, sendo perfeitamente visível as alterações cromáticas, 

apresentando um bom contraste óptico entre os estados colorido e descolorido, 

bem como um bom efeito de memória após a cessação da aplicação de tensão ao 

dispositivo. 

 A optimização do electrólito usado, e também a eficaz utilização de um 

electrólito inorgânico iram certamente colmatar estas deficiências, melhorando 

consideravelmente as características do dispositivo. 

 No estudo dos substratos celulósicos, é conclusivo que os papéis usados 

apresentam uma celulose do tipo I e II, sendo apenas uma amostra do tipo II, e 

por isso se conclui que o TCO apresenta melhores propriedades quando 

depositado sobre um substrato celulósico com estrutura do tipo I. 

 Comparando as propriedades eléctricas do TCO nos diferentes substratos 

de papel, concluiu-se que as amostras de papel J e I 38 foram as que 

possibilitaram os melhores desempenhos do filme depositado, obtendo-se os 

valores de resistividade 1,47x10-3 (Ω.cm) e 2,0x10-3 (Ω.cm) respectivamente, 

com mobilidades de 16,5 (cm2/V.s) e 8,7 (cm2/V.s) respectivamente. 

 Estes substratos revelaram-se muito semelhantes nas diversas 

caracterizações efectuadas, vejamos as comparações: 

 Ambos tiveram os maiores valores de resistência ao ar Gurley com 

>50000 seg para o papel J e 3556 seg para o papel I 38, existindo uma 

grande diferença entre eles, no entanto são os menos porosos do grupo, 

 Imagens de SEM semelhantes, na medida em que aparentam ser as mais 

compactas à superfície do substrato, 
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 Difractogramas idênticos típicos da celulose tipo I, apresentando um 

índice de cristalinidade muito próximo para as duas amostras, com 68,4 

para o papel J e 69,9 para o papel I 38, 

 Um valor de máxima decomposição térmica, obtido pela análise 

termogravimétrica de 355ºC e 361ºC para o papel J e para o papel I 38 

respectivamente, revelando uma maior estabilidade térmica do papel I 38 

confirmada pelo maior valor do índice de cristalinidade observado neste 

papel, 

 Mesmos compostos presentes na análise XRF, com o domínio do SiO2, 

P2O5, Al2O3, CaO e SO3, existindo apenas a diferença do óxido Na2O 

presente apenas no papel I 38, 

 Espectro de FTIR idêntico revelando a existência dos mesmos grupos 

funcionais em ambos os papéis. 

Assim conclui-se que os papéis J e I são os que melhor superfície de suporte 

apresentam para o TCO. 

 

 No seguimento deste estudo, seria importante entender de que forma se 

poderá tratar as fibras de celulose antes da formação da folha de papel, de forma 

a melhorar as propriedades do TCO depositado. Tornar o próprio papel condutor 

[77] é uma forma de eliminar uma etapa do processo ou caso a condução não 

seja suficiente seria uma forma de optimizar o desempenho do TCO. 

 Como perspectiva futura abre-se uma nova e muito vasta janela de 

oportunidades de aplicações para o papel como substrato. Podendo diversas 

indústrias sofrer pequenas revoluções na maneira como poderão apresentar ou 

melhorar os seus produtos, desde a publicidade (jornais, revistas, embalagens, 

etc), “gift cards” e toda uma diversidade em produtos de electrónica descartável.  

 Ter sido possível realizar um dispositivo electrocrómico em substrato de 

papel, sem que o papel tenha sido transformado ou passivado, faz com que as 

potencialidades sejam imensas.  

  



 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

94 
 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] L. Paul, H. Christian, N. Moira, S. Beat, and H. Peter, "Only touching the 

surface: creating affinities between digital content and paper," in 

Proceedings of the 2004 ACM conference on Computer supported 
cooperative work Chicago, Illinois, USA: ACM, 2004. 

[2] J. Walter, J. Herbert, Leigh Klotz, Jr., R. Ramana, and K. C. Stuart, 

"Bridging the paper and electronic worlds: the paper user interface," in 
Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 conference on Human 

factors in computing systems Amsterdam, The Netherlands: ACM, 1993. 

[3] "http://www.comofazerpapel.com.br/papelegito.html," 2008. 
[4] "http://www.hqpapermaker.com/paper-history/," 2008. 

[5]

 "http://www.ksronline.com.br/ConhecaKSR/QuemSomos/Historiado

Papel/," 2008. 
[6] "http://www.comofazerpapel.com.br/papelchina.html," 2008. 

[7] Ana Paula Duarte, Rogério Simões, Naceur Belgacem, Jacques Silvy, and 

M. J. S. Silva, "O Papel," Universidade da Beira Interior - Unidade de 
Materiais Têxteis e Papeleiros 2000. 

[8] "http://www.comofazerpapel.com.br/papelmundo.html," 2008. 

[9] J. C. Roberts, The Chemistry of Paper: Royal Society of Chemistry, 1996. 
[10] R. N. C. C. d. Costa, "INDUSTRIALIZAÇÃO DO MÉTODO LAYER-BY-LAYER 

NO FABRICO DO PAPEL," Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, 2008. 

[11] "http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose," 2009. 
[12] J. R. C. Pinto, "Production of Cellulose-Binding Domains by 

Proteolysis; Studies on the Adsorption and 

Modification of Cellulose Fibres," Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 
2006. 

[13] L. N. Zhang, D. Ruan, and S. J. Gao, "Dissolution and regeneration of 

cellulose in NaOH/thiourea aqueous solution," Journal of Polymer Science 

Part B-Polymer Physics, vol. 40, pp. 1521-1529, Jul 15 2002. 
[14] V. Tserki, N. E. Zafeiropoulos, F. Simon, and C. Panayiotou, "A study of 

the effect of acetylation and propionylation surface treatments on natural 

fibres," Composites Part a-Applied Science and Manufacturing, vol. 36, pp. 
1110-1118, 2005. 

[15] J. Lu, P. Askeland, and L. T. Drzal, "Surface modification of microfibrillated 

cellulose for epoxy composite applications," Polymer, vol. 49, pp. 1285-
1296, Mar 2008. 

[16] "http://nutrition.jbpub.com/resources/images/images/fiber.gif," 2009. 

[17] "http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plants/images/cellwallfigure1.jpg," 

2009. 
[18] D. P. Delmer, "Cellulose biosynthesis: Exciting times for a difficult field of 

study," Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, vol. 

50, pp. 245-276, 1999. 
[19] O. Lerouxel, D. M. Cavalier, A. H. Liepman, and K. Keegstra, "Biosynthesis 

of plant cell wall polysaccharides - a complex process," Current Opinion in 

Plant Biology, vol. 9, pp. 621-630, Dec 2006. 
[20] Y. Nishiyama, J. Sugiyama, H. Chanzy, and P. Langan, "Crystal structure 

and hydrogen bonding system in cellulose 1(alpha), from synchrotron X-

ray and neutron fiber diffraction," Journal of the American Chemical 

Society, vol. 125, pp. 14300-14306, Nov 2003. 

http://www.comofazerpapel.com.br/papelegito.html,
http://www.hqpapermaker.com/paper-history/,
http://www.ksronline.com.br/ConhecaKSR/QuemSomos/HistoriadoPapel/,
http://www.ksronline.com.br/ConhecaKSR/QuemSomos/HistoriadoPapel/,
http://www.comofazerpapel.com.br/papelchina.html,
http://www.comofazerpapel.com.br/papelmundo.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose,
http://nutrition.jbpub.com/resources/images/images/fiber.gif,
http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plants/images/cellwallfigure1.jpg,


 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

95 
 

[21] E. L. Hult, T. Iversen, and J. Sugiyama, "Characterization of the 

supermolecular structure of cellulose in wood pulp fibres," Cellulose, vol. 

10, pp. 103-110, Jun 2003. 
[22] J. I. Moran, V. A. Alvarez, V. P. Cyras, and A. Vazquez, "Extraction of 

cellulose and preparation of nanocellulose from sisal fibers," Cellulose, vol. 

15, pp. 149-159, Feb 2008. 
[23]

 "http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/

pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.

com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&
w=650&sz=55&hl=pt-

PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/im

ages%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl
%3Dpt-PT," 2008. 

[24] "http://www.lenzing.com/images/top_images/TI_pulper_large.jpg," 2009. 

[25] "http://www.acmesurplus.com/A097508.jpg," 2009. 
[26] "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Pulper.jpg," 2008. 

[27]

 "http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br

/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabras
il/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz

=55&hl=pt-

PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev
=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-

PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1," 

2009. 

[28] C. S. Rocha, Plasticidade do papel e Design. Lisboa: Plátano Editora, 2000. 
[29] "http://www.paperonweb.com/grade.htm," 2009. 

[30] CELPA, "Boletim Estatístico," Associação da Indústria Papeleira, Lisboa 

2008. 
[31] "http://en.wikipedia.org/wiki/Chromism," 2008. 

[32] "http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotocromismo," 2008. 

[33] "http://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator," 2009. 
[34]

 "http://www.rsc.org/Publishing/Journals/JM/article.asp?Type=Issue

&Journalcode=JM&Issue=17&SubYear=2008&Volume=18&Page=0&GA=o

n," 2009. 
[35] "http://img.diytrade.com/cdimg/125040/193150/0/1036065966.jpg," 

2009. 

[36] "http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-
content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.c

a/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-

wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-
PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev

=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-

PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26

um%3D1," 2009. 
[37]

 "http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.co

m/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flic
kr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-

72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-

x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-
PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.chmltech.com/pulppaper_files/pulp%2520bleaching.jpg&imgrefurl=http://www.chmltech.com/pulppaper.htm&usg=__pFNA1iOIyNP5HQIUkfhBWK4wU4U=&h=505&w=650&sz=55&hl=pt-PT&start=13&tbnid=16Qm_KUzNwZibM:&tbnh=106&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dbleaching%2B%2Bpaper%2Bcellulose%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-PT,
http://www.lenzing.com/images/top_images/TI_pulper_large.jpg,
http://www.acmesurplus.com/A097508.jpg,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Pulper.jpg,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao2.gif&imgrefurl=http://www.redetec.org.br/inventabrasil/pilao.htm&usg=__XIw5wkfvUF9pfLnIYWlTVP1GnR4=&h=211&w=400&sz=55&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=1YHQyaVEtTkUNM:&tbnh=65&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drefinador%2Btriconic%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26um%3D1,
http://www.paperonweb.com/grade.htm,
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromism,
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotocromismo,
http://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator,
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/JM/article.asp?Type=Issue&Journalcode=JM&Issue=17&SubYear=2008&Volume=18&Page=0&GA=on,
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/JM/article.asp?Type=Issue&Journalcode=JM&Issue=17&SubYear=2008&Volume=18&Page=0&GA=on,
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/JM/article.asp?Type=Issue&Journalcode=JM&Issue=17&SubYear=2008&Volume=18&Page=0&GA=on,
http://img.diytrade.com/cdimg/125040/193150/0/1036065966.jpg,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.greengeek.ca/wp-content/uploads/2006/08/ecglass.jpg&imgrefurl=http://www.greengeek.ca/category/future-living/&usg=__7Xvp4dqKsySq1koU1kff1n-wW70=&h=265&w=400&sz=56&hl=pt-PT&start=31&um=1&tbnid=UjPTNTaN6vJceM:&tbnh=82&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Delectrochromic%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/87/247225099_37693d4d15.jpg%3Fv%3D0&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/zack_mensinger/247225099/in/set-72157594290602260/&usg=__d2iphvVJ-x4j7vZKSmXalk8qb3Q=&h=176&w=500&sz=40&hl=pt-PT&start=3&um=1&tbnid=h75hAJoNyNq1eM:&tbnh=46&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,


 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

96 
 

/images%3Fq%3Dsolvatochromism%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um

%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN," 2009. 

[38] C. G. Granqvist, Handbook of Inorganic Electrochromic Materials: Elsevier, 
2002. 

[39] P.M.S. Monk, R.J. Mortimer, and D. R. Rosseinsky, Electrochromism and 

Electrochromic Devices: Cambridge University Press, 2007. 
[40] R. J. Mortimer, A. L. Dyer, and J. R. Reynolds, "Electrochromic organic and 

polymeric materials for display applications," Displays, vol. 27, pp. 2-18, 

Jan 2006. 

[41] P. M. B. Valente, "Desenvolvimento de um Electrólito Polimérico para 
Mostradores Electrocrómicos," in Departamento de Ciência dos Materiais: 

Faculdade de Ciências e Tecnologias - Universidade Nova de Lisboa, 2007. 

[42] Acreo, "http://www.acreo.se/templates/Page____780.aspx," 2007. 
[43] X. P. Zhang, H. K. Zhang, Q. Li, and H. L. Luo, "An all-solid-state inorganic 

electrochromic display of WO3 and NiO films with LiNbO3 ion conductor," 

Ieee Electron Device Letters, vol. 21, pp. 215-217, May 2000. 
[44] C. G. Granqvist, A. Azens, A. Hjelm, L. Kullman, G. A. Niklasson, D. 

Ronnow, M. S. Mattsson, M. Veszelei, and G. Vaivars, "Recent advances in 

electrochromics for smart windows applications," Solar Energy, vol. 63, pp. 

199-216, Oct 1998. 
[45] C. O. Avellaneda, D. E. Vieira, A. Al-Kahlout, E. R. Leite, A. Pawlicka, and 

M. A. Aegerter, "Solid-state electrochromic devices with Nb2O5: Mo thin 

film and gelatin-based electrolyte," in 10th International Symposium on 
Polymer Electrolytes, Foz do Iguacu, BRAZIL, 2006, pp. 1648-1654. 

[46] S. Papaefthimiou, G. Leftheriotis, and P. Yianoulis, "Study of 

electrochromic cells incorporating WO3, MoO3, WO3-MoO3 and V2O5 

coatings," in 14th International Vacuum Congress/10th International 
Conference on Solid Surfaces/5th International Conference on Nanometre-

Scale Science and Technology/10th International Conference on 

Quantitative Surface Analysis, Birmingham, England, 1998, pp. 183-186. 
[47] "http://www.micromagazine.com/archive/02/07/images/0207MI48.gif," 

2008. 

[48] P. Barquinha, "Desenvolvimento de transístores de película fina (TFTs) 
baseados em óxidos semicondutores (ZnO)," in Departamento de Ciência 

dos Materiais: Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova 

de Lisboa, 2004. 

[49] L. Pereira, "Produção e Caracterização de Silício Policristalino e sua 
Aplicação a TFTs," in Departamento de Ciência dos Materias: Faculdade de 

Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, 2008. 

[50] H.L. Hartnagel, A.L. Dawar, A.K. Jain, and C. Jagadish, Semiconducting 
Transparent Thin Films: Institute of Physics Publishing, 1995. 

[51]

 "http://www.alyssahale.com/2006Images/Design/MagnetronSputter
ing.jpg," 2008. 

[52] "http://www2.dbd.puc-

rio.br/pergamum/tesesabertas/0210613_06_cap_03.pdf," 2008. 

[53] M. Ohring, The Materials Science of Thin Films: Academic Press, 1992. 
[54]

 "http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.or

g/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&i
mgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evap

oration_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=28

27&sz=454&hl=pt-
PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&pre

http://www.acreo.se/templates/Page____780.aspx,
http://www.micromagazine.com/archive/02/07/images/0207MI48.gif,
http://www.alyssahale.com/2006Images/Design/MagnetronSputtering.jpg,
http://www.alyssahale.com/2006Images/Design/MagnetronSputtering.jpg,
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210613_06_cap_03.pdf,
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0210613_06_cap_03.pdf,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=2827&sz=454&hl=pt-PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=2827&sz=454&hl=pt-PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=2827&sz=454&hl=pt-PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=2827&sz=454&hl=pt-PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=2827&sz=454&hl=pt-PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fig.6_(a)_Vapor_thermal_Evaporation_.JPG&usg=__8RmPz7Bxml6yCagyudCOYaV3Cbw=&h=2960&w=2827&sz=454&hl=pt-PT&start=29&um=1&tbnid=Zf9ledaR0MQH0M:&tbnh=150&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26um%3D1,


 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

97 
 

v=/images%3Fq%3Dthermal%2Bevaporation%26ndsp%3D18%26hl%3Dp

t-

PT%26rlz%3D1T4RNWN_enPT315PT315%26sa%3DN%26start%3D18%26
um%3D1," 2008. 

[55]

 "http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/r
esearch/cdte/Fabrication/e-

beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/i

ndex.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&s

z=6&hl=pt-
PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/imag

es%3Fq%3De-

beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26
hl%3Dpt-PT%26sa%3DN," 2008. 

[56] A. Vesel, M. Mozetic, A. Hladnik, J. Dolenc, J. Zule, S. Milosevic, N. 

Krstulovic, M. Klanjsek-Gunde, and N. Hauptmann, "Modification of ink-jet 
paper by oxygen-plasma treatment," Journal of Physics D-Applied Physics, 

vol. 40, pp. 3689-3696, Jun 2007. 

[57] A. W.-a. T. Maturos, T. Lomas, A. Sappat and A. Tuantranont, "Oxygen 

Plasma Treatment of Sputtered TiO2 Thin Film for Surface Modification of 
PDMS," in 7th IEEE International Conference on Nanotechnology, Hong 

Kong, 2007. 

[58] E. Fortunato, N. Correia, P. Barquinha, L. Pereira, G. Goncalves, and R. 
Martins, "High-performance flexible hybrid field-effect transistors based on 

cellulose fiber paper," Ieee Electron Device Letters, vol. 29, pp. 988-990, 

Sep 2008. 

[59] D. Sun, S. Heusing, and M.A. Aegerter, "Li+ ion exchange in CeO2–TiO2 
sol–gel layers studied by electrochemical quartz crystal microbalance," 

Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. 91, pp. 1037-1050, 2007. 

[60] ELNOR, "Modern methods of measuring and analyzing contact angles," 
2007. 

[61] "http://www.ehong.com.tw/eh/pictures/products/su70_1196927829.jpg," 

2008. 
[62] "http://www.uta.edu/ra/cnm/img/equipment/D8%20DISCOVER.jpg," 

2009. 

[63] T. Hatakeyama and F. X. Quinn, Thermal Analysis Fundamentals and 

Applications to Polymer Science JOHN WILEY, 1999. 
[64]

 "http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectrosco

py#Fourier_transform_infrared_spectroscopy," 2009. 
[65] "http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity," 2009. 

[66] M. C. Silva, O. R. Lopes, J. L. Colodette, A. O. Porto, J. Rieumont, D. 

Chaussy, M. N. Belgacem, and G. G. Silva, "Characterization of three non-
product materials from a bleached eucalyptus kraft pulp mill, in view of 

valorising them as a source of cellulose fibres," Industrial Crops and 

Products, vol. 27, pp. 288-295, May 2008. 

[67] Z. T. Liu, Y. N. Yang, L. L. Zhang, Z. W. Liu, and H. P. Xiong, "Study on 
the cationic modification and dyeing of ramie fiber," Cellulose, vol. 14, pp. 

337-345, Aug 2007. 

[68] S. Borysiak and B. Doczekalska, "X-ray diffracfion study of pine wood 
treated with NaOH," in 6th International Conference on X-Ray 

Investigationsl of Polymer Structure (XIPS 2004), Ustron, POLAND, 2004, 

pp. 87-89. 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/e-beam.gif&imgrefurl=http://www.ece.utep.edu/research/cdte/Fabrication/index.htm&usg=__PCNQNa6resA6O17mHMPBfWrQfaY=&h=328&w=297&sz=6&hl=pt-PT&start=66&tbnid=P86skbvZTFNl1M:&tbnh=118&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3De-beam%2Bevaporation%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN,
http://www.ehong.com.tw/eh/pictures/products/su70_1196927829.jpg,
http://www.uta.edu/ra/cnm/img/equipment/D8%20DISCOVER.jpg,
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy#Fourier_transform_infrared_spectroscopy,
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_transform_infrared_spectroscopy#Fourier_transform_infrared_spectroscopy,
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity,


 Produção de dispositivos electrocrómicos em substrato à base de celulose 

98 
 

[69] L. Y. Mwaikambo and M. P. Ansell, "Chemical modification of hemp, sisal, 

jute, and kapok fibers by alkalization," Journal of Applied Polymer Science, 

vol. 84, pp. 2222-2234, Jun 2002. 
[70] P. Ganan, J. Cruz, S. Garbizu, A. Arbelaiz, and M. Mondragon, "Stem and 

bunch banana fibers from cultivation wastes: Effect of treatments on 

physico-chemical behavior," Journal of Applied Polymer Science, vol. 94, 
pp. 1489-1495, Nov 2004. 

[71]

 "http://www.glassven.com/products_search_eng.asp?479786A7964

777574757E69746964786=83," 2009. 
[72] "http://www.paperonweb.com/chemical.htm," 2009. 

[73] SARANI ZAKARIA, HAZIRA HAMZAH, JULIE ANDRIANNY MURSHIDI, and 

M. DERAMAN, "Chemical Modification on Lignocellulosic Polymeric Oil Palm 
Empty Fruit Bunch for Advanced Material," Advances in Polymer 

Technology, vol. 20, pp. 289-295, 2001. 

[74] P. Sarrazin, L. Valecce, D. Beneventi, D. Chaussy, L. Vurth, and O. 
Stephan, "Photoluminescent paper based on poly(fluorene-co-fluorenone) 

particles adsorption on modified cellulose fibers," Advanced Materials, vol. 

19, pp. 3291-+, Oct 2007. 

[75] K. K. Pandey, "A study of chemical structure of soft and hardwood and 
wood polymers by FTIR spectroscopy," Journal of Applied Polymer Science, 

vol. 71, pp. 1969-1975, Mar 1999. 

[76] R. Martins, P. Barquinha, L. Pereira, N. Correia, G. Goncalves, I. Ferreira, 
and E. Fortunato, "Write-erase and read paper memory transistor," 

Applied Physics Letters, vol. 93, p. 3, Nov 2008. 

[77] CQ Peng, Y S Thio, and R A Gerhardt, "Conductive paper fabricated by 

layer-by-layer assembly of polyelectrolytes and ITO nanoparticles," 
Nanotechnology, vol. 19, 2008. 

 

 

http://www.glassven.com/products_search_eng.asp?479786A7964777574757E69746964786=83,
http://www.glassven.com/products_search_eng.asp?479786A7964777574757E69746964786=83,
http://www.paperonweb.com/chemical.htm,

