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Introdução 

Óxidos com estrutura tipo perovskita de fórmula 
geral ABO3, apresentam muitas propriedades 
importantes e podem ser utilizados em diferentes 
aplicações

1
. O SrSnO3 tem apresentado resposta 

de material dielétrico de importância tecnológica
2
.  

Com esta estrutura há uma possibilidade de 
modificações na rede cristalina, que podem ser 
realizadas a partir de dopagens

3
. Com a 

substituição nos sítios A e/ou B pode-se obter 
modificações nas propriedades dos materiais e 
consequentemente ampliar o campo de aplicações. 
Para a obtenção do Estanato de Estrôncio dopado 
com lantânio, vários métodos de síntese podem ser 
utilizados. No entanto, com método dos precursores 
polimérico pode-se obter pós nanométricos com alta 
homogeneidade química, baixo custo e elevado 
controle estequiométrico, além de utilizar 
temperaturas relativamente baixas na obtenção de 
semicondutores. 

Resultados e Discussão 

Dos resultados de difração de raios X têm-
se um sistema cristalino monofásico com estrutura 
perovskita. Características estas que se mantém 
em função da temperatura de calcinação e da 
adição de lantânio de até 10% em mol (Figura 1). 
A estabilidade da forma estrutural Perovskita pode 
ser evidenciada pela adição de lantânio não 
promover alterações nas características estruturais 
e morfológicas do SrSnO3. Os espectros de 
Infravermelho das amostras de SrSnO3 antes e 
após a adição de lantânio são apresentados na 
Figura 2. O grupo estanato apresenta vibrações na 
região espectral entre 600-700cm

-1
 e entre 300-400 

cm
-1

. A primeira foi observada nesse trabalho na 
faixa de 660-669 cm

-1
 a segunda região não foi 

observada em função do limite de detecção do 
aparelho.  Picos em 700, 800 e 1050 podem ser 
atribuídos a vestígios de carbonato na amostra. 
Pode-se ressaltar que a intensidade destas bandas 
referentes ao grupo carbonato diminuem com o 
aumento da temperatura de calcinação. Os pós de 
SrSnO3 dopados com lantânio apresentam os 
mesmos modos vibracionais do grupo estanato, não 
sofrendo alterações significativas.  

Das curvas de reflectância foi realizado o 
cálculo do “gap” óptico utilizando o método de Tauc 
(Tabela 1).  
 

 
 

Figura 1. Difratograma 
de Raio X para os pós 
de SrSnO3 em função 
da concentração de 
Lantânio a 1000 °C. 
 

Figura 2. Espectro de 
Infravermelho das 
amostras calcinadas a 
600, 800 e 1000 ºC do 
SrSnO3. 
 

Observa-se que os pós apresentam valores de 
“gap” próximos, indicando que com o aumento na 
temperatura ou mesmo adição do dopante não 
alterou de forma significativa os valores do “gap”.  

Da análise de BET têm-se que a adição de 
lantânio favoreceu a formação de sólidos com 
maior área superficial (Tabela1). 

  
Tabela 1. Variação do "Gap" óptico e da área 
superficial para as amostras de LaXSr1-XSnO3. 

 

Conclusões 

O método do precursor polimérico mostrou ser um 
excelente método para a obtenção dos sistemas 
propostos dada a obtenção de pós monofásicos, 
nanométricos e com estrutura perovskita. A adição 
de lantânio promoveu a formação de pós com 
tamanho de cristalito menor e maior área 
superficial.Resultados de MEV e Fotoluminescência 
serão apresentados no trabalho final. 
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