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Introdução 

Os materiais cerâmicos e os nanomateriais 

representam uma das áreas mais promissoras para 

o desenvolvimento tecnológico. 

Há algum tempo tem se tido uma preocupação 

com a preservação do meio ambiente, em 

especial,com a liberação de poluentes na natureza. 

Óxido de estanho com estrutura tipo rutilo, 

apresenta muitas propriedades importantes e 

podem ser utilizados em diferentes aplicações
1
.  

Para a obtenção do Estanato de titânio, vários 

métodos de síntese podem ser utilizados. No 

entanto, no presente estudo, foi proposto o método 

do precursor polimérico e hidrotermal para obter 

pós nanométricos com alta homogeneidade 

química, baixo custo e elevado controle 

estequiométrico. Estes dois métodos também 

promovem a síntese de semicondutores com a 

utilização de temperaturas relativamente baixas. 

Resultados e Discussão 

Dos resultados de difração de raios X têm-
se um sistema cristalino monofásico com estrutura 
rutilo. Características estas que se mantém em 
função da temperatura de calcinação (Figura 1). 

Os espectros de Infravermelho das 
amostras confirmam as vibrações do Sn-O. O grupo 
estanato apresenta vibrações na região espectral 
entre 600-700cm

-1
 e entre 300-400 cm

-1
. 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.  

Das curvas de reflectância foi realizado o 
cálculo do “gap” óptico utilizando o método de Tauc 
(Figura 2).  

 
Figura 1. Difratograma de Raio X para os pós de 
TiSnO3 em função da concentração de Lantânio a 

1000 °C. 
 

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”.  

 
Figura 2. Espectro de Reflectância obtido para o 
TiSnO3 obtido pelo método do precursor polimérico 
e cálculo do “gap” óptico pelo método de Tauc. 
 
 Da análise morfológica obtida das imagens 
de MEV têm-se pós homogêneos e com alto grau 
de porosidade e partículas esféricas e 
manométricas agregadas entre si formando um 
sistema empacotado típico para aplicação como 
sensores. 

 
Figura 3. Microscopia Eletrônica de varredura de 
amostra de TiSnO2 obtida pelo método precursor 
polimérico. 

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 rutilo, evidenciando a 
formação de solução sólida do Ti.  
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