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Resumo

Neste trabalho estudou-se o desenvolvimento de pós
cerâmicos de dióxido de estanho dopado com nióbia, a partir
dos cloretos de estanho II e IV precipitados com hidróxido
de amônio. Os pós foram caracterizados por difração de
Raios-X, sendigrafia e espectroscopia de infra-vermelho.

Abstract

Niobia doped tin dioxide was prepared by precipitation
of tin dioxide II and IV using ammonium hydroxide. The
powders were characterized by X-Ray diffraction, particle
size distribution and infra-red spectroscopy.

Introdução

Sensores de gases a base de óxidos cerâmicos semi-
condutores são necessários em muitos campos. Como por
exemplo, para detecção de gases explosivos e tóxicos. E mais
especificamente sensores de umidade são utilizados no
controle de processos industriais de secagem, em fornos de
micro-ondas, em sistema de refrigeração, equipamentos
respiratórios etc*1'2'.

Estes óxidos apresentam a vantagem de serem altamente
sensitivos e de simples sinal, entre estes está o dióxido de
estanho.

Este material adota a estrutura do rutilo, ele é um
semicondutor do tipo n, de banda larga com aproximadamente
3,6eV, onde sua condutividade pode ser aumentada por algumas
impurezas substitucionais, como o nióbio e o antimônio que
entram em um sítio de estanho*2'3'.Entre as condições que
um sensor de umidade requer são*1': Resposta imediata,
precisão de reprodutibilidade, mudança do valor da
resistência dentro de uma prática de extensão da atual
medição, estabilidade e excelente característica de
envelhecimento. Somente o SnO2 com certas propriedades pode
ser útil para esta aplicação. Portanto, houve um aumento nos
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estudos desse oxido, especialmente nos métodos de preparação
e propriedades elétricas <4). ....,..,..

Um dos processos descritos para preparação do diôxido
de estanhp % da precipitação de uma solução de cloreto de
estanho t5' *' 7>. _

O dióxido de estanho obtido através desse procedimento,
geralmente contém resíduos de ions cloreto que afetam
seriamente a propriedade de semiconduçSo e a sinterizaçáo do
material*'), sendp necessário a minimização da contaminação
do produto final *8'.

Neste trabalho investigou-se através do método da co-
precipitação de cloreto de estanho e oxalato de nióbio a
eliminação Jos Ions cloreto residual.
Material e Kátodo

A co-precipitação com hidróxido de amônio de
SnCl4.5H2O grau P.A. e SnCl2.4H2O grau P.A. com nióbia
cedida pela CBMM obedeceu o seguinte roteiro:

a. Preparou-se inicialmente uma solução aguosa de cloreto de
estanho IV (1,0 N) no qual foi adicionado 0,5% de nióbia, em
seguida dicionou-se hidróxido de amônio concentrado até
atingir pH • 9,0, no qual ocorreu a co-precipitaçao.
Filtrou-sè os materiais obtidos e lavou-se sucessivamente
com água bi-destilada e NH4OH concentrada, até não ser mais
detectado a presença de íons cloretos (teste com AgNO3) na
água de lavagem. Após estarem secas as amostras foram
colocadas na estufa a 100°C por 24 horas.

Os materiais obtidos foram calcinados a 400"C e 500 C
durante 2 horas.

b. Repitiu-se o procedimento até a lavagem e colocou-se o
precipitado com água destilada em um moinho de bolas por 2
horas, o qual ocorreu a peptizaçâo.

Acrescentou ácido acético até a recoagulaçáo. Filtrou-
se, lavou-se e repitiu-se esse método por mais quatro vezes.
Secou-se as amostras a 100°C durante 24 horas e calcinou-se
a 500°c durante 2 horas.

c. Preparou-se uma solução IN de SnCl2.4H2O e acrescentou-se
HC1 concentrado até a dissolução total do material,
adicionou-se 0,5% de nióbia e fez a co-precipitação com
hidróxido de amônio até pH - 9. Filtrou-se e lavou-se
sucessivamente até que a água de lavagem não apresentasse
residuos de cloretos. Secou-se a 100°C durante 24 horas e
calcinou-se a 500°C durante 2 horas.

d. Repetiu-se o processo até a lavagem e colocou-se o
precipitado durante 2 horas em um moinho de bolas com água
destilada, o qual ocorreu a peptizaçâo. Colocou-se ácido
citrico para a recoagulaçáo. Filtrou-se, lavou-se e repetiu-
se o procedimento por mais 3 vezes. Secou-se por 24 horas
em estufa e calcinou-se 500°C por 2 horas.
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Resultados e Discussões

Os precipitados obtidos através do SnCl4.5H2O dopado
con nióbia antes da calcinaçio apresentaram um aspecto de
gel âmbar transparente, enquanto que partindo-se do
SnCl4.H2O dopado c *m nióbia (procedimento c) observou-se um
pó finamente divic Ido de cor cinza.

As amostras foram caracterizadas através da difraçao de
Raios-X, espectroscopia na regiáo do infra-vermelho e
sendigrafo.

Analisando os dixratogramas de Raios-X, verificou-se
que em todos os casos, depois da calcinaç&o foi produzido o
dióxido de estanho (SnO2), estrutura cassiterita (fig. lbf
lc, 2b e 3b). Antes da calcinaç&o do material, tanto no
método a como no b, os resultados foram de materiais amorfos
(Fig. la). Com o progressivo aumento da temperatura de
calcinação de 400°C (fig. lb) a 500°C (Pig. lc), notou-se o
aumento da cristalinidade.

No procedimento c, observou-se que antes da calcinaç&o
temos um material cristalino que pode-se distinguir 2 fases
característica, uma SnO e outra SnO^ (Fig. 2a), esta
mistura de fase é prevista na literatura "', pois o SnO que
é um pó cinza escuro queima ao ar dando oxido est&nico
(SnO2).

O material que se acrescentou ácido citrico e foi
passado no moinho (procedimento d) antes da calcinação não
apresentou cristalinidade (aroorfo) (Fig. 3a). Evidenciando o
fato do ácido citrico agir como um desorganizador do
reticulo do provável material precipitado, SnO.

De uma maneira geral, os espectros de infra-vermelho
dos materiais obtidos antes e depois da calcinação são
bastante semelhantes.

As amostras contém banda de absorção em torno de 3400
cm "~1 atribuída ao estiramento O-H e 1630 cm*1
deformação O-H das moléculas de água (água de cristalização)
(Fig. 4, 5, 6). Depois da calcinação ocorre uma diminuição
nesta absorção de radiação (Fig. 4b, 4c, 5e,6 e 7
respectivamente).

As bandas abaixo da região de 1200cm"1 que foram
observadas nos espectros das amostras antes da calcinação
(Fig. 4a, 5a, 5b, 5c e 5d) relativos ao procedimento a e b
que tem como material de partida o SnCl4.511,0 podem ser
atribuídas a vibrações Sn-OH dos hidróxidos. Enquanto que,
os espectros dos precipitados dos métodos a e b depois da
calcinação e os métodos c e d obtidos do SnC^^HjO, antes e
depois da calcinação, apresentam bandas na regiáo de baixa
freqüência, abaixo de 810 até 300 cm'1 atribuídas as
vibrações Sn-0, Nb-0 e abaixo de 300 cm'1 a vibrações Sn-O-
Sn e Nb-O-Nb (Fig. 4b, 4c, 5e, 6 e 7 respectivamente).

Em torno de 1400cm*"1 aparece uma banda atribuída
normalmente do NH4C1 '9', que nos métodos a • c parecem ter
permanecido, mesmo após sucessivas lavagens (Fig. 4 e 6).

Nos métodos b e d foram observados que com a passagem
no moinho fizeram com que ocorresse uma gradual diminuiç&o
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da banda, em torno de 14000a"1 até o desaparecimento (Fig.
5 e 7).

Com a sucessiva passagem no moinho, notou-se através
do sendlgrafo, que houve um aumento da porcentagem de
partículas menores de 5um; das amostras obtidas a partir do
método b (Pig. 8).

Conclusão

Os materiais obtidos após a calcinaçâo mostram que, em
seus espectros de infra-vermelho e difraçâo de raios-X
possuem vibrações de ligações e estrutura do SnO2. Os |
métodos b e d empregados, ou seja, a peptização ocorrida e j
as sucessivas passagens no moinho, fizeram com que fossem [
eliminados os ions cloreto presentes nos materiais. Isto
mostra a oclusáo l3' l3' dos ions cloreto e a eficiência do
processo empregado na eliminação do mesmo.

Além da vantagem da passagem em moinho em obter um i
material com uma maior pureza, favorece a desagregação das
partículas. :

!
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Figura 7 - Kapocr.ro» ém inira-Treraelho' 4a»
- do aêtodo A.

atras obtida* atravã»

a) Aaoatra» colo*, «dai 2 vest* no Boinho de bolaa, cada 91a) durante 2
horas a calcinada* a T - 500"C éuraate 2 bora*

V) Aaoacra» colocada» a vacas no noiaho, cada quml durante 2 horaa *
calcinada» | J » iOtfC duraata 2 hora*

T it K% U

tquivalaat fcbtrieat Viawataf, « •

rigara I - Sandlgraf* d* I M aaettra obtida atravti da aátoda b.
calcinado • 5Mf C.

a) Colocada 1 vw ao Mint» 4a tola»
ft) Colocada J vasa* ao aoiaha alt bolai
1) Colocada 4 vaie» ao aoinho da bolai


