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RESUMO

O objetivo deste projeto foi estudar o efeito da segregação de dopantes em cerâmicas à base de 

SnO2 obtidas pelo método de mistura de óxidos para verificar como a segregação dos dopantes 

para o contorno de grão influencia as propriedades elétricas que são, basicamente, uma 

propriedade do contorno de grão nas cerâmicas de SnO2. Estes resultados foram comparados com 

os resultados obtidos para as cerâmicas preparadas pelo método de precipitação com uréia. As 

características morfológicas dos pós foram correlacionadas às características elétricas e 

microestruturais das cerâmicas. As características de microestrutura e de segregação foram 

acompanhadas por microscopia eletrônica de varredura e por microscopia eletrônica de 

transmissão. As características elétricas incluíram medidas de impedância complexa e de tensão-

corrente. Os valores de energia de barreira de potencial aumentaram com a concentração de 

Cr2O3 para os sistemas à base de SnO2. Observou-se que a resistividade elétrica, dos sistemas 

dopados com cromo, aumentou com sua concentração e este comportamento pode ser atribuído à 

diminuição do tamanho médio de grão que acompanha o aumento da concentração de cromo. A 

partir das concentrações  0,10 % mol de Cr2O3 observou-se forte diminuição nos tamanhos de 

grão das amostras. O circuito equivalente é do tipo ‘arco de Cole’ que apresenta um elemento de 

fase constante atribuído às depressões dos semicírculos. Através da aproximação de Mukae, 

calculou-se os valores de densidade de doadores de carga, densidade de estados de superfície e 

tensão por barreira. Observou-se que estes parâmetros aumentaram com a concentração de cromo 

e que os valores de coeficiente não-linear apresentaram tendência de acompanhar o aumento 

desses valores nos sistemas estudados. Os sistemas preparados pelo método de mistura de óxidos 

convencional apresentaram segregados nas regiões de contorno de grãos compostos de manganês 

e cromo. Nos sistemas preparados por precipitação com uréia, os segregados observados estavam, 

em sua maioria, presos no interior dos grãos de dióxido de estanho, diferentemente do que foi 

observado nos sistemas preparados pelo método convencional de mistura de óxidos, que não 

apresentaram segregados no interior dos grãos. O resultado, nas propriedades elétricas, foi que os 

sistemas preparados por precipitação com uréia apresentaram altas resistividades elétricas, 

comportando-se como isolantes elétricos. 

Palavras-chaves: SnO2, cromo, contorno de grão, segregação. 



ABSTRACT

The objective of this project was to study the effect of dopant segregation in SnO2-based ceramics 

obtained by the method of oxide mixture in order to verify how the segregation of the dopants into 

the grain boundary influences the electrical properties which are, basically, a property of the grain 

boundary in SnO2 ceramics. These results have been compared with the results obtained for 

ceramics prepared by the precipitation method with urea. The powder morphological 

characteristics have been correlated to the electrical and microstructural characteristics of the 

ceramics. The microstructure and segregation characteristics have been followed by scanning 

electronic microscopy and transmission electronic microscopy. The electrical characteristics 

included complex impedance and current-voltage measurements. The values of potential energy 

barrier increased with the Cr2O3 concentration for the SnO2-based systems. It was observed that 

the electrical resistivity of the chromium doped systems increased with its concentration and this 

behaviour can be attributed to the reduction of the mean grain size, which accompanies the 

increase of chromium concentration. From concentrations  0,10 mol %  of Cr2O3 it was observed 

a strong reduction in the grain sizes of the samples. The equivalent circuit is of the `Cole arc' type 

which presents a constant phase element attributed to the depressions of the semicircles. By using 

Mukae's approximation, the values of charge donors density, surface states density and barrier 

voltage were calculated. It was observed that these parameters increased with the chromium 

concentration and that the values of the nonlinear coefficient had a tendency to follow the increase 

of these values in the studied systems. The systems prepared by the method of conventional oxide 

mixture presented precipitates, in the grain boundary region, composed by manganese and 

chromium. In the systems prepared by the precipitation with urea, the observed precipitates were, 

in their majority, trapped in the interior of tin dioxide grains, as opposed to what was observed in 

the systems prepared by the conventional method of oxide mixture, which did not present 

precipitates in the interior of the grains. The result, in the electrical properties, was that the systems 

prepared by the precipitation with urea presented high electrical resistivities, behaving as electrical 

insulators. 

Keywords: SnO2, chromium, grain boundary, segregation. 



1. INTRODUÇÃO 

1.1. OS VARISTORES 
Os materiais cerâmicos semicondutores têm diversas aplicações em nossa sociedade 

contemporânea. Eles são empregados em dispositivos eletrônicos,1,2 entre os quais tem-se uma

classe chamada de varistores que são utilizados na proteção de circuitos eletrônicos e sistemas de 

alta-energia. O nome varistor é uma abreviação do inglês e significa ´variable resistor´, ou seja, 

resistor variável. Eles atuam como resistores convencionais, exibindo elevados valores de 

resistência elétrica, quando submetidos a baixos valores de tensão elétrica. Portanto, nestas 

condições, os varistores obedecem à lei de Ohm:

IRU . (1.1.1)

As características elétricas dos varistores são normalmente descritas utilizando-se valores de 

campo elétrico aplicado, resistividade elétrica e densidade de corrente, pois esses valores levam em

conta as dimensões das cerâmicas varistoras. Desta forma, a lei de Ohm pode ser escrita da seguinte 

forma:

JE . .2)(1.1
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E é o campo elétrico aplicado,  é a resistividade do varistor e J é a densidade de 

corrente que atravessa o varistor. 

U é a tensão aplicada ao varistor, medida em Volts (V) e l é a espessura da cerâmica.

A é a área transversal da cerâmica e R é a resistência elétrica da cerâmica.

I é a corrente elétrica que atravessa a cerâmica varistora.

Aplicando um campo elétrico em um varistor acima de um valor crítico, chamado de campo

elétrico de ruptura, o varistor passa a apresentar alta condutividade elétrica. Quando o varistor

torna-se condutor, ele limita a tensão aplicada em um valor máximo específico que o circuito eletro-

eletrônico protegido pelo varistor pode suportar. Nesta condição, o varistor não obedece mais à lei 

de Ohm. O varistor passa a obedecer à equação abaixo, determinada empiricamente3:

EKJ . (1.1.3)

Em que  > 1 e é denominado de coeficiente não linear. Quanto maior é o valor de  mais o 

varistor se afasta do comportamento ôhmico. O valor deste coeficiente é calculado através da curva

característica tensão-corrente do varistor na região não linear, da seguinte forma:
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(1.1.4)

A figura 1.1.1 ilustra uma curva típica de tensão em função da corrente de um varistor,

comumente chamada de curva característica dos varistores.

Figura 1.1.1- Curva característica dos varistores.

As três regiões distintas que podem ser observadas na figura 1.1.1 [I, II e III] são classificadas

da seguinte forma3:

I. Região ôhmica ou de pré-ruptura: caracterizada em baixas densidades de corrente. A relação

tensão-corrente é linear, sendo por este motivo denominada região ôhmica. Nesta região a 

condução elétrica é dependente da temperatura; 

II. Região de ruptura ou região não-linear (região de operação). A corrente aumenta abruptamente

para pequenas mudanças na tensão aplicada, o varistor exibe alta não linearidade. A condução 

elétrica é substancialmente independente da temperatura;

III. Região de pós-ruptura: aparece somente a altíssimas correntes e é marcada por uma sensível 

diminuição da não linearidade. 

Os varistores são utilizados na proteção de circuitos elétricos e eletrônicos contra sobretensões

momentâneas ou transientes. Na proteção de circuitos, os varistores são ligados em paralelo com os 



componentes a serem protegidos. As figuras 1.1.2-(a), (b) e (c) ilustram um esquema de um circuito 

elétrico que utiliza um varistor em paralelo para proteção contra tensões transientes. As flechas

indicam a queda de tensão nos varistores, no circuito protegido e, no caso da fonte de tensão, a 

tensão fornecida ao circuito. As setas rotuladas com it, i1 e i2 indicam, respectivamente, a corrente

total do circuito, a corrente que passa pelo varistor e a corrente que passa pelo circuito protegido. 

i1

i2it

(a)

i1= 0

i2= itit i2= 0

i1= it

it

(b) (c) 
Figura 1.1.2-(a) Esquema de um circuito elétrico protegido por um varistor ligado em paralelo, (b) V < tensão de

ruptura e (c) V > tensão de ruptura.

Comercialmente, o varistor de ZnO é o mais utilizado. Esse tipo de varistor cerâmico é 

constituído de uma matriz de ZnO dopada com diversos tipos de dopantes tais como os óxidos de 

bismuto, cobalto, manganês, nióbio, cromo e outros.4-8

Os varistores são construídos em diversos formatos. O formato mais comum é o varistor com

terminais radiais.

Durante a fabricação, os pós que constituem sua composição são misturados e prensados,

dando-lhe forma. Após a conformação, o varistor é levado a um forno e sinterizado a altas 

temperaturas. Em seguida, tem-se a metalização das superfícies do varistor para possibilitar os 

contatos elétricos dos terminais com o corpo do varistor. O mesmo é encapsulado quando 

necessário.



Todos os varistores são sinterizados em temperaturas que variam de 1000ºC a 1400ºC,

dependendo de sua composição, para que se obtenha as propriedades elétricas. A sinterização é a 

parte mais importante no processo e afeta as propriedades elétricas do varistor.9

Durante a sinterização, ocorre a formação de uma microestrutura policristalina. O tamanho

médio de grão é determinado pela formulação dos pós de partida e pela temperatura de sinterização. 

Os grãos são formados pela matriz do sistema (ZnO, SnO2, SiC, etc) e apresentam alta 

condutividade elétrica (para o ZnO, a resistividade dos grãos é de aproximadamente 0,3 .cm).

Durante o processo de sinterização os dopantes utilizados na formulação do varistor movem-

se para a região entre os grãos da matriz. Esta região é denominada de contorno de grão. Os 

contornos de grão apresentam alta resistividade elétrica e formam barreiras de potencial que 

impedem a passagem de elétrons. Essas barreiras de potencial são do tipo Schottky; os elétrons 

precisam ser submetidos a um determinado potencial de campo elétrico para vencer essa barreira.

Quando isso ocorre, os elétrons podem se locomover através dos contornos de grão promovendo

uma corrente elétrica que passa de grão em grão através da microestrutura do varistor. Neste ponto, 

o varistor está no regime de proteção de um circuito elétrico qualquer contra uma sobretensão que 

esteja sendo aplicada. 

A figura 1.1.3. ilustra uma representação esquemática da microestrutura de um varistor

cerâmico.

Figura 1.1.3-Representação da microestrutura típica de um varistor cerâmico policristalino.

A voltagem total que deve ser aplicada em um varistor para que ocorra a transição de isolante 

para condutor, conhecida como voltagem de ruptura, pode ser determinada sabendo-se o número

médio de grãos entre os eletrodos do dispositivo, da seguinte forma:



nVV cgruptura . (1.1.5)

em que Vcg é a voltagem por contorno de grão do varistor e n é o número médio de grãos entre os 

eletrodos do varistor. Segue que: 

nVV cgruptura . (1.1.6)

e

dnD . (1.1.7)

em que D é a espessura do varistor entre os eletrodos e d é o tamanho médio de grão do varistor. 

Desta forma, tem-se aproximadamente que: 

cg

ruptura

V
dV

D
.

(1.1.8)

Ou seja, a espessura da cerâmica varistora tem uma relação com a tensão de ruptura e o

tamanho médio de grão descrito na equação 1.1.8 acima.

Para o propósito de caracterizar os varistores, utiliza-se os valores de campo elétrico em

função da densidade de corrente aplicada. Na indústria define-se campo elétrico de ruptura como 

sendo o valor de campo elétrico medido quando uma densidade de corrente de 1 mA/cm2 atravessa o 

varistor.10

Um parâmetro que é, também, muito importante na caracterização dos varistores é a corrente

de fuga, pois é possível determinar quanto de perda em calor o varistor apresenta quando está no 

regime de operação pré-ruptura. Desta forma, quanto menor o valor de corrente de fuga, menores

serão os problemas relativos à geração de calor pelo varistor. Para o varistor de ZnO, seu valor é 

calculado quando se aplica um campo elétrico de 70 % do valor de E0.5, que é o campo elétrico

aplicado11 quando a densidade de corrente é de 0,5 mA/cm2.

Para o projeto de um varistor é necessário que se saiba o tamanho médio de grão e a espessura

da amostra, para que se possa determinar a tensão de ruptura do varistor que esteja dentro do valor 

requerido pelo sistema a ser protegido. 

Na região de operação do varistor os contornos de grão semicondutores tornam-se condutores, 

portanto, os varistores dissipam a energia contida nos pulsos transientes de tensão como calor para 

as vizinhanças. Entretanto, os varistores cerâmicos podem dissipar apenas uma quantidade 

relativamente pequena de energia recebida, na forma de calor. Por isso eles não são aplicáveis em 

circuitos elétricos que necessitam de dissipação contínua de energia. 

Em altos valores de corrente elétrica, os varistores entram num novo regime operacional que 

está acima da região de ruptura: a região de pós-ruptura. Nesta região, a corrente elétrica passa a ser

limitada pela resistência do conjunto dos grãos que constituem o varistor cerâmico. Assim sendo, a 



curva característica de tensão-corrente do varistor volta a apresentar perfil linear seguindo a lei de 

Ohm. 

O trabalho de Elfwing9 traz um resumo dos inúmeros modelos de condução de barreira de 

potencial que foram propostos para os varistores policristalinos. O primeiro modelo foi proposto por 

Matsuoka10 em 1971. Em seguida, Levinson e Philipp propuseram um novo modelo que considera a 

ocorrência de um tunelamento dos elétrons através da barreira de potencial.12 Na década de 1970, o 

modelo de tunelamento ganhou reconhecimento com o trabalho de diversos pesquisadores. 

O modelo de Pike e Seager13,14 é o mais utilizado hoje em dia para descrever os fenômenos 

de barreira de potencial. Este modelo inclui o conceito de portadores de cargas minoritários 

induzidos por um campo elétrico de ruptura. Este modelo foi, posteriormente, refinado por Greuter 

e Blatter.1

Segundo este modelo, o conceito básico que define o funcionamento de um varistor é o 

controle de sua característica tensão-corrente por uma barreira eletrostática entre os grãos que 

constituem sua microestrutura. Esta barreira se localiza numa região comumente conhecida como 

contorno de grão. Esta barreira é formada por cargas interfaciais originadas por defeitos na rede 

cristalina e pela presença de dopantes nos contornos de grão. As cargas interfaciais provêm de 

irregularidades na rede cristalina do varistor que mudam o nível de Fermi nas vizinhanças dos 

contornos de grão resultando em encurvamento das bandas de valência e de condução. As cargas 

eletrônicas armazenadas na interface representam uma força repulsiva para os portadores de carga 

majoritários dos semicondutores do tipo n que não podem atravessar a região de contorno de grão.9

A figura 1.1.4(a) ilustra um diagrama de energia, para um semicondutor do tipo n, de sua barreira 

de potencial de contorno de grão em equilíbrio. 



Contorno de grão

(a) (b)

Figura 1.1.4- (a) Diagrama de energia da barreira de potencial de contorno de grão de um semicondutor do tipo n15. (b)
Micrografia de um contorno de grão em uma cerâmica policristalina. Na figura 1.1.7(a), VB é a 
banda de valência, CB é a banda de condução, EF  é o nível de Fermi, IS são os estados de interface e
Z é a direção perpendicular ao contorno de grão. Os sinais de positivo (+) representam cargas 
positivas e os sinais negativos dentro dos círculos representam as cargas negativas.

O modelo de barreira do tipo Schottky16 foi originalmente proposto para explicar as 

propriedades retificadoras dos contatos metal-semicondutor. Assumiu-se que o metal atraía os 

elétrons de condução, no semicondutor, próximos do contato, o que criava uma região de depleção 

no semicondutor causando um encurvamento das bandas de valência e de condução. Bardeen16

propôs que o contato entre o metal e o semicondutor criaria intervalos de estados induzidos no 

metal, na região da junção, que prenderiam os elétrons de condução do semicondutor.

De forma similar, o modelo da dupla barreira do tipo Schottky, para os semicondutores com

propriedades varistoras, baseou-se na suposição de que estados de interface (chamados de IS na 

figura 1.1.4(a)) do tipo aceitador, estariam localizados nos contornos de grão. Estes estados de 

interface atuariam como armadilhas para os elétrons de condução nas vizinhanças dos contornos de 

grão. Isto criaria uma região de depleção em ambos os lados dos contornos de grão, o que formaria

a dupla barreira do tipo Schottky. 

A barreira de potencial dos varistores de ZnO foi estudada por Gupta e Hower.17 Eles 

consideraram para os seus cálculos que os contornos de grão comportam-se como finas camadas de 

condução ligando dois grãos de ZnO. A natureza destes contornos não foi considerada importante

para os seus cálculos. Eles apenas consideraram necessário que a voltagem aplicada sobre os

contornos permanecesse baixa até que o valor de densidade de corrente máxima fosse atingido (no 

caso do estudo proposto de aproximadamente 2x103 A/cm2, um valor muito alto). Gupta e Hower

também consideraram que a camada de contorno de grão possibilita que os elétrons que entram 



nesta camada sofrem colisões em número suficiente para assegurar um equilíbrio térmico antes que 

estes elétrons entrem na região de depleção do grão adjacente. 

Para os seus cálculos, Gupta e Hower17 propuseram uma série de considerações: 

A quantidade de cargas positivas da região de depleção é igual à quantidade de cargas

negativas de superfície; 

A densidade de carga de superfície NS(E) é arbitrária;

ND é a densidade de doadores de carga;

A tensão aplicada por grão, denominada de Vg por Gupta e Hower, pode ser maior ou menor

do que VO (diferença de potencial criada pelo alinhamento do nível de Fermi, quando da 

criação da junção p-n no contorno de grão do varistor); 

A banda de condução EC é descontínua devido à fina camada desordenada (o contorno de 

grão) que separa os grãos. 

Os grãos de ZnO são do tipo n e as regiões de depleção, devido aos doadores de carga fixos,

estão localizadas em ambos os lados do contorno de grão [como pode ser visto na figura 1.1.4(a)].

O modelo considera que as cargas de cada região de depleção (positivas) são balanceadas por

cargas de superfície negativas correspondentes. 

Gupta e Hower17 listaram em seu trabalho as equações relevantes, para a densidade de 

corrente na região de depleção, tanto no sentido direto (da esquerda para a direita no diagrama de 

energia da fig.1.1.4.a) quanto no sentido reverso (da direita para esquerda).

O número de cargas, por unidade de área, da região de depleção, no sentido reverso, pode 

ser calculada da seguinte forma:
rx

Ddr dxxNQ
0

)( (1.1.9)

O número dessas cargas, positivas, por unidade de área, é igual ao número de cargas 

negativas de superfície: 
v

Br

q

q
Ssr qdENQ )()( (1.1.10)

Nas equações acima: x é a largura da camada de depleção, q é a carga do elétron, é a altura

de barreira e E é o campo elétrico. A unidade de NS é cm-2.eV-1 e de ND é cm-3 . Da mesma forma, no 

sentido direto de tensão tem-se um par de equações similares às equações 1.1.9 e 1.1.10. 

Utilizando-se os dados de I-V (corrente em função da tensão) e C-V (capacitância em função 

da voltagem) pode-se calcular os valores de NS(E) e ND(x).



A região de interesse para esses cálculos é onde V 3Vt (Vt = kT/q e é chamada de voltagem

térmica), na qual pode-se aproximar os valores de densidade de corrente J para: 

)/exp(0 tB VJJ (1.1.11)

A capacitância por unidade de área CA é obtida calculando-se o aumento de Qdr:

g

r
Dr

g

dr
A dV

dxqN
dV

qdQC (1.1.12)

Nas condições de estado constante, Qdr = Qsr. Com o aumento da freqüência (ou com a

diminuição da temperatura), Qsr não consegue seguir as mudanças na voltagem aplicada devido às

propriedades dos estados de superfície armadilhados. Como resultado, CA é dependente da 

freqüência e da temperatura.

1.2. O PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO

O processo que governa a densificação e o crescimento de grãos dos pós metalúrgicos e 

cerâmicos é conhecido como sinterização.18 A sinterização apresenta grande dependência dos 

processos de difusão que combinam grãos distintos em um material coeso. Este processo de 

soldagem de partículas em um único material sólido ocorre em temperatura inferior ao ponto de 

fusão do material, entretanto, tais temperaturas são altas o suficiente para que a taxa de difusão de 

material seja adequada para que ocorra a sinterização.

A figura 1.2.1 ilustra o processo de sinterização de quatro partículas cerâmicas adjacentes.

Figura 1.2.1- (a) Representação de partículas de pó não sinterizadas (momento inicial). (b) Representação de partículas
de pó sinterizadas.

O manufaturamento de componentes cerâmicos, freqüentemente, envolve altas temperaturas

de sinterização do pó compactado.19 O processo de sinterização pode ser definido como o processo 

de remoção de poros entre as partículas do material de partida acompanhado da diminuição do 



volume do material combinado com o crescimento dos grãos pela formação de fortes ligações entre 

as partículas adjacentes. A força motriz para a sinterização é a redução da área superficial (ou seja, a 

energia de superfície) resultante da troca de energia sólido-vapor superficial muito alta presente no 

pó solto, pela energia de contorno de grão muito baixa no sólido ligado. Isto explica o interesse de 

parte de muitos ceramistas por pós de partida muito finos desde que quanto maior a área superficial 

dos pós, maior a força motriz para a densificação de forma que altas densidades possam ser 

atingidas. O processo é controlado pelas propriedades do compacto a verde, atmosfera, pressão e 

temperatura (de aquecimento e resfriamento) utilizadas19. As características importantes do 

compacto a verde que afetam a sinterização incluem a composição dos pós utilizados e a densidade 

a verde do compacto. Alta densidade a verde é recomendada porque leva, freqüentemente, à alta 

densidade do material sinterizado e à grande resistência mecânica do material cerâmico. Outros 

fatores importantes dos compactos a verde que influenciam no processo de sinterização são a 

distribuição do tamanho de partícula, forma e alinhamento das partículas, quantidade de poros (o 

que inclui tamanho, distribuição e formato) e a extensão de mistura entre os componentes dos pós. 

 Três estágios de sinterização no estado sólido podem ser reconhecidos,19 embora não exista 

uma distinção clara entre eles, pois se sobrepõem em certa extensão. 

1. Sinterização inicial: envolve rearranjo das partículas do pó e a formação de uma ligação forte ou 

pescoço nos pontos de contato entre as partículas. A densidade relativa dos compactos aumenta 

de 50 % para 60 % devido ao aumento do empacotamento de partículas; 

2. Sinterização intermediária: o tamanho dos pescoços cresce e a quantidade de poros decresce 

substancialmente e as partículas movem-se levando à diminuição do volume do compacto. Os 

contornos de grão e grãos são formados e se movem de forma que os grãos crescem à custa de 

outros. Este estágio continua enquanto os canais dos poros estão conectados (porosidade aberta), 

mas este estágio é considerado encerrado quando os poros estão isolados (porosidade fechada). 

Grande parte da redução de volume do compacto cerâmico ocorre durante a sinterização 

intermediária e a densidade relativa no final de estágio pode chegar a mais de 90%. 

3. Estágio final de sinterização: os poros tornam-se fechados e são gradativamente eliminados, 

geralmente, por difusão de vacâncias dos poros ao longo dos contornos de grãos com apenas 

uma pequena densificação do compacto. Os contornos de grão são regiões de estrutura cristalina 

mais aberta do que os próprios grãos de forma que a difusão ao longo dos mesmos é mais 

rápida. O tamanho de grão aumenta durante este estágio. 

Os mecanismos de transporte de massa em resposta à força motriz de sinterização (redução da 

área superficial) são de diversos tipos. Esses mecanismos são apresentados na tabela 1.2.1. 



Tabela 1.2.1- Mecanismos de transporte de massa19.

MEIO DE TRANSPORTE FONTE DE MASSA SUMIDOURO DE MASSA 

Difusão de superfície Superfície Pescoço 

Difusão volumétrica Superfície Pescoço 

Evaporação-condensação Superfície Pescoço 

Difusão volumétrica Contorno de grão Pescoço 

Difusão volumétrica Deslocações Pescoço 

Difusão por contorno de grão Contorno de grão Pescoço 

 As duas classes principais de mecanismos de transporte são o transporte de superfície e o transporte no “bulk” 

(o corpo cerâmico). 

 O transporte de superfície envolve o crescimento de pescoços sem uma mudança no 

espaçamento entre as partículas (não ocorre densificação) de forma que a massa difunde da origem 

até o destino final apenas na superfície da partícula. Os mecanismos de difusão de superfície e 

evaporação-condensação são os dois mecanismos principais desse processo. 

O transporte controlado pelo “bulk” ou volume resulta em diminuição (densificação) do 

volume da cerâmica durante a sinterização e ocorre quando a massa se origina no interior de um par 

de partículas e a deposição ocorre na região de pescoço. O mecanismo de transporte por “bulk” 

inclui difusão volumétrica, difusão por contorno de grão e fluxo plástico. A difusão por contorno de 

grão é um processo importante para a densificação da maioria dos materiais cristalinos e parece ser 

o mecanismo dominante na maioria dos materiais cerâmicos. 

1.3. O DIÓXIDO DE ESTANHO 
O dióxido de estanho, SnO2, é encontrado na natureza no mineral cassiterita. Entre suas 

aplicações mais comuns, destaca-se o uso em vidros, nos quais age como agente opacificante destes 

materiais, quando são acrescidos em concentrações entre 5% e 10% em massa. 

O grupo de minerais rutilos inclui alguns metais importantes e alguns raros. O rutilo e a 

cassiterita são os minerais mais importantes que contêm, respectivamente, o titânio e o estanho. 

Os membros desse grupo têm a fórmula geral MO2. A letra M representa vários íons 

metálicos com a carga positiva quatro. Os membros mais comuns desse grupo são os óxidos de 

chumbo, titânio, estanho e o manganês, embora o germânio, silício e telúrio também são 

encontrados nos minerais desse grupo.20

A estrutura deste grupo é composta de cadeias paralelas de octaedros dos íons do metal 

rodeados por seis oxigênios. Ela produz um cristal prismático típico deste grupo. As cadeias 



octaédricas são arranjadas com os octaedros dos seus lados e são compartilhadas pelas bordas 

opostas com outros octaedros. A simetria de quatro eixos é resultado dos interstícios quadrados 

entre as cadeias. 

O SnO2 não densifica quando puro resultando em cerâmicas porosas que são utilizadas como 

sensores de gases. Com a utilização da técnica HIP (“Hot Isostatic Pressing” - prensagem isostática 

a quente) ou de aditivos é possível densificar as cerâmicas de óxido de estanho.21 As cerâmicas de 

SnO2 precisam ser densificadas para sua utilização em dispositivos eletrônicos que não podem 

interagir muito com a atmosfera (como os varistores). Na sua forma porosa, o SnO2 é utilizado em 

sensores de gás devido a sua grande interação com a atmosfera. 

1.4. HISTÓRICO DOS VARISTORES POLICRISTALINOS 

Segundo Clarke,8 os primeiros varistores cerâmicos foram desenvolvidos na década de 30 para 

substituir os retificadores de selênio utilizados na proteção de sistemas de telefonia. Nos EUA, os 

laboratórios Bell desenvolveram os primeiros varistores de SiC. Em 1969, no Japão, Matsuoka10

publicou um artigo que apresentava o primeiro varistor de ZnO. Este varistor exibia enormes 

vantagens em relação aos utilizados anteriormente, entre elas, elevados valores de coeficiente não-

linear ( ). Diversos pesquisadores contribuíram para o entendimento das características elétricas 

dos varistores de ZnO durante a década de 70 e 80.22-32 Matsuoka em seu artigo de 1971 apresentou 

as principais características para o desenvolvimento de varistores policristalinos cerâmicos de 

ZnO8:

Sinterização por fase líquida de Bi2O3;

Utilização dos dopantes cobalto e manganês para aumentar o caráter não-linear dos 

varistores.

O trabalho de Matsuoka10 despertou grande interesse por parte da indústria e, em um curto 

espaço de tempo, as empresas Matsushita e GE apressaram-se em desenvolver a tecnologia de 

processamento e fabricação dos varistores de ZnO.33 Esses varistores de ZnO apresentavam 

coeficiente não linear em torno de 50. 

Em 1982 foram desenvolvidos novos sistemas varistores cerâmicos, com base no TiO2

(dióxido de titânio). Este material apresentou coeficientes de não linearidade entre 3 e 7 e tensão de 

ruptura baixa (entre 1 e 20V). 



Nos anos seguintes novas composições de sistemas varistores foram desenvolvidas. 

Pianaro34 trabalhou com sistemas à base de SnO2, obtidos por mistura de óxidos, constatando ser 

possível a obtenção de sistemas varistores à base de SnO2 semelhantes aos sistemas à base de ZnO.

Santhosh35 obteve varistores de SnO2 preparados pela técnica de precipitação com uréia em 

solução aquosa. Esses varistores apresentaram alta não linearidade indicando que os sistemas à base 

de SnO2 podem exibir alta não linearidade. 

O sistema, em mol %, (98,95-x)% SnO2 + 1,0% CoO + 0,05% Nb2O5 + x% Cr2O3 foi

amplamente estudado por Pianaro.34 Constatou-se que, para x igual a 0, o sistema apresentava

valores de  igual a 8, e, com a adição de 0,05 mol % de Cr, o sistema varistor à base de SnO2

apresentava valores de igual a 41, demonstrando ser possível a obtenção de sistemas varistores à 

base de SnO2 semelhantes aos sistemas à base de ZnO. A função do dopante cromo está relacionada

com a introdução de defeitos na região de contorno de grão dos compactos sinterizados, 

responsáveis pela formação da barreira de potencial. Esses defeitos ( ) geram sítios de adsorção

de espécies  de carga negativa na interface do contorno de grão que são estabilizadas por 

cargas positivas ( ) na zona de depleção em torno da interface.

'
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Outros pesquisadores estudaram o papel do dopante antimônio nas características elétricas

de cerâmicas varistoras à base de dióxido de estanho. Dhage e colaboradores37 relataram em seus

trabalhos a influência do dopante antimônio como promotor da condutividade elétrica nos varistores 

de SnO2 atuando como geradores de níveis doadores de elétrons em rede cristalina. 

Outros autores trabalharam com sistemas varistores à base de dióxido de estanho dopados 

com tântalo e cobalto38, obtendo valores de coeficiente não linear ( ) entre 10 e 20. Outros sistemas

à base de SnO2 foram estudados quanto à influência da substituição do dopante CoO por MnO2 nos 

sistemas 98,95% SnO2 + (1 - x)% CoO + x% MnO2 + 0,05% Ta2O5
39 e indicaram que a inclusão do

dopante MnO2 levou a um aumento dos valores de campo elétrico de ruptura e coeficiente não 

linear com o aumento da concentração de manganês. A influência da moagem nas propriedades

elétricas e microestruturais de cerâmicas varistoras à base de dióxido de estanho também foram 

reportadas.40

Wang e colaboradores41 estudaram os efeitos do Er2O3 nas propriedades elétricas dos 

varistores de SnO2.CoO.Ta2O5 sinterizados a 1400ºC. Descobriram que todas as amostras

apresentaram excelentes características não lineares e as amostras com 0,50 % em mol de Er2O3

atingiram as melhores propriedades elétricas e o mais alto coeficiente não linear (aproximadamente

43,7). Estes altos valores de coeficiente não linear indicaram que a adição de érbio, em baixas 

concentrações, às cerâmicas à base de dióxido de estanho promoveu a não linearidade destes 



varistores. Outros autores estudaram sistemas varistores dopados com diversos tipos de dopantes 

tais como lítio e tântalo42, lítio e nióbio43, antimônio e cobre44, cobalto45, ferro46, etc. 

 O papel da segregação dos dopantes para a região de contorno de grão foi estudado por  Las 

e colaboradores47. Eles estudaram cerâmicas com a composição de 0,99SnO2-0,01CuO dopadas 

com os óxidos de antimônio, tântalo ou nióbio. Estas cerâmicas apresentaram alta densificação e 

observou-se que as propriedades elétricas das cerâmicas dopadas com nióbio e tântalo foram 

controladas pelos contornos de grão, ao menos em baixas temperaturas. Os sistemas dopados com 

antimônio apresentaram comportamento elétrico diferente dos outros sistemas devido à presença de 

uma camada de segregação de antimônio que inibiu o efeito dos contornos de grão. 

 A segregação de dopantes também foi estudada para sistemas à base de SnO2 dopados com 

CuO.44 Observou-se que a densificação foi favorecida pela presença de uma fase líquida segregada 

para a interface entre os grãos da matriz devido ao dopante cobre. 

 Dibb e colaboradores39 estudaram varistores à base de SnO2 de composição (em % mol) 

(98,90-x)%SnO2.0,25%CoO+0,75%MnO2+0,05%Ta2O5+0,05%Tr2O3, em que Tr = La ou Nd. 

Observaram que os óxidos de terras raras influenciaram o comportamento elétrico dos sistemas 

devido à segregação desses dopantes para a região de contorno de grão das amostras. 

 Pós à base de SnO2 também foram estudados pela técnica de EPR48 (ressonância 

paramagnética de elétrons) à temperatura ambiente. Os sistemas foram dopados com manganês em 

concentrações de 0,3% a 10% e submetidos a tratamento térmico de 500ºC a 900ºC. Os íons Mn 

estavam, provavelmente, na superfície das partículas como Mn2+, evidenciado nas medidas de EPR. 

A importância do dopante manganês na sinterização do SnO2 tem sido estudada.49-51

Gouvea52 observou que o manganês segrega em uma fina camada em torno dos grãos de SnO2

devido à baixa solubilidade deste dopante na rede cristalina do SnO2 (menor do que 40 ppm). 

 Outros autores53 estudaram a presença de segregados na região de ponto triplo nos contornos 

de grão de varistores à base de SnO2. Observaram que uma quantidade excessiva de segregados nos 

contornos de grão pode ser deletéria para as propriedades não ôhmicas desses sistemas. Isto seria 

devido à criação de regiões adjacentes aos contornos de grãos que, por sua vez, diminuiriam as 

concentrações dos íons segregados para estes contornos. 

 Sistemas à base de SnO2 dopados com CoO, Cr2O3, Nb2O5 e MnO2 também foram 

estudados.54 Observou-se que as propriedades elétricas desses varistores dependiam da ocorrência 

de defeitos nos contornos de grãos e da absorção de oxigênio nestas regiões. 



2. OBJETIVOS

Com base no que vem sendo estudado na literatura quanto ao papel dos dopantes nas 

características elétricas dos varistores de SnO2, propô-se estudar os pós e cerâmicas policristalinas à 

base de SnO2 dopadas com manganês, antimônio e cromo. Comparou-se os resultados obtidos das 

cerâmicas preparadas pelo método de mistura de óxidos com os obtidos para alguns sistemas 

preparados pelo método de precipitação com uréia, relacionando-os com a segregação dos dopantes. 

O objetivo principal desse trabalho foi, portanto, relacionar a segregação dos dopantes nas 

cerâmicas à base de SnO2 com suas propriedades elétricas relativas ao comportamento varistor. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

Os pós de partida utilizados na técnica de mistura de óxidos convencional foram os 

seguintes: SnO2 comercial da marca CESBRA, MnO2 da marca SIGMA, Sb2O3 da marca VETEC e 

Cr2O3 da marca VETEC. Todos com grau de pureza de 99,9%. 

As composições estudadas foram (99,25-x)% SnO2 + 0,70% MnO2 + 0,05% Sb2O3 + x% 

Cr2O3 em porcentagens molares, em que x = (0,02), (0,04), (0,06), (0,08), (0,10), (0,12), (0,14), 

(0,16), (0,18) e (0,25). Foram feitos, também, sistemas variando-se a concentração de Sb2O3 que 

são (0-0,05), (0,15-0,05) e (0,10-0,05). Essas concentrações representam, respectivamente, Sb2O3 e 

Cr2O3 em % molar. 

Também foram preparados sistemas utilizando-se SnO2 obtido pelo método de precipitação 

com uréia. Utilizou-se soluções aquosas de cloreto de estanho com base no procedimento de Song.55

O estanho foi precipitado fazendo-se a hidrólise de uma massa calculada de uréia introduzida no 

meio reacional a 90 C por 4 h. A massa de uréia a ser hidrolisada foi tal que o pH final da solução 

com o estanho foi a igual a 3, para que ocorresse a precipitação do hidróxido de estanho. 

Na separação de um metal por precipitação como um hidróxido há a necessidade de se 

controlar, cuidadosamente, o pH de solução,55 particularmente, se o pH é muito alto em uma certa 

área de solução a precipitação de algum hidróxido indesejável pode ocorrer. Esta condição pode ser 

remediada com a adição de um reagente que consiga regular o pH ou que possa decompor-se 

lentamente fornecendo um produto capaz de neutralizar o pH de solução. A uréia é um composto 



que se decompõe formando amônia e dióxido de carbono com um controle satisfatório de pH de 

solução. A reação de decomposição da uréia é apresentada abaixo: 

232490
222 CONHh/COHCO)NH( (3.1)

No meio reacional, o estanho reage com a hidroxila resultando em Sn(OH)2:

)()(4232 aqaq OHNHOHNH (3.2)
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2
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A uréia é um reagente quase ideal para a utilização em processos hidrolíticos. A uréia é uma

base muito fraca com Kb=1,5.10-14 e é muito solúvel em água e sua taxa de hidrólise pode ser 

facilmente controlada. A uréia sofre hidrólise entre 90 e 100 C, e o processo pode ser interrompido

rapidamente pelo resfriamento da mistura reacional até a temperatura ambiente.

Para a obtenção do dióxido de estanho, a partir da calcinação do hidróxido correspondente, 

foi feita a calcinação a 600oC por 2 h, observando-se a eliminação do ânion hidroxila. Em seguida, 

foi feita a dopagem preparando-se uma solução aquosa dos dopantes e, a seguir, adicionou-se o pó de

dióxido de estanho obtendo-se uma suspensão. Após secagem foi feita nova calcinação em 600oC

por 2h para eliminação dos ânions dos dopantes.

Após a dopagem e calcinação, os pós de todos os sistemas foram moídos por 24h em 

moinho de bolas utilizando-se meio líquido de álcool isopropílico e bolinhas de moagem feitas de

zircônia. Os pós moídos foram secos a 100 C por 24 h, armazenados em frascos rotulados e postos 

em dessecadores. 

Os sais dos cátions utilizados para a preparação das soluções aquosas foram acetato de

estanho, nitrato de cromo, tartarato de antimônio e nitrato de manganês.

Na figura 3.1 abaixo, tem-se um fluxograma dos procedimentos utilizados para a obtenção 

de pós dopados de SnO2 pelos métodos de mistura de óxidos convencional (MOX) e precipitação 

com uréia (URÉIA). 



Figura 3.1.- Fluxogramas dos métodos de preparação de pós utilizados.

3.1. DETERMINAÇÃO DA ÁREA SUPERFICIAL DE PÓS CERÂMICOS

Os pós foram caracterizados pelo método de BET, utilizando-se um equipamento da marca

Micromeritics, modelo ASAP 2010, para a determinação da área superficial e tamanho médio de 

partícula dos pós dos sistemas. Os tamanhos médios de partícula dos pós foram calculados a partir 

dos dados de área superficial obtidos pelos ensaios de BET utilizando-se a expressão:

BET
BET S.

d 6
(3.1.1)

em que  é a densidade teórica do SnO2, SBET  é a área superficial específica determinada pelo 

método BET e dBET é o tamanho médio de partícula calculado. 

Na década de 30, Brunauer, Emmett e Teller56 derivaram uma equação para a adsorção de

gases em multicamadas na superfície de sólidos. A equação, denominada BET (letras iniciais dos

nomes dos três autores), se baseia na hipótese de que as forças responsáveis pela condensação do

gás são também responsáveis pela atração de várias moléculas para a formação de multicamadas.

Brunauer, Emmett e Teller generalizaram a equação de Langmuir57 considerando que a velocidade

de condensação das moléculas da fase gasosa sobre a primeira camada é igual à velocidade de 

evaporação da segunda camada.

A forma não aproximada da equação de BET é a mais aplicada a dados experimentais. A 

equação de BET foi desenvolvida com o objetivo de relacionar valores obtidos a partir das
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isotermas de adsorção com a área específica de um sólido. Para tal, obtém-se o volume da 

monocamada Vm através do volume de gás adsorvido V a uma determinada pressão. Todo o 

tratamento matemático desenvolvido leva em consideração a formação de multicamadas, porém, 

observou-se que a equação não é válida em toda a faixa de valores de pressão. A relação linear só é 

obedecida, para a maioria dos sistemas adsorvente/adsorvato, na faixa de valores de pressão relativa 

entre 0,05 e 0,35. A equação de BET tem a seguinte forma:58
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P é a pressão do gás a ser adsorvido, P0 é a pressão inicial, V é o volume do gás (N2 no caso), Q1 e 

Q2 são, respectivamente, calores de adsorção da primeira e da segunda camada.

3.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

A caracterização estrutural dos compactos sinterizados foi feita à temperatura ambiente 

utilizando-se um difratômetro de raios X da marca RIGAKU modelo RINT2000. As superfícies 

polidas dos compactos sinterizados foram posicionadas horizontalmente em um porta-amostra para 

as medidas de DRX. As condições de medida utilizadas foram: radiação K  do Cu a 42kV – 120 

mA, intervalo de 2  de 20  a 120 , passo de 0,020  e 1s de tempo de passo. Foram utilizados:

monocromador fixo, fenda de espalhamento com 1  de abertura, fenda de recepção com 0,30 mm, 

fenda de divergência com 1  de abertura, fenda de divergência horizontal de 10 mm. 

A estrutura tridimensional dos materiais cristalinos é definida por planos regulares de 

átomos que se repetem dando forma a uma estrutura cristalina.59 Quando um feixe de raios X 

interage com estes planos de átomos, uma parte do feixe é transmitida, outra é absorvida pela 

amostra, outra é refratada e espalhada e outra é difratada. Os raios X são difratados de forma

diferente para cada tipo de material cristalino, pois depende de como os átomos estão arranjados na 

estrutura cristalina. 

Na difratometria de raios X de pós, os raios X são gerados dentro de um tubo selado sob 

vácuo. Uma corrente é aplicada para aquecer um filamento dentro de um tubo; quanto mais elevada 

a corrente maior o número de elétrons emitidos pelo filamento. Esta geração dos elétrons é análoga

à produção dos elétrons em um tubo de televisão. Uma alta tensão, tipicamente 15-60 kV, é



aplicada dentro do tubo. Esta alta tensão acelera os elétrons que incidem então em um alvo feito 

geralmente de cobre. Quando estes elétrons incidem no alvo, os raios X são produzidos. O 

comprimento de onda destes raios X é característico desse alvo. Os raios X produzidos são 

colimados e dirigidos para a amostra, previamente moída a um pó fino (tipicamente para produzir 

tamanhos de partícula de menos de 10 mícrons). Os raios X resultantes da amostra são detectados

por um detector. O sinal gerado é processado por um microprocessador que converte o sinal em 

uma taxa de contagem. Mudando o ângulo entre a fonte de raios X, a amostra e o detector em uma

taxa controlada entre limites pré-ajustados gera-se uma varredura de raios X. 

Quando um feixe de raios X incide numa amostra e é difratado, podem-se medir as 

distâncias entre os planos dos átomos que constituem a amostra aplicando a Lei de Bragg:

dsenn 2 (3.2.1)

em que o inteiro n é a ordem do feixe difratado,  é o comprimento de onda do feixe de raios X 

incidente, d é a distância entre planos adjacentes dos átomos e  é o ângulo de incidência do feixe 

de raios X. 

3.3. DILATOMETRIA

Os compactos a verde foram colocados em um dilatômetro Netzsch 402E, com taxa de 

aquecimento de 5 C / min em atmosfera de ar sintético seco com vazão de  50 ml / min. Foram

realizados ensaios à taxa de aquecimento constante visando à determinação da retração linear em 

função da temperatura e da variação da taxa de retração linear em função da temperatura.

Compactos a verde foram preparados utilizando-se, aproximadamente, 750 mg de pó dopado 

para cada composição. Estes compactos foram conformados em uma prensa uniaxial a 45 MPa. 

Após a prensagem uniaxial, os compactos a verde foram prensados em uma prensa isostática a 250 

MPa.

Os compactos a verde foram postos em barquinhas de alumina e levados a um forno tubular 

para sinterização. Os compactos a verde foram sinterizados em atmosfera de ar sintético seco a 

1300 C por 2 h a uma taxa de aquecimento e de resfriamento de 5 C/min.

A densidade aparente das cerâmicas sinterizadas foi determinada pelo método de 

Arquimedes, utilizando-se uma balança analítica da marca Metler-Toledo modelo AG-245 com 

sistema de pesagem pelo método de Arquimedes incluso. Este método consiste na pesagem da 

amostra a seco, ms, a úmido, mu, e imersa em água destilada, mi.

O cálculo da densidade aparente foi realizado com a seguinte expressão: 
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Em que a é a densidade da água destilada e é função da temperatura. a é determinado com o 

auxílio de um termômetro em contato com a água destilada e de uma tabela que relaciona a 

temperatura lida no termômetro com a densidade equivalente da água destilada. 

A densidade relativa foi calculada dividindo-se a densidade aparente de cada sistema pela 

densidade teórica dos mesmos. A densidade teórica foi estimada com o auxílio da seguinte equação:

Vm
OCrmolOSbmolMnObmolSnOmola dc )()()()(. 32232222 (3.3.2)

em que  é a densidade teórica do sistema; os fatores a, b, c são as porcentagens molares de cada

óxido do sistema; Vm é o volume molar do SnO2 puro e igual a 21,67 cm3 / mol. Esse valor de Vm é 

considerado constante segundo estudos de raios X. Para o cálculo da densidade teórica dos sistemas 

com vários dopantes aqui estudados, foi utilizado o mesmo valor de Vm proposto por Gouvêa.49 O 

valor de Vm foi calculado dividindo-se a massa molar do SnO2 puro pela densidade do SnO2 puro. 

Um dilatômetro mede a expansão de um material quando é aquecido.60 Uma pequena 

amostra de um material é colocada no instrumento e aquecida (ou resfriada) de acordo com a 

programação escolhida pelo operador do equipamento.

O dilatômetro utilizado neste projeto de pesquisa foi do tipo “empurra haste”. Este tipo de 

dilatometria envolve um sistema mecânico que transmite a variação de dimensão da amostra em 

função da temperatura, para um sistema de monitoramento computadorizado. Este sistema

mecânico de transmissão deve-se a uma necessidade prática, já que o transdutor que registra a 

variação de tamanho da amostra não suporta altas temperaturas. Quanto mais próximo o transdutor

está da amostra menor será a influência do sistema de transmissão mecânico sobre a medida

realizada.

Inicialmente, pode-se pensar num sistema termodilatométrico no qual o movimento é 

transmitido através de duas hastes posicionadas de cada lado da amostra segurando-a. As duas 

hastes estendem-se até as regiões fora da zona de aquecimento. Um diagrama esquemático de um 

dilatômetro de tubo horizontal pode ser visto na figura 3.3.1 abaixo. 



Ambiente controlado

Transdutor Transdutor

Figura 3.3.1- Representação esquemática de sistema “empurra haste” de um dilatômetro.60

A amostra empurra as duas hastes (A e B) enquanto é aquecida, daí vem o nome “empurra

haste”. A amostra irá expandir ou retrair uma quantidade LS representada pela área sombreada na 

figura 3.3.1. Esta representação esquemática não representa a realidade experimental, isto porque

partes de ambas as hastes A e B estão na região de ambiente controlado, inevitavelmente. Logo as 

hastes também sofrem expansão, representadas por LA e LB, respectivamente. Desta forma, os

valores medidos de XA+ XB conterão LA+ LB adicionados a LS. A variação do comprimento da 

amostra, LS, pode ser escrita da seguinte forma:

)()( BBAAS LXLXL (3.3.3)

A menos que se possa atribuir valores a LA e a LB, o valor verdadeiro de LS não pode ser 

determinado dos valores medidos de XA e de XB apenas. Obviamente, se LA e LB não forem 

relevantes, a medida torna-se absoluta, mas como isso não ocorre, a medida é, a princípio, relativa. 

O sistema do dilatômetro deve minimizar os valores de LA e de LB na comparação do LS

para que possam ser negligenciados. Se o material das hastes A e B não expandir de maneira

apreciável em relação à amostra, as circunstâncias tornam-se favoráveis para a obtenção de 

resultados com exatidão razoável. Freqüentemente, utilizam-se materiais com coeficientes de

dilatação muito baixos, tais como sílica fundida, nas hastes A e B.

Em geral deve-se determinar o valor de LA e de LB exatamente, utilizando-se uma amostra

de um material padrão. Este processo é conhecido como calibração. Os valores determinados de 

LA e de LB são chamados de “correção do sistema”. A correção obtida com um padrão será 

verdadeira somente se este padrão for do mesmo comprimento da amostra a ser analisada, se for 

assegurado que os comprimentos das hastes A e B na região de ambiente controlado são idênticos

durante a calibração e durante o teste. Além disso, o que pode ser verdadeiro em um valor da 



temperatura T pode não ser verdadeiro em outro. Do dilatômetro obtém-se algumas valores 

experimentais que são: 

Expansão Térmica Linear: variação no comprimento de um material resultante da variação

de temperatura. A expansão térmica linear é representada simbolicamente por L/L0, em que L é a 

mudança observada no comprimento ( L = L1 - LO), em que LO e L1 são os comprimentos da

amostra na temperatura de referência T0 e na temperatura de teste T1. A expansão térmica linear é 

adimensional e é freqüentemente expressa como uma porcentagem ou em ppm (parte por milhão).

Coeficiente médio da expansão térmica linear: expansão térmica linear por variação de 

temperatura. O coeficiente médio da expansão térmica linear, , é definido como:
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É habitual designar o coeficiente da expansão térmica com a grega letra alfa ( ). Para o 

coeficiente médio, uma barra é colocada sobre ela, e designada como alfa-barra. O valor do 

coeficiente médio deve ser acompanhado pelos valores das duas temperaturas.

Coeficiente instantâneo da expansão térmica linear: É o coeficiente linear da curva de 

expansão térmica na temperatura T.
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O valor do coeficiente instantâneo deve ser acompanhado pela temperatura em que se

determina.

3.4. MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA COMPLEXA E DE TENSÃO-CORRENTE

Para as medidas de impedância complexa e C-V as amostras sinterizadas foram polidas e 

limpas em banho de ultra-som, em seguida, eletrodos de ouro foram depositados nas faces das 

amostras através do equipamento de deposição de ouro por bombardeamento com feixe de argônio. 

A espectroscopia de impedância foi realizada no intervalo de freqüência entre 5 Hz e 13 MHz e no 

intervalo de temperaturas de 25° a 200°C utilizando-se um pequeno forno tubular. O aparelho 

utilizado foi um analisador de impedância da marca HP modelo 4192. 

As medidas de tensão-corrente foram feitas utilizando-se uma fonte de tensão - corrente da 

marca Keithley modelo 237 com tensão máxima aplicável de 1100 V e corrente máxima de 10 mA 

no modo de rampa linear, com duração de 10ms de tensão aplicada. Também, utilizou-se um



equipamento de medida tensão-corrente da marca Radiant modelo Precision Tester Pro com tensão 

máxima de 4000 V e corrente máxima de 10 mA. 

A impedância complexa é caracterizada particularmente pelas medidas e análises de 

algumas funções relacionadas com a técnica no plano complexo.61 A representação habitual de Z’’

versus Z’ e a representação alternativa de log(Z’’) versus log(f) são apropriadas para a maioria das 

amostras resistivas. Outro importante parâmetro em um diagrama de impedância é a freqüência de 

relaxação (fo) no ápice de um semicírculo. Este parâmetro pode ser usado como uma impressão 

digital da amostra analisada. 

 A impedância complexa pode ser utilizada para separar as contribuições do “bulk” e dos 

contornos de grãos, entre outras fases, na característica de resistividade elétrica das amostras 

cerâmicas. 

Os resultados das medidas de impedância complexa são esboçados na forma Z” ou Zimag

(impedância imaginária) em função de Z’ ou Zreal (impedância real) apresentando-se na forma de 

vários semicírculos no plano complexo Z” versus Z’.

Os semicírculos obtidos experimentalmente raramente apresentam-se perfeitos. Na maioria 

das vezes ocorre um deslocamento dos centros desses semicírculos abaixo do eixo x nos gráficos de 

impedância. Este fenômeno é chamado de relaxação não-Debye62 e é atribuído a uma distribuição 

de relaxações de Debye com diferentes constantes de tempo. 

 Segundo a literatura63 a relaxação não-Debye dos sólidos policristalinos deve-se aos seguintes 

fatores: 

1. Este comportamento é conseqüência da não homogeneidade da microestrutura dessas 

cerâmicas e das variações entre os diversos contornos de grão combinados em n circuitos 

equivalentes em série e em paralelo; 

2. Está relacionado à resposta elétrica de cada contorno de grão individualmente. 

 Existem limitações impostas pela freqüência utilizada nas medidas. As limitações de alta 

freqüência são impostas, inicialmente, pela reatância e não linearidade dos padrões resistivos 

disponíveis (principalmente aqueles relacionados com os efeitos indutivos)61 e os efeitos de fugas 

capacitivas. Geralmente, a eliminação das fugas capacitivas é mais importante em altas freqüências 

quando se pretende medir pequenas capacitâncias ou grandes resistências. 

 Muitas das cerâmicas à base de SnO2 podem ser representadas por circuitos equivalentes que 

utilizam o elemento CPE (´Constant Phase Element´). Em alguns sistemas, em que se supõe que os 

gráficos de impedância sejam semicírculos com centro no eixo x, os gráficos observados eram de 

fato arcos de um circulo, mas com seu centro um pouco abaixo da linha do eixo x. 



Estes semicírculos deslocados têm sido explicados por vários fenômenos, dependendo da 

natureza do sistema sendo investigado. De maneira geral, a linha de raciocínio mais aceita é que

alguma propriedade do sistema não é homogênea ou há alguma distribuição (dispersão) de valores 

de alguma propriedade do sistema.

Matematicamente, a admitância de um CPE é dada por: 

njQY
Z
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em que Q  é a admitância )1(
Z

 e 0  n  1. 

Uma conseqüência desta equação é que o ângulo de fase da impedância CPE é independente 

da freqüência e tem um valor de )90( n  graus. Por isso, deu-se o nome de elemento de fase 

constante, CPE em inglês. 

 Quando n = 1, tem-se a mesma equação de impedância de um capacitor, em que CQ .

....1 CjQjY
Z

(3.4.2)

Quando n é próximo de 1, CPE se assemelha a um capacitor e o ângulo de fase é próximo de 

90°.

O gráfico de impedância de CPE é simples. Para um único CPE (simbolizado por Q), tem-se

uma linha reta que faz um ângulo (n*90°) com o eixo x, ilustrado na figura 3.4.1 em cor-de-rosa. O 

gráfico para um resistor (simbolizado por R) em paralelo com um CPE é ilustrado em verde. Neste

caso, o centro do semicírculo está deslocado por um ângulo de (1-n)*90°.

Figura 3.4.1- Representação de um gráfico de impedância complexa.64

Uma explicação física para o comportamento CPE é a rugosidade do eletrodo. Para uma

superfície rugosa, a dimensão fractal (D) de superfície está entre 2 e 3. Isto significa que a 



superfície está entre duas dimensões (absolutamente lisa) e três dimensões (a superfície ocupa 3 

dimensões e se ramifica por todo espaço, e se assemelha a um cubo poroso). 

Outra possível explicação pode estar relacionada com variações de densidade ou 

composição. Por exemplo, se a condutividade de bulk muda com a distância, então o espectro de

impedância resultante pode se aproximar de um CPE. 

A partir dos dados de impedância complexa em função da tensão aplicada é possível inferir 

os valores de altura de barreira de potencial e densidade de estados utilizando-se a aproximação de

Mukae.6,65 A dependência da voltagem aplicada com a capacitância pode ser aproximada

utilizando-se a relação de Mukae.65
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Em que q é a carga elementar do elétron, r é a permissividade relativa (grão do SnO2 ~ 14), 0 é a 

permissividade do espaço livre, Nd é a densidade de doadores de carga dos grãos semicondutores e 

b é a altura de barreira. C0 e C são, respectivamente, a capacitância por unidade de área do 

contorno de grão a zero volts e a V volts. 

Os valores de densidade de estados de interface entre os grãos da microestrutura do varistor

podem ser calculados com a seguinte equação:45,66

2/1
02

q
N

N brd
IS (3.4.4)

A barreira de potencial de contorno de grão pode ser inferida utilizando-se o modelo de 

Schottky.67 A equação segue abaixo:
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em que J0 é uma constante, k é a constante de Boltzmann,  é uma constante relacionada com a 

largura da barreira de potencial e T é a temperatura (Kelvin).

A partir desses dados é possível inferir a presença de uma barreira do tipo Schottky nos 

contornos de grão na matriz de SnO2.



3.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

As amostras sinterizadas preparadas por mistura de óxidos comerciais foram polidas e 

tratadas termicamente para a microscopia eletrônica de varredura (MEV) utilizando-se lixas 

acopladas a uma politriz automática da marca SBT (“South Bay Technology Inc.”), modelo 920, 

com diminuição progressiva da granulação, até que foi obtida uma superfície brilhante e sem riscos, 

quando observada no microscópio ótico. Na finalização do trabalho de polimento, foram utilizadas 

sedas embebidas em soluções de alumina de granulação 0,3 m e 0,05 m.

 O tratamento térmico empregado nas amostras polidas para MEV consistiu em um 

recozimento à temperatura T-50 C, em que T é a temperatura de sinterização das amostras polidas, 

por 15-20 minutos, seguido de resfriamento rápido. 

 No microscópio eletrônico de varredura há um sistema de lentes eletrônicas que produzem 

um feixe de elétrons estreito.68 A coluna eletrônica consiste de um canhão de elétrons e duas ou 

mais lentes operando no vácuo. O canhão de elétrons produz uma fonte de elétrons, por emissões 

termiônicas, que são acelerados por essa mesma coluna até atingir uma energia entre 1 e 40 keV. O 

diâmetro do feixe de elétrons produzido inicialmente pelo canhão de elétrons é muito largo, devido 

a isso não é capaz de gerar imagens nítidas em grandes ampliações. As lentes eletrônicas são 

utilizadas para reduzir o diâmetro da fonte de elétrons, direcionando um pequeno feixe de elétrons 

na amostra. A figura 3.5.1 ilustra um diagrama esquemático de um microscópio eletrônico de 

varredura. 



Figura 3.5.1- Diagrama esquemático de um microscópio eletrônico de varredura.69

A maioria dos MEV pode gerar um feixe de elétrons sobre a superfície de amostra com um

diâmetro de feixe (“spot size”) menor do que 100 nm transportando corrente suficiente para gerar 

imagens nítidas. 

As superfícies de amostra devem ser condutoras de eletricidade, do contrário o feixe de

elétrons poderia carregar a superfície da amostra. Geralmente, as amostras são recobertas por uma 

fina camada de ouro (aproximadamente 1 nm) através de um “sputtering” utilizando-se feixe de

íons argônio. Além da camada de ouro, as amostras são aterradas à base do porta-amostra para que 

o excesso de cargas possa ser escoado.

O feixe de elétrons é varrido sobre a superfície da amostra através das bobinas magnéticas.

Os elétrons refletidos pela amostra são coletados, amplificados e plotados como uma imagem em

duas dimensões da superfície da amostra.

Existem vários tipos de sinais que são detectados pelos coletores dos MEV: elétrons retro-

espalhados, elétrons secundários, elétrons Auger, raios X e fótons com diferentes energias. No 

MEV, os sinais de maior interesse são os elétrons retro-espalhados e os elétrons secundários, isto 

porque esses sinais variam de intensidade de acordo com a topografia da amostra. Os elétrons 

secundários apresentam emissão confinada a um volume próximo à área de impacto do feixe de 

elétrons,68 o que permite a obtenção de imagens com aproximadamente alta resolução.

Os elétrons secundários resultam de eventos de espalhamentos inelásticos que causam

transferência de energia do feixe de elétrons para os átomos da amostra. Os elétrons retro-



espalhados resultam de eventos de espalhamentos elásticos, o que significa que o feixe de elétrons 

não tem sua energia cinética alterada com a incidência sobre a amostra, mas apenas sua trajetória. 

Desta forma, estes elétrons retro-espalhados são mais energéticos do que os elétrons secundários. 

3.6. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

As amostras para transmissão foram preparadas utilizando-se um cortador sônico da marca 

SBT modelo Sonicut 380 para se obter um disco de 3 mm de diâmetro. Em seguida, as amostras 

foram polidas em uma máquina polidora da marca SBT até uma espessura de aproximadamente 60 

m. As amostras polidas foram então afinadas por um afinador da marca SBT modelo 515 até uma 

espessura, em suas regiões centrais, de cerca de 30 m. Essas amostras tratadas foram, em seguida, 

postas em um afinador iônico da marca BAL-TEC modelo RES 010 através de bombardeamento 

com feixe de argônio ionizado até a obtenção de um buraco na região central das amostras. Após 

esses procedimentos de preparação, as amostras foram revestidas por uma fina camada de carbono

em um aparelho de deposição por feixe de argônio da marca BAL-TEC para aumentar a 

condutividade elétrica das amostras. 

As amostras foram analisadas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) em um 

microscópio da marca "Philips", modelo SEM 200. 

A microscopia eletrônica de transmissão tornou-se um importante instrumento para os 

cientistas de materiais a partir dos anos 40,70-75 quando pioneiramente prepararam amostras de 

lâminas de metal finas o suficiente para apresentar transparência eletrônica. Este trabalho foi 

seguido por outros pesquisadores como Bollman e Hirsch.76-86 Este grupo, proveniente da 

Universidade de Cambridge, desenvolveu a teoria da difração de elétrons. 

Hoje em dia, os microscópios eletrônicos de transmissão são a mais eficiente e versátil 

ferramenta dos cientistas de materiais. 

As limitações dos MET são o elevado preço do equipamento e o fato de se observar, apenas, 

uma pequena fração da amostra. De forma que é necessário um estudo prévio da amostra através de 

outras técnicas, como microscopia eletrônica de varredura e microscopia ótica, para que a amostra a 

ser preparada para MET seja a mais representativa possível da amostra como um todo. 

 A preparação das amostras deve render espécimes muito finos para que os elétrons do 

microscópio de transmissão possam atravessá-los. Assim, utilizam-se polidores e desbastadores de 

amostras por feixes de íons, geralmente íons de argônio, para afinar e produzir um buraco na 

amostra a ser analisada. As análises são efetuadas nas bordas desse buraco. 



Uma importante ferramenta dos microscópios de transmissão é a difração de elétrons. Esta 

técnica é importante porque, através dela, é possível obter diversas informações sobre a amostra,

tais como:

Se a amostra é cristalina ou amorfa;

Se cristalina, é possível obter suas características cristalográficas como parâmetros de rede, 

simetria, etc;

Se a amostra é monocristalina; se não, é possível obter a morfologia dos grãos, seu tamanho,

sua distribuição, etc; 

A orientação dos grãos em relação ao feixe de elétrons;

Se há mais de uma fase presente na amostra. 

A técnica de microscopia de transmissão é uma ferramenta muito importante para o 

entendimento das características de microestruturas dos materiais cerâmicos, quanto à distribuição 

dos dopantes, poros e características morfológicas dos grãos. A figura 3.6.1 ilustra um diagrama

esquemático de um microscópio eletrônico de transmissão.

Canhão de elétrons

Primeira lente de condensador

Segunda lente de condensador

Abertura do condensador

Amostra

Lente objetiva

Abertura da lente objetiva
Abertura da seleção de área

Primeira lente intermediária

Segunda lente intermediária

Lente projetora

Tela principal (fósforo)

Figura 3.6.1- Diagrama esquemático de um microscópio eletrônico de transmissão.87,88



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. BET E VOLUME DE PORO 

Nesta seção são apresentados os dados de medida de área superficial, tamanho de partícula e 

volume de poros do pó obtido pelo método convencional de mistura de óxidos e do pó preparado 

pelo método de precipitação com uréia. 

Na tabela 4.1.1. são apresentados os valores de área superficial e tamanho médio de partícula 

desses pós. 

Tabela 4.1.1 - Área superficial e tamanho médio de partículas dos pós. 

Sistema
SnO2+0,70MnO2+xSb2O3+yCr2O3

(x, y) (em mol %). 

Área superficial (BET) 
(m2 / g)

Tamanho de partícula 
(nm)

(0-0) 4,81 179 
(0-0,05) 4,74 182 
(0-0,10) 5,04 171 
(0,10-0) 5,19 166 

(0,15-0,05) 5,48 158 
(0,05-0,10) 5,38 160 
(0,05-0,05) 5,57 155 
(0,10-0,05) 4,82 179 

(0,15-0,05) (uréia) 18,34 47
(0,05-0,05) (uréia) 17,23 50

SnO2 (puro) comercial 4,59 188 
SnO2 (puro) uréia 10,28 84

Na tabela 4.1.1, comparando-se o pó de dióxido de estanho puro comercial da marca 

CESBRA com o obtido por precipitação com uréia, nota-se que este último apresenta área 

superficial cerca de 2 vezes maior do que a do pó de dióxido de estanho comercial. Isto ocorre, 

porque este pó foi obtido pelo aumento gradual e uniforme do pH de solução com a reação de 

decomposição da uréia, resultando em nucleação e crescimento de partículas uniformes e de 

pequeno tamanho comparadas com o pó obtido pelo método convencional. Observou-se, também, 

que os pós dos sistemas dopados obtidos pelo método de precipitação com uréia apresentaram áreas 

superficiais bem maiores do que os obtidos pelo método convencional e isto se deve à maior área 

superficial dos pós de SnO2 desses sistemas. 

O gráfico 4.1.1 ilustra as curvas de distribuição cumulativa de volume de poros em função 

do tamanho de poros, respectivamente, dos pós de SnO2 (puro) comercial e dos sistemas com as 

seguintes concentrações de Sb2O3 e Cr2O3, em %mol: (0-0), (0-0,10) e (0-0,05). 
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Gráfico 4.1.1 - Volume de poros em função do tamanho de poros dos pós de
SnO2 puro e dos sistemas com (0-0), (0-0,10) e (0-0,05) %mol
de Sb2O3-Cr2O3 (no detalhe: ampliação do gráfico).

No gráfico 4.1.1. observa-se que os sistemas apresentaram distribuições de volume de poros 

semelhantes entre si. O sistema (0-0,10) apresentou um volume cumulativo de poros ligeiramente

maior do que os sistemas (0-0) e (0-0,05). Observa-se, também, no gráfico 4.1.1. que os pós dos 

sistemas têm uma quantidade maior de poros comparados ao pó puro comercial de SnO2, indicando 

que a inclusão de dopantes aumentou a porosidade da matriz SnO2 dos sistemas estudados. Isso se

deve, provavelmente, ao fato de que os pós dos dopantes têm tamanho de partícula cerca de três 

vezes maior do que o pó de SnO2 puro comercial.

No gráfico 4.1.2 abaixo, tem-se a comparação dos volumes de poros em função do tamanho

de poros dos sistemas (0,05-0,05) e dos pós de SnO2 obtidos pelo método de mistura de óxidos e

pelo método de precipitação com uréia. Nota-se que os sistemas preparados pelo método de 

precipitação com uréia apresentam maiores volumes de poros do que os sistemas preparados pelo 

método de mistura de óxidos. Observa-se, também, que a inclusão de dopantes diminuiu

consideravelmente o volume e o tamanho de poros do pó de SnO2 do sistema preparado pelo

método da uréia, o que indica que os dopantes entraram nesses poros durante o processo de 

dopagem. Essa diferença não é observada para o pó de SnO2 do sistema obtido por mistura de

óxidos devido a sua baixa porosidade, o que indica que os dopantes não puderam entrar nos poros 

desse sistema. Desta forma, o sistema preparado por mistura de óxidos apresentou pequena 

interação entre os pós dos dopantes e da matriz.
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Gráfico 4.1.2- Volume de poros em função do tamanho de poros dos pós
de SnO2 puro e dos sistemas com (0,05-0,05) %mol de 
Sb2O3-Cr2O3 obtidos por mistura de óxidos e por precipitação
com uréia. 

4.2. DENSIDADE DOS COMPACTOS SINTERIZADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados de densidade a verde, relativa e aparente dos

compactos sinterizados das cerâmicas estudadas. A tabela 4.2.1 ilustra as densidades a verde, 

aparente e relativa dos compactos sinterizados em forno tubular com atmosfera controlada de ar 

sintético seco dos sistemas estudados. 

Tabela 4.2.1. Densidades a verde ( v), aparente ( ap) e relativa ( %) dos sistemas estudados.
Sistema

SnO2+0,70MnO2+xSb2O3+yCr2O3
(x, y) (em mol %)

v (g/cm3) ap (g/cm3) % (%)

(0-0) 3,88  0,07 6,91  0,03 99,4
(0-0,05) 4,30  0,42 6,38  0,01 91,8
(0-0,10) 4,40  0,75 6,68  0,13 96,1
(0,10-0) 3,89  0,06 6,90  0,02 99,3

(0,15-0,05) 3,65  0,20 6,89  0,05 99,1
(0,05-0,10) 3,84  0,21 6,86  0,07 98,7
(0,05-0,05) 3,69  0,31 6,83  0,03 98,3
(0,10-0,05) 4,01  0,19 6,87  0,02 98,8

Na tabela 4.2.1 os compactos sinterizados no forno tubular com atmosfera de ar sintético 

seco apresentaram densidade superior a 96%, exceto o sistema SnO2 dopado com 0,70mol% de 

manganês e 0,05 mol% de cromo.



As densidades baixas observadas para o sistema (0-0,05) devem estar relacionadas com a 

quantidade de cromo introduzida neste sistema, já que os sistemas sem cromo e com 0,10 mol % de 

cromo apresentaram densidades maiores que 95 %. 

4.3. DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 No gráfico 4.3.1 abaixo são apresentados os difratogramas de raios X das cerâmicas 

sinterizadas a 1300 C por 2h dos sistemas estudados variando a concentração de Cr2O3. Observou-

se, apenas, a presença da fase majoritária da matriz SnO2 (cassiterita: ficha PDF n  41-1445). Não 

foram detectadas fases minoritárias referentes aos dopantes Cr2O3, MnO2 e Sb2O3. No caso do 

Cr2O3, mesmo com uma concentração de 0,18 %mol não foi observada fase referente a este 

dopante.
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Gráfico 4.3.1 - DRX de alguns compactos sinterizados (Sb2O3-Cr2O3 em % mol).

4.4. DILATOMETRIA

No gráfico 4.4.1 têm-se as curvas de retração linear dos sistemas estudados. As medidas

foram feitas utilizando-se atmosfera de ar sintético seco, taxa de aquecimento de 10oC/min e

temperatura máxima de 1500oC.
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Gráfico 4.4.1 - Retração linear (%) em função da temperatura dos sistemas estudados. 

O efeito do Sb2O3 pode ser observado pela diferença na retração linear em 1400 oC para as 

amostras contendo maiores concentrações deste dopante que apresentaram menor retração. A 

diferença nesta temperatura alcançou -2,68 % (gráfico 4.4.1).

No gráfico 4.4.2 abaixo tem-se a comparação das derivadas de retração linear dos sistemas

com (0,15-0,05) % mol de Sb2O3 e Cr2O3 dos sistemas preparados por mistura de óxidos e por 

precipitação com uréia.
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Gráfico 4.4.2- Curvas de taxa de retração linear em função da temperatura do
sistema SnO2+0,70MnO2+0,15Sb2O3+0,05Cr2O3 preparado por mistura
convencional de óxidos (mox) e pelo método de precipitação com uréia 
(uréia).



O sistema preparado pelo método de precipitação com uréia apresentou temperatura de

retração linear máxima cerca de 100 C maior do que o sistema preparado pelo método

convencional de mistura de óxidos. Apesar do pó de SnO2 utilizado na preparação do sistema

SnO2+0,70MnO2+0,15Sb2O3+0,05Cr2O3 (uréia) ser mais reativo do que o pó comercial utilizado na 

preparação do sistema de mistura de óxidos, o primeiro apresentou temperatura mais elevada de

taxa de retração linear. A dopagem do sistema (uréia) em suspensão aquosa dos sais solúveis dos

dopantes deve ter favorecido a inclusão dos dopantes nos grãos da cerâmica desse sistema, o que 

dificultou o processo de sinterização das amostras (uréia). 

No gráfico 4.4.3. tem-se as derivadas das curvas de retração linear. Nota-se que ocorreu uma

distribuição dos valores de máxima taxa de retração linear devido às diferentes concentrações de

dopantes utilizadas. 

O sistema com 0,15 % mol de Sb2O3 e 0,05 % mol de Cr2O3 apresentou o valor mais alto de 

taxa de retração. Há uma tendência de diminuição das temperaturas de máxima taxa de retração

com o aumento da concentração de Cr2O3 nos sistemas sem Sb2O3.
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Gráfico 4.4.3 - Taxa de retração linear em função da temperatura dos sistemas estudados.

No gráfico 4.4.4 abaixo estão ilustrados os dados de taxa retração linear e temperatura

relacionados com as concentrações utilizadas de Sb2O3 e Cr2O3 nos sistemas estudados. Observou-

se que ocorreu, para dois sistemas sem antimônio, diminuição da taxa de retração com o aumento da 

concentração de cromo [(a)  (b)] . Da mesma forma, os sistemas contendo antimônio, na 

concentração de 0,05 % molar de Sb2O3, apresentaram diminuição das taxas de retração linear com 

a concentração de cromo [(f)  (e)]. O sistema com a maior concentração de antimônio apresentou 



a mais alta taxa de retração linear [(d)]. As temperaturas de máxima taxa de retração caíram tanto

no sentido dos sistemas  [(a)  (b)  (d)] quanto no sentido dos sistemas [(g)  (f)  (e)  (d)].
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Gráfico 4.4.4 - Taxas de retração linear máximas (valores absolutos) e suas temperaturas.

As temperaturas de máxima taxa de retração linear caíram com o aumento da concentração

de cromo. Isto não foi observado, entretanto, para o sistema em (g) contendo 0,10 % mol de Sb2O3 e 

0,05 % mol de Cr2O3.



4.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Esta técnica foi utilizada para descrever como os dopantes cromo e antimônio influenciaram

as microestruturas das amostras estudadas, criando segregados, fases secundárias e porosidade. A 

figura abaixo ilustra diversas micrografias de sistemas variando a concentração de Cr2O3.

A figura 4.5.1 ilustra a micrografia do sistema dopado com 0,70 % mol de MnO2.

Figura 4.5.1. Microscopia do sistema dopado com 0,70 %mol de MnO2.

A influência do cromo na microestrutura das cerâmicas de SnO2 (como causador de aumento
da porosidade e diminuição de tamanhos de grão) pode ser observada na figura 4.5.2 abaixo. 
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Foi utilizada a técnica de elétrons retro-espalhados,68 pois proporcionou melhor nitidez dos

contornos de grão. Como pode ser visto, há muitos defeitos na microestrutura destas amostras, entre 

eles, vários poros dentro dos grãos e entre os grãos de SnO2.

Com o aumento da concentração de Cr2O3 ocorreu uma diminuição do tamanho de grão das 

amostras (ver tabela 4.7.1 mais adiante) e aumentou o número de poros entre os grãos e no interior 

dos grãos das amostras.

Em (c) observou-se grande diminuição do tamanho de grão e aumento da quantidade de 

poros, principalmente nas regiões de ponto triplo de contorno de grão. Segundo Wang et al89 o 

cromo substitui o estanho da seguinte forma:

22
1

32 2222 OOVCrOCr ooSn
SnO (4.5.1.)

O cromo cria vacâncias de oxigênio positivas na rede cristalina do SnO2 e libera oxigênio 

durante o processo de sinterização, o que dificulta o crescimento dos grãos e cria poros na

microestrutura.

Em (e) e (f) observa-se o grande aumento do número de poros e irregularidades na 

microestrutura decorrentes da alta concentração de Cr2O3. A partir deste nível de dopagem, as 

microestruturas das cerâmicas de SnO2 tornam-se muito irregulares. 

Conclui-se que o dopante cromo tem ação deletéria na microestrutura das cerâmicas de SnO2

em concentrações iguais ou maiores do que 0,16 % mol de Cr2O3, apesar deste dopante ser promotor

da característica não linear dos varistores. O aumento de sua concentração dificulta o crescimento

dos grãos da matriz de dióxido de estanho e cria muitos poros e irregularidades na microestrutura

dessas amostras.

A influência do cromo no tamanho de grão das amostras da figura 4.5.2. é quantificada nos 

histogramas abaixo. 
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Gráfico 4.5.1- Histograma dos sistemas dopados com Cr2O3 entre 0,02 % mol a 0,18 % mol.

Nota-se nos histogramas acima que os sistemas com 0,02 e 0,06 % mol de Cr2O3

apresentaram grãos com tamanhos distribuídos numa faixa que vai até 80 µm, enquanto que os

outros sistemas, com maiores concentrações de cromo, apresentaram tamanhos de grão restritos até

cerca de 30 µm.



O gráfico 4.5.2 abaixo ilustra os tamanhos médios de grão em função da concentração de 

Cr2O3. Observa-se que, a partir de 0,10 % mol, há uma diminuição no tamanho de médio de grão das

amostras.
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Gráfico 4.5.2 - Tamanhos médios de grão em função da concentração de Cr2O3 dos sistemas varistores.

Para entender como as microestruturas dos sistemas estudados são influenciadas pelo método

de preparação, comparou-se a microestrutura de cerâmicas preparadas pelo método convencional de

mistura de óxidos e pelo método de precipitação com uréia90. As micrografias por MEV dos sistemas

são apresentadas abaixo (figura 4.5.3). 

Na cerâmica preparada por precipitação com uréia não se observa a presença de segregados 

entre os grãos de SnO2, ao passo que a cerâmica preparada por mistura de óxidos apresenta, em

algumas regiões, tais segregados que, pelas medidas de EDX, contêm manganês e cromo em sua 

composição.



(a) (b)
Figura 4.5.3 - Micrografias (elétrons secundários) dos sistemas dopados com (0,70MnO2 + 

x Sb2O3 + y Cr2O3) em porcentagens molares (ampliação de 5500 vezes):
(a) (0,15-0,05) obtido por precipitação com uréia e (b) (0,15-0,05) obtido 
por mistura convencional de óxidos.

4.6. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO

Nesta seção são apresentadas micrografias obtidas por microscopia eletrônica de

transmissão. Esta técnica tem o objetivo de visualizar melhor a região de contorno de grão das

amostras para que se possa determinar a presença de fases secundárias nestas regiões. Esta técnica é 

mais adequada do que a microscopia eletrônica de varredura, pois oferece maior resolução em

grandes ampliações.

Na figura 4.6.1, tem-se uma micrografia do sistema SnO2+0,70MnO2+0,05Sb2O3+0,05Cr2O3

(em % mol) em campo claro.

Detectou-se (figura 4.6.1) segregados na região de interface entre dois grãos de SnO2 neste 

sistema.



(a) [tarja de 500 nm]

Figura 4.6.1 – Sistema dopado com
0,70MnO2+0,05Sb2O3+0,05Cr2O3 (em % mol)

em campo claro. 

O gráfico 4.6.1 abaixo ilustra o espectro de energia dispersiva de raios X do segregado do 

sistema da figura 4.6.1. 
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Gráfico 4.6.1 - EDX sobre segregado da figura 4.6.1.

Determinou-se por análise de EDX (energia dispersiva de raios X) a presença de um

segregado que contém manganês e cromo (figura. 4.6.1.), o que reforça as observações52 de que o 

dopante manganês tem baixa solubilidade na rede cristalina do SnO2.

Outros sistemas foram analisados quanto à presença de segregados na região de contorno de 

grão. Seus grãos foram analisados por EDX não revelando a presença dos dopantes manganês e

cromo, o que indica que esses dopantes não entraram na rede cristalina do dióxido de estanho. 



A figura abaixo ilustra a micrografia em campo claro do sistema SnO2 + 0,70MnO2 + 

0,05Cr2O3 (em % mol).

grão

[tarja de 20 nm] 

Figura 4.6.2 - Micrografia do sistema SnO2+0,70MnO2+0,05Cr2O3 (em % mol) em campo claro.

Nesta figura pode-se observar um grão de SnO2. A difração de elétrons desta região

apresentou apenas a fase majoritária SnO2 (Ficha PDF 41-1445 estrutura tetragonal). 

Uma micrografia de um segregado no contorno de grão foi obtida para uma amostra do 

sistema dopado com 0,70 MnO2 + 0,05Sb2O3 + 0,06Cr2O3 (em % mol).

As figuras 4.6.3 (a) e (b) ilustram, respectivamente, uma micrografia em campo claro de 

segregado sobre grão e um segregado num contorno de grão. 
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Figura 4.6.3.(a) - Micrografia do sistema SnO2 + 0,70MnO2 + 0,05Sb2O3 + 0,06Cr2O3
(em % mol) segregados sobre grãos em campo claro. (b) Um segregado num

contorno de grão.

O dopante antimônio não pôde ser detectado pelo método de EDX, mesmo para os sistemas

com 0,15 % mol de Sb2O3, não foi possível sua detecção. O elemento antimônio apresenta suas

linhas sobrepostas com as linhas do estanho no espectro de EDX, o que contribuiu para dificultar 

sua detecção.

As figuras 4.6.4. (a) e (b), abaixo, ilustram dois sistemas de mesma composição preparados 

por métodos diferentes. Os sistemas preparados pelo método de precipitação com uréia

apresentaram segregados ricos em manganês e cromo. Entretanto, foram observados segregados 

internos aos grãos e não nos contornos. Estes sistemas apresentaram-se muito resistivos, mais do

que aqueles preparados pelo método de mistura de óxidos com a mesma composição, o que parece 

estar relacionado com o observado nas micrografias de transmissão desses sistemas. Já as amostras

preparadas por mistura de óxidos convencional apresentaram o oposto: segregados fora dos grãos,

nenhum segregado dentro dos grãos e resistividade elétrica menor. As segregações para fora do 

grão nos sistemas MOX e para dentro do grão nos sistemas URÉIA estão relacionadas com a

diferença de porosidade observada para os pós de partida destes sistemas (ver figura 4.1.2, página 

33).
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Figura 4.6.4 (a) – Sistema SnO2 + 0,70MnO2 + 0,05Sb2O3 +0,10Cr2O3 preparado por
precipitação com uréia. (b) Sistema de mesma composição preparado
por mistura de óxidos.

4.7. MEDIDAS DE TENSÃO - CORRENTE 

A barreira de potencial de contorno de grão pode ser inferida utilizando-se o modelo de 

Schottky.67 A equação segue abaixo:

kT
EJJ )(exp

2/1

0 (4.7.1)

em que J0 é uma constante, k é a constante de Boltzmann,  é uma constante relacionada com a 

largura da barreira de potencial e T é a temperatura (Kelvin).

Para remover a influência do campo elétrico na altura de barreira de potencial, medem-se os 

valores de densidade de corrente elétrica (J) e campo elétrico aplicado (E) em diferentes

temperaturas. Desta forma, são obtidos gráficos de ln J em função de E1/2 para as amostras

estudadas e, extrapolando-se as retas obtidas para E = 0, determina-se os valores de ln Jo. Com isso,

os valores de altura de barreira de potencial podem ser obtidos através do coeficiente linear das



retas dos gráficos de ln Jo em função de 1/T. A constante  pode ser obtida por regressão linear dos 

gráficos de ln J em função de E1/2 à temperatura ambiente.89

Os gráficos 4.7.1 (a) até (d) ilustram as curvas de lnJxE1/2 provenientes das medidas tensão-

corrente das amostras.
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Gráfico 4.7.1 - ln J em função de E1/2 para os sistemas estudados a: (a) 25ºC, (b) 100ºC, (c) 200ºC e (d) 300 C.

A partir dos valores de ln J0 para E = 0 obtidos pela extrapolação dos gráficos apresentados,

obteve-se o gráfico 4.7.2 abaixo que ilustra as curvas de ln J0 (densidade de corrente) em função do 

inverso da temperatura. 
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Gráfico 4.7.2 - ln J0 em função do inverso da temperatura para os sistemas estudados.

A partir do ajuste por regressão linear do gráfico 4.7.2, obteve-se os valores de altura de 

barreira de potencial e esses valores são apresentados no gráfico 4.7.3 abaixo. O gráfico abaixo 

ilustra os valores de barreira de potencial em função da concentração de Cr2O3 utilizada. Nota-se 

que a energia de barreira aumentou com a concentração de cromo, o que está de acordo com o

proposto por Wang et al.89
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Gráfico 4.7.3 - Valores de altura de barreira de potencial em função da concentração de Cr2O3.

As medidas de campo elétrico de ruptura em função da densidade de corrente dos sistemas

estudados são apresentadas no gráfico 4.7.4. Nota-se a influência da concentração dos dopantes na

característica de tensão-corrente dos varistores de SnO2. Os sistemas com maior concentração de 



Cr2O3 apresentaram maior resistividade elétrica.91 O aumento dos valores de campo elétrico de 

ruptura é atribuído à diminuição de tamanho de grão que acompanha as concentrações de Cr2O3. Os

sistemas dopados, respectivamente, com (na ordem MnO2;Sb2O3;Cr2O3 em % mol):

(0,70;0,05;0,05) e (0,70;0,05;0,25) apresentaram os valores mais elevados de coeficiente não linear

e são apresentados na tabela 4.7.1. 
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Gráfico 4.7.4 - Gráfico de campo elétrico aplicado em função da densidade de corrente dos sistemas.

A tabela 4.7.1 ilustra os valores dos parâmetros elétricos calculados para os sistemas

estudados.



Tabela 4.7.1 - Resistividade eletrica, campo elétrico de ruptura e coeficiente não-linear dos sistemas do gráfico 4.7.4. 
Sistema

(SnO2 + 0,70MnO2 + aSb2O3 + 
bCr2O3)
 % mol 

Resistividade
(a 10 V) 

( )( .cm) 

Campo eletrico 
de ruptura (ER)
(x103.V.cm-1)

Corrente de fuga
(IL)

(µA.cm-2)

Coeficiente não 
linear

( )
(max. Obtido) 

Tamanho de 
grao
(µm) 

a = 0 e b = 0,05 6,2 . 109 2,711 65,73 4 10,6 
a = 0,05 e b = 0,02 1,3 . 1010 1135 6,26 3 13,2 
a = 0,05 e b = 0,05 2,8 . 1012 44284 13,68 22 14,0 
a = 0,05 e b = 0,06 1,2 . 1011 2331 5,13 4 15,4 
a = 0,05 e b = 0,08 1,3 . 1010 12830 9,20 4 10,3 
a = 0,05 e b = 0,10 5,5 . 1012 12563 3,44 5 5,2 
a = 0,05 e b = 0,14 1,3 . 1010 973 57,10 3 6,6 
a = 0,05 e b = 0,16 1,9 . 1012 29700 0,48 4 7,9 
a = 0,05 e b = 0,18 7,8 . 1011 36032 0,39 5 5,6 
a = 0,05 e b = 0,25 2,4 . 1011 31552 1,99 27 9,9 

Para os sistemas à base de dióxido de estanho estudados, calculou-se os valores de campo 

elétrico de ruptura pela determinação da região de início de transição entre a região ôhmica e a 

região de ruptura. Os tamanhos de grão apresentaram tendência de diminuição com o aumento das 

concentracões de Cr2O3 e observou-se que os sistemas com concentrações  0,10 % mol de Cr2O3

tiveram grande redução em seus tamanhos de grão. Os sistemas (0,05-0,05) e (0,05-0,25) 

apresentaram elevada não linearidade. Estes sistemas apresentaram altos campos elétricos de 

ruptura, denotando serem varistores para altas tensões. Também, estes sistemas apresentaram 

correntes de fuga baixas, respectivamente: 13,68 µA.cm-2 e 1,99 µA.cm-2 (as correntes de fuga dos 

varistores  comerciais são situadas entre 5 e 50 µA.cm-2).

4.8. MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA E IMPEDÂNCIA 

As medidas de impedância das amostras apresentaram a tendência de aumento da 

resistividade com o aumento da concentração de Cr2O3, como já visto nas medidas de tensão-

corrente. 

As amostras apresentaram os centros de seus semicírculos deslocados para baixo do eixo x, 

o que indica não homogeneidade da microestrutura, ou seja, a distribuição de tamanhos de grãos 

deve ser pouco regular. O gráfico 4.8.1. ilustra as curvas de impedância, para a temperatura de 

200oC, com seus ajustes. Utilizou-se o programa Zview 292 para a efetuação desses ajustes. As 

medidas foram feitas nesta temperatura devido às limitações do aparelho de medida (analisador de 

espectros da marca HP modelo 4192A), que não consegue medir amostras com mais de 2 M  de 

resistência.  



Para o ajuste, utilizou-se um circuito equivalente contento um elemento de fase constante

(CPE), pois os semicírculos têm seus centros deslocados para baixo de eixo x por um ângulo (1-

n).90º (ver seção 3.4). Os valores ajustados foram tabelados e são apresentados na tabela 4.8.1. 
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Gráfico 4.8.1-(a) Impedâncias no plano complexo dos sistemas estudados para isoterma de 200 C. (b) Ampliação das

curvas entre 0 e 0,06 . 106 ’ ( .cm-1).

Para os valores tabelados abaixo, utilizou-se o circuito equivalente ‘elemento de Cole.92’ A

equação e o diagrama, para este circuito equivalente, são apresentados abaixo:

njwRQ
RZ

)(1
(4.8.1)

Figura 4.8.1- Diagrama CPE e sua equação correspondente.

 Na equação 4.8.1: R é a resistência (ou resistividade) equivalente, Q é a capacitância, j é o 

número imaginário raiz quadrada de -1, w é igual a 2 f (f é a freqüência) e n é o expoente. 



Na tabela abaixo, os valores de capacitância (C) diminuíram com a concentração de cromo

nos sistemas à temperatura de 200ºC. Quanto à resistividade calculada, os valores aumentaram do 

sistema com menos cromo para o sistema com mais cromo, como esperado. 

Tabela 4.8.1- Valores ajustados pelo programa Zview para os dados de impedância complexa.

Cr2O3 (% mol)  ( .cm-

1)
erro% C (F) erro% n erro% Ângulo de 

deslocamento do 
eixo x (graus) 

0,02 6,44 .104 0,99 7,16.10-8 6,41 0,71 0,96 26,1

0,04 3,28 .104 0,76 6,37.10-8 5,61 0,78 0,76 19,8

0,06 3,48 .105 0,80 1,19.10-8 4,10 0,81 0,65 17,1

0,08 1,32 .106 0,42 4,75.10-9 1,73 0,90 0,25 9

0,10 6,51 .106 0,59 1,75.10-9 1,75 0,96 0,25 3,6

0,16 2,55 .106 0,92 5,80.10-9 2,86 0,88 0,45 10,8

0,18 3,33 .106 0,61 4,96.10-9 1,91 0,90 0,33 9

No gráfico 4.8.2 abaixo está ilustrada a comparação das medidas de impedância de dois

sistemas: um preparado pelo método convencional de mistura de óxidos e o outro preparado pelo 

método de precipitação com uréia. 
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Gráfico 4.8.2 - Impedâncias no plano complexo para isoterma de 250 C comparando-se os métodos de preparação
(mistura de óxidos e precipitação com uréia). Composição (Sb2O3-Cr2O3) em %mol.

Observa-se no gráfico 4.8.2 que o sistema preparado pelo método de precipitação com uréia 

apresentou-se com resistividade cerca de duas vezes maior do que o sistema, de mesma



composição, preparado pelo método convencional de mistura de óxidos. Este comportamento foi 

observado para outras composições utilizadas. Isto sugere que, como visto nas micrografias de 

transmissão, a presença de segregados no interior dos grãos de SnO2 das cerâmicas preparadas por

precipitação com uréia pode ter levado a um aumento da resistividade elétrica desses grãos, o que 

explicaria a maior resistividade dessas amostras. A tabela 4.8.2 ilustra os valores ajustados pelo 

programa Zview das curvas de impedância do gráfico 4.8.2. Como os tamanhos de grãos são 

próximos para estas amostras, este parâmetro não é responsável pela diferença de resistividade

observada.

Tabela 4.8.2. Valores ajustados pelo programa Zview para os dados de impedância complexa do gráfico 4.8.2. (T = 
250ºC).

Métodos

de

preparação

 ( .cm-1) erro% C (F) erro% n erro% Ângulo de 
deslocamento do

eixo x (graus) 

Tamanho de grão 

(µm)

Convencional 3,03 .104 0,41 5,36 .10-12 7,63 0,98 0,47 1,8º 5,2

Uréia 5,81 .104 1,46 6,14 .10-12 20,21 0,95 1,31 4,5º 4,3

A partir dos dados de capacitância em função da tensão aplicada (medidas C-V) obteve-se o 

gráfico 4.8.3 abaixo. As retas foram ajustadas por regressão linear através de programa

computacional. Utilizando-se as aproximações de Mukae,66 os dados de coeficiente angular e o 

intercepto com o eixo y; foi possível calcular os valores de altura de barreira de potencial, número

de doadores de carga e o número de estados de superfície dos sistemas. Os valores de capacitância 

em função da tensão aplicada foram medidos a uma freqüência de 2 kHz segundo o proposto por 

Gupta.17 As medidas foram feitas de 0 a 30 V com o ‘oscilation level’ do aparelho em 0,5 V. 
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Gráfico 4.8.3 – Capacitância em função da tensão aplicada.



Para os cálculos de Nd, NS e b utilizou-se os seguintes valores de constantes físicas associadas à 
aproximação de Mukae: 

r (SnO2) = 14;

o =  8,85 . 10-14 F.cm-1;

q = 1,6020 . 10-19 C. 

Estes valores foram calculados em função das concentrações de cromo utilizadas. Eles são 

apresentados nos gráficos abaixo. 
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Gráficos 4.8.4 – (a) Número de estados de superfície, (b) número de doadores de carga e (c) tensão calculada por
barreira. Valores associados às concentrações de antimônio e cromo utilizadas.

Os valores calculados pela aproximação de Mukae, apresentados nos gráficos acima,

apresentaram correlação com a quantidade de cromo adicionada nas composições dos sistemas.



Nota-se que os valores tanto de densidade de doadores de carga e de estados de superfície 

aumentaram com a concentração, isto levou a um aumento das tensões de barreira. 

 A formação de uma barreira de potencial do tipo Schottky é atribuída à presença de um 

acúmulo de cargas negativas de superfície, que dependem dos níveis de energia discretos existentes 

no ‘band gap’ próximo da superfície nos semicondutores policristalinos do tipo n,93 como o SnO2 e 

o ZnO. Portanto, o aumento da densidade de estados de superfície é um indicador do aumento da 

altura da barreira de potencial, o que foi observado nesses sistemas variando-se a concentração de 

cromo. Para estes sistemas, ocorreu o aumento do valor de tensão de barreira como observado no 

gráfico 4.8.4.(c). Também, observou-se o aumento do número de doadores com o aumento da 

concentração de cromo, como pode ser visto no gráfico 4.8.4 (b). 

5. CONCLUSÕES 
Os sistemas preparados pelo método de mistura de óxidos convencional apresentaram 

segregados nas regiões de contorno de grãos compostos de manganês e cromo. Nos sistemas 

preparados por precipitação com uréia, os segregados observados estavam, em sua maioria, 

presos no interior dos grãos de dióxido de estanho, diferentemente do que foi observado nos 

sistemas preparados pelo método convencional de mistura de óxidos, que não apresentaram 

segregados no interior dos grãos. O resultado, nas propriedades elétricas, foi que os sistemas 

preparados por precipitação com uréia apresentaram altas resistividades elétricas, 

comportando-se como isolantes elétricos. 

Os valores de energia de barreira de potencial aumentaram com a concentração de Cr2O3

para os sistemas à base de SnO2. Observou-se que a resistividade elétrica, dos sistemas 

dopados com cromo, aumentou com sua concentração. A partir das concentrações  0,10 % 

mol de Cr2O3 observou-se forte diminuição nos tamanhos de grão das amostras. 

Através da aproximação de Mukae,66 calculou-se os valores de densidade de doadores de 

carga, densidade de estados de superfície e tensão por barreira. Observou-se que estes 

parâmetros aumentaram com a concentração de cromo e que os valores de coeficiente não-

linear apresentaram tendência de acompanhar o aumento desses valores nos sistemas 

estudados. Os valores de NIS aumentaram de 2,8.109 cm-2 para 4,2.109 cm-2, os valores de 

ND aumentaram de 2,2.1011 cm-3 para 1,0.1012 cm-3 e os valores de Vb de 2,2 V para 2,9 V, 

aproximadamente. 



APÊNDICE 1 – O DIÓXIDO DE ESTANHO 

A figura A.1.1. ilustra uma representação da rede cristalina do SnO2 utilizando esferas e 

hastes.

Figura A.1.1.- Representação da rede cristalina do SnO2.94

A tabela A.1.1. abaixo apresenta algumas propriedades físicas e químicas do SnO2.
Tabela A.1.1.- Propriedades físicas e químicas do SnO2.

SnO2 Descrição e Valores da Propriedade

Fórmula comumente escrita SnO2

Fórmula no sistema de Hill O2Sn1

Número de registro CAS [18282-10-5]

Massa Molar 150,709 g.mol-1

Classe Óxido

Cor Branco ou Cinza

Aparência Sólido cristalino

Ponto de Fusão 1630°C

Ponto de vaporização 1900°C

Densidade 6900 kg m-3

Constituintes % Estado de Oxidação Configuração
Eletrônica

O 21,23 -2 [He].2s2.2p6

Sn 78,77 +4 [Kr].4d10

O dióxido de estanho é um semicondutor do tipo n. Isto significa que a condução elétrica 

deste material é devido ao fluxo de elétrons. O SnO2 apresenta este comportamento porque é um



material não estequiométrico que contém vacâncias de oxigênio. Para que a neutralidade elétrica 

seja mantida, as espécies de oxigênio O2- saem do SnO2 como espécies O neutras deixando elétrons 

nas vacâncias de oxigênio. 

A tabela A.1.2 apresenta algumas características cristalográficas do dióxido de estanho.95

Tabela A.1.2. – Características cristalográficas do SnO2.

Ficha ICSD #90611 

Código de Coll 90611 

Data da ficha 18/12/2001 

Nome Dióxido de estanho 

Estrutura Sn O2 

Nome do mineral Cassiterita

Cela unitária 4,7350(3) Å   4,7350(3) Å   3,1837(2) Å   90º  90º  90º 

Volume 71,38 Å3

Z 2

Grupo espacial P 42/m n m 

Número do grupo espacial 136

Estrutura cristalina Tetragonal 
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