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RESUMO 
 

Nesse trabalho, realizou-se um estudo a fim de compreender os mecanismos de 
transporte e as interações gás-sólido que ocorrem na superfície de nanoestruturas 
de SnO, Sn3O4 e SnO2, preparadas em diferentes dispositivos. Com o objetivo de se 
obter uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos, optou-se por estudar, 
individualmente e coletivamente (única e mútiplas), as nanofitas de cada uma das 
três composições, sendo que o primeiro método permite descartar interferências 
extrínsecas, analisando-se apenas os mecanismos intrínsecos de condução nas 
nanoestruturas, sem a presença de barreiras de potencias geradas pelo contato 
semicondutor/semicondutor e, na maioria dos casos, sem o possível contato não-
ôhmico metal/semicondutor. Para isso, os materiais foram sintetizados pelo método 
de redução carbotérmica e, posteriormente, foram caracterizados por DRX, Raman, 
UV-Vis e MEV-FEG para confirmar a eficácia da síntese, parte fundamental para a 
obtenção de resultados confiáveis. Os materiais também foram caracterizados em 
relação à sua resposta como sensor de gás na presença de gases oxidantes e 
redutores (por exemplo, NO2 e CO) em baixas concentrações (na escala de ppm) e 
em temperaturas de trabalho entre 100 °C e 350°C, sendo que para atingir tais 
temperaturas utilizou-se o método convencional de aquecimento e o método de self-
heating, sendo o último promissor por não necessitar de fonte externa para realizar o 
aquecimento, gerando economia de energia e possibilitando maior mobilidade na 
detecção de vazamentos. As principais novidades deste trabalho são a 
caracterização individual de nanofitas de Sn3O4 e des micro-discos de SnO como 
sensor de gás, o estudo da resposta sensora de nanofitas de mesma composição 
química com diferentes diâmetros (em nano escala), permitidindo o cálculo da 
camada de depleção (comprimento de Debye) para cada estequiometria, e na 
escolha do método self-heating de aquecimento para o estudo sensor das estruturas 
de SnO e Sn3O4. Para realizar esses estudos, fabricou-se dispositivos individuais 
utilizando trilhas interdigitais e eletrodos específicos em um equipamento de feixe 
duplo (Focused Ion Beam - FIB) equipado para realizar litografia eletrônica. Deste 
modo, a principal contribuição do trabalho para a literatura será o estudo das 
interações sólido-gás em materiais termodinamicamente instáveis (SnO e Sn3O4), no 
estudo de como o gás analito influencia na espessura da camada de depressão 
(indiretamente, nas propriedades sensoras) e na utilização de um novo método de 
sensoriamento de gás (self-heating) para estes materiais. Ao final, espera-se que 
todo este estudo permita o desenvolvimento de materiais sensores com elevada 
sensibilidade, seletividade, rápido tempo de resposta e capacidade de 
miniaturização, sendo essa última característica muito importante quando almeja-se 
futuras aplicações práticas desse material em dispositivos eletrônicos portáteis. 
 
 
Palavras-chave: Sensor de Gás. Óxido de Estanho. Micro Fabricação. FIB. 
Mecanismos de Interação 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
In the following work it was carried out a study in order to understand the 

transport mechanisms and the gas-solid interactions that occurs on the surface of 
SnO, Sn3O4, and SnO2 nanostructures, made-up over different devices. As the main 
goal of a better understanding regarding involved interaction phenomena, it was 
chosen to study the nanostructures individually (single-element devices) and as 
multiple structures (carpet mode devices), in which the former allows to discard 
extrinsic interferences, such as potential Schottky-type barriers as a result of the 
semiconductor/semiconductor contact, and in the most of the cases when dealing 
with single-element devices, without the possible metal/semiconductor non-ohmic 
contact. Thus, the materials were synthesized by the carbothermal reduction method, 
and characterized by XRD, Raman Spectroscopy, UV-Vis light measurements, and 
SEM-FEG. The materials were investigated as gas sensors, using oxidizing and 
reducing gases (such as NO2 and CO) in low concentration levels (ppm), and with 
working temperatures ranging from 100 °C to 300 °C. These working temperatures 
were reached using the conventional heating and the self-heating methods, the latter 
being advantageous for not requiring an external source to the heating, resulting in 
low dissipated power and allowing higher mobility when seeking for in-situ leakage 
detections. The highlighted contributions from this work are the Sn3O4 nanobelts and 
SnO micro-disks characterization as single-element gas sensor devices and the 
study of different diameters of the same material (nanobelts with same oxidation 
state), that allowed to calculate the depletion layer length (Debye length) for each 
stoichiometry; besides the use of the self-heating method in the gas sensor study of 
SnO and Sn3O4. In the end, the author wishes that all the study performed allows the 
development of gas sensor devices with high sensitivity, selectivity, fast response 
and recovery times, and the miniaturization capability. 

 
Keywords: Gas Sensors. Tin Oxide. Micro Machining. FIB. Interaction 

Mechanisms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1965, Gordon Moore propôs que o número de componentes em um circuito 

integrado deveria crescer exponencialmente com o tempo, sendo que a partir de 

1970, este número passou a dobrar a cada 2 anos, o que ficou conhecido como Lei 

de Moore (MOORE, 1965). Somado a esse fator, têm-se o consumo atual voltado 

para produtos eletrônicos cada vez menores, fazendo com que os componentes 

constituintes do circuito integrado sofram um re-escalonamento, cujo fator passou a 

ser proposto como sendo igual a  0,7*(1/2*2(1/2)). 

Nesse contexto, a nanotecnologia ganha destaque, uma vez que está 

associada à manipulação de materiais que apresentam ao menos uma de suas 

dimensões na escala nanométrica (entre 1 e 100 nanômetros), ou de uma maneira 

mais adequada para a forma com que serão utilizadas nesse estudo, a 

nanotecnologia se classifica como a utilização das propriedades dos materiais em 

nanoescala (não necessariamente entre 1 e 100 nm), as quais diferem das 

propriedades da matéria na forma de bulk, seja por exibir maior razão de área 

superficial por volume, por ter planos específicos expostos, por suas dimensões 

serem da mesma ordem do comprimento de Debye do material ou por uma 

combinação dos fatores citados, para criar novos materiais, dispositivos e sistemas 

que exploram essas novas propriedades (XIA et al., 2003).  

Sob a perspectiva tecnológica, o aumento da quantidade de componentes e a 

sua acomodação na forma de estruturas com dimensões reduzidas, resulta em 

dispositivos com respostas mais rápidas e com menor consumo de energia, 

parâmetros que tornaram-se objetivos da industria microeletrônica (DENNARD, 

1974). Porém, apenas mudar as dimensões não satisfaz o avanço tecnológico 

constante; é necessário uma diversificação na funcionalidade dos dispositivos 

semicondutores, uma vez que essas funcionalidades não-digitais também 

contribuem para a miniaturização dos sistemas eletrônicos, mesmo que seu fator de 

re-escalonamento não siga aquele proposto. Isso é o chamado More-than-Moore 

(ZHANG; GRAEF; VAN ROOSMALEN, 2006) (ZHANG, 2009). 

Neste âmbito, entram os sensores de gases tóxicos nanoestruturados, 

importantes por reagirem com o gás de interesse, tanto por processos químicos 



27 

 

quanto por processos físicos, obtendo como resultado alguma propriedade 

mensurável reversível, e esta mesma variação na propriedade mensurável passa a 

ser associada com a presença e/ou a concentração do gás detectado. Dentre as 

várias classes de propriedades mensuráveis encontram-se as ópticas (alteração na 

cor do material ou intensidade da luminescência), de massa (frequência de 

ressonância) e, principalmente, elétricas, onde os dispositivos passam a ser 

chamados de quimioresistivos (mudança na condutividade do material), importantes 

por atenderem todas a características esperadas para um sensor, ou seja, por 

serem altamente sensíveis, seletivos e por possuírem baixa temperatura de 

operação, o que se traduz em baixo custo energético, um dos maiores desafios 

contemporâneos. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo individualizado dos 

micro-discos de SnO, e das nanofitas de SnO, Sn3O4 e SnO2, pois através das 

medidas em uma única nanoestruturas e, em nanoestruturas de diferentes diâmetros 

(para o mesmo sistema), independentemente da sua composição, elimina-se as 

barreiras de potenciais devido aos contatos entre os materiais, e o mecanismo de 

transporte passa a ser estudado livre de fatores extrínsecos, alcançando um nível de 

conhecimento que permite modelar o sensor para a sua devida aplicação. Isso 

resulta em um passo adiante na busca pela miniaturização de dispositivos de 

monitoramento. 

E, ao final, com as informações obtidas através das caracterizações multi vs 

single, e com a comparação entre o método self-heating de sensoriamento de gases 

com o método convencional de aquecimento externo, muitas portas se abrem para a 

nova era do More than Moore (ZHANG; GRAEF; VAN ROOSMALEN, 2006) 

(ZHANG, 2009), onde novos sensores de gases, com funcionamento otimizado, 

possam vir a ser utilizados para detecção de poluentes em águas, alimentos e em 

ambientes públicos (PATOLSKY; LIEBER, 2005) e, devido as suas pequenas 

dimensões e baixo consumo de energia (além da sua nanoestrutura com geometria 

em forma de fio), poderão ser integrados em um único dispositivo, os chamados e-

Nose (ZHANG; TIAN; PEI, 2014), levando a altas sensibilidades (inclusive podendo 

ser aumentada com a adição de transistores) e seletividade para uma enorme 

quantidade de analitos, permitindo uma comunicação wireless com dispositivos 

eletrônicos (smartphones), contribuindo com a diminuição do total de 1,4% das 
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mortes atribuídas a poluição atmosférica, segundo a World Healthy Organization 

(BART, 2004), seja por auto monitoramento do usuário, ou acrescentando 

informações na base de dados de órgãos públicos (JONES; GAY; LEIJDEKKERS, 

2010). 

Esse trabalho será apresentado na seguinte ordem: Uma breve revisão 

bibliográfica à fim de contextualizar o leitor, seguida do procedimento experimental. 

A parte experimental incluiu preparo das amostras através da rota de redução 

carbotérmica, deposição dos eletrodos pelo método de sombra e litografia e micro 

fabricação dos dispositivos single-element, e as caracterizações estruturais (DRX, 

espectroscopia Raman, UV-Vis) morfológicas (MEV-FEG) e elétricas (sensor de 

gás). Em seguida, na exposição dos resultados mostrou-se a eficácea da síntese e, 

por último, realizou-se as caracterizações sensoras dos materiais na forma de 

múltiplas estruturas, utilizando diferentes eletrodos e dois modos de aquecimento 

distintos; e, as caracterizações individuais dos micro-discos de SnO com diferentes 

áreas superfíciais em atmosfera oxidante e redutora, além da caracterização dos 

dispositivos com única nanofita de Sn3O4 e SnO2, sendo que ao final das 

caracterizações sensoras como estruturas isoladas, foi possível calcular o 

comprimento de Debye desses materiais, frente a exposição ao NO2. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Materiais nanoestruturados 

 

Nanopartículas e nanoestruturas já existem há milhões de anos, na natureza, 

como por exemplo o DNA. Porém na forma de materiais funcionais essa classe tem 

seus primeiros registros por volta do século IV, com a Taça de Lycurgus - uma taça 

romana feita em vidro, com nanopartículas de ouro solubilizadas em sua matriz (em 

uma concentração de aproximadamente 40 ppm), com diâmetros comparáveis ao 

comprimento da luz visível, o que gera uma excitação plasmônica na superfície das 

nanopartículas metálicas, que difere de intensidade conforme a direção de 

incidência da luz, fazendo com que o mesmo se apresente ora na coloração 

vermelha, ora na coloração verde - e, mais recentemente (há aproximadamente 100 
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anos) (FREESTONE, 2007), aparecem as nanopartículas de carbono, reforçando 

pneus, e as moléculas de fulereno (C60). Porém, o avanço desses materiais 

nanoestruturados foi um pouco tardio devido a ausência de ferramentas capazes de 

caracterizá-los ou até mesmo manipulá-los, de modo a ter seu rápido 

desenvolvimento no século XX, após a descoberta dos Field Emission Electron 

Microscope, Field Ion Microscope, (MULLER, 1951) (MULLER, 1965) Atom-Probe 

Ion Microscope, iniciando o que alguns chamam de Era Nano. (ASHBY; FERREIRA; 

SCHODEK, 2009) 

Aqui, será dado destaque aos materiais nanoestruturados unidimensionais 

(1D), os quais são o foco desse trabalho. A atenção foi dada a esses materiais após 

a descoberta dos nanotubos de carbono (CNT) em 1991 (IIJIMA, 1991), os quais, 

igualmente aos fulerenos, são compostos totalmente de cabono, porém em formato 

tubular, gerados a partir do enrolamento de uma ou mais folhas de grafeno, exibindo 

excelentes propriedades como alta resistência mecânica, e boa condutividade 

elétrica e térmica. Desde então, o interesse por essas nanoestruturas 

unidimensionais (1D) veio crescendo cada vez mais, uma vez que as novas 

propriedades apresentadas por esses materiais nanoestruturados, quando 

comparados com os mesmos, porém na forma de bulk,  tornam-se mais 

interessantes do ponto de vista de aplicações em nanodispostivos eletrônicos, como 

resultado dos efeitos de confinamento quântico (MA et al., 2003), tornando-se 

fundamentais para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

Materiais nanoestruturados unidimensionais (1D) possuindo diferentes 

características morfológicas, obtidos a partir de óxidos metálicos, são amplamente 

relatados na literatura. Isso se deve ao fato de que, mesmo partindo de metais, 

carbetos, nitratos ou sulfetos, uma pequena quantidade de O2 está presente (e, em 

altas temperaturas) no processo, fazendo com que o produto final seja um óxido, 

logo, óxidos metálicos também são utilizados, na maioria das vezes, como matéria 

prima. 

Nesse contexto, foram relatados nanofios de Ga2O3 e ZnO com diâmetros 

menores do que 50 nm e nanofios de Si3N4 com diâmetros na faixa de 15 a 35nm, 

sendo que esses diâmetros podem ser maiores (> 100nm) caso as temperaturas de 

síntese utilizadas sejam elevadas, devido ao efeito de coalêscencia, que está 

relacionado com o processo de relaxação em altas temperaturas à fim de diminuir a 
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energia livre de Gibbs total, através da diminuição da área superfícial. Todos essas 

nanoestruturas sintetizadas apresentaram dimensões entre alguns micrometros até 

dezenas de micrometros, sendo que para obtenção dos materiais nanoestruturados, 

as matérias-prima de Gax, Znx e Six (ou SiO2) foram  introduzidas em um tubo de 

Al2O3, sobre uma barca do mesmo material, e mantidos a 650 °C (Gax e Znx), 1200 

°C (Six) e 1400 °C (SiO2) por 1 hora sob atmosfera inerte (fluxo de N2) (ZHANG et 

al., 2002). 

No mesmo período e, também realizando sínteses através da deposição por 

vapor químico (CVD), foram relatadas nanofitas de ZnO, SnO2, In2O3 e CdO (PAN; 

DAI; WANG, 2001). Todas essas sínteses foram baseadas na evaporação térmica 

das matérias primas (óxidos metálicos), sob condições controladas e sem a 

presença de catalisadores. Deste modo, os óxidos foram inseridos no centro de um 

tubo de alumina e mantidos lá por 2 horas, sob uma pressão de 300 torr e fluxo de 

gás inerte (Ar0) de 50 sccm. As temperaturas utilizadas foram: 1400 °C para o ZnO, 

1350 °C para o SnO2 (utilizando o próprio SnO2 como material de partida), 1000 °C 

para o SnO2 (utilizando SnO como material de partida), 1400 °C para o In2O3 e 1000 

°C para o CdO, todas determinadas com base no ponto de fusão de cada material. A 

síntese desses materiais e seu relato na literatura é de fundamental importância, 

uma vez que a geometria com cristalinidade perfeita (livre de defeitos e 

deslocamentos) torna-se peça chave no estudo do transporte elétrico, térmico e 

propriedades ópticas desses materiais. 

As nanofitas de SnO2 foram as mais exploradas e após terem sido 

caracterizadas, observou-se que as mesmas possuiam uma largura variando de 30 

a 200 nm com comprimentos de centenas de micrômetros até alguns milímetros, 

com estrutura cristalina do tipo rutilo e direção preferencial de crescimento na 

direção do plano (101) (DAI; PAN; WANG, 2001). 

Outros autores verificaram que a partir do pó comercial de SnO, altas 

temperaturas (de 1050 °C a 1150 °C) e uma atmosfera de baixa pressão (de 200 a 

800 Torr) é possível sintetizar nanoestrututras desse óxido com diferentes 

caracteristicas morfológicas, como nanofios, nanotubos, “sandwich” de nanofitas e 

nanofitas, sendo que as mesmas podem se apresentar com estrutura cristalina do 

tipo rutilo, ou ortorrômbicas (DAI et al., 2002). Comparar essas últimas literaturas 

mostra que o grau de supersaturação, nesse tipo de síntese, é o principal 
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responsável pela determinação da característica morfológica predominante no 

crescimento desses materiais nanoestruturados unidimensionais (1D) (XIA et al., 

2003). 

Também apresentando seção transversal retangular, foram sintetizadas 

nanofitas de PbO com larguras entre 50 e 300 nm, razão entre espessura e largura 

na faixa de 5 a 10 e comprimentos entre 10 e 200 nm, a partir do pó de PbO 

comercial colocado em um forno tubular, sendo a barca e o tubo de Al2O3  (PAN; 

DAI; WANG, 2002). Para essa síntese, o tubo de alumina foi evacuado até uma 

pressão de 2x10-3 Torr e, então, a evaporação ocorreu em uma temperatura de 950 

°C durante 1 hora, sob pressão de 300 Torr, utilizando argônio como gás de arraste 

com fluxo de 50 sccm. Diferentemente das outras nanofitas sintetizadas pelos 

mesmos autores, essas continham uma nanopartícula em sua extremidade, 

indicando um mecanismo de crescimento diferente do anterior. No caso, essas 

partículas cresceram através de um mecanismo vapor-líquido-sólido (enquanto as 

outras passavem apenas pelas etapas vapor-sólido), onde essas nanopartículas 

agem como sítios catalíticos para o crescimento das fitas. Detalhes desses 

mecanismos serão dados na seção seguinte. 

Do mesmo modo, óxidos nanoestruturados unidimensionais crescidos a partir 

do mecanismo vapor-líquido-sólido foram relatados por outros autores. Nanofios de 

ZnO, com alto grau de cristalinade, foram obtidos através do mecanismo vapor-

líquido-sólido, em substratos de sílicio revestido com ouro (usado como catalisador), 

quando a mistura de 1:1 de ZnO e pó de grafite foi aquecida de 900 ± 925 °C sob 

um fluxo constante de argônio durante 5 ± 30 minutos (HUANG et al., 2001). Esse 

estudo é particularmente importante, pois apresenta a ideia de que o diametro das 

nanopartículas catalisadoras tem uma correlação direta com o tamanho das 

nanoestruturas crescidas (HOLMES et al., 2000), através do uso de diferentes 

espessuras da camada de ouro utilizada como revestimento dos substratos. 

Por último, nessa revisão bibliográfica sobre materiais nanoestruturados, 

apresenta-se os resultados que foram obtidos ao se usar diferentes fontes para 

obtenção do vapor de magnésio para a formação de nanowhiskers e nanofolhas de 

MgO, com diferentes diâmetros, resgatando o conceito de que o grau de 

supersaturação é o fator determinante na característica morfológica dos materiais 

crescidos (CHEN et al., 2002). Quando o vapor de magnésio foi gerado por redução 
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carbotérmica de MgO e pó de C, nanowhiskers de MgO com 50 nm de diâmetro e 

nanofolhas de MgO com 700 nm de largura e de 60 a 80 nm de espessura foram 

formados através do mecanismo de vapor-líquido-sólido (VLS) e vapor-sólido (VS), 

uma vez que a pequena quantidade de Si0 presente junto a matéria prima e a alta 

temperatura foram suficientes para formar pequenas gotas de Mg-Si capazes de 

absorver o vapor e guiar a síntese por VLS, causando um menor grau de 

supersaturação no tubo e, consequentemente, gerando as nanoestruturas com 

menores diâmetros. Logo, concluiu-se que as nanofolhas foram geradas pelo 

mecanismo VS. Por outro lado, quando o vapor de magnésio foi gerado por 

evaporação térmica de magnésio em pó, foram formados whiskers de MgO de 0,6 a 

2 mm de diâmetro e folhas de 2,4 mm de largura e 1,5 mm de espessura, geradas a 

partir do mecanismo VS, pois mesmo com a formação das gotas de Mg-Si, a 

concentração de vapor de Mg era muito alta para que houvesse um mecanismo 

VLS, portanto, estruturas com maiores diâmetros foram formadas. 

 

2.2 Mecanismo de crescimento das nanoestruturas 

 

Uma vez que existe uma infinidade de mecanismos para a síntese de materais 

nanoestruturados unidimensionais - como por exemplo: Ditado pela estrutura 

cristalográfica anisotrópica de um sólido (VENKATARAMAN; LIEBER, 1999); 

Saturação da fase vapor (SEARS, 1955); Confinamento por uma gota líquida 

(WAGNER; ELLIS, 1964); Direto através do uso de um padrão pré-fabricado 

(JONES; CHYAN; WRIGHTON, 1987) (OLSEN et al.) (FASOL, 1998); Controle 

cinético através de um reagente de proteção (PENG et al.); Auto-montagem de 

nanoestruturas 0D, o que é chamado de abordagem bottom-up (HORNYAK et al., 

1997); e, Redução de tamanho de uma estrutura 1D sub-micrométrica (TAYLOR, 

1924), o que é chamado de abordagem top-down -, decidiu-se continuar abordando 

apenas os materiais nanoestruturados unidimensionais (1D) crescidos através da 

fase vapor (VS) e da fase vapor/líquido (VLS), os quais são os mecanismos 

responsáveis pela síntese dos materiais estudados nesse projeto. 
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2.2.1 Mecanismo vapor-sólido (VS) 

 

Nesse tipo de mecanismo de crecimento, o grau de supersaturação determina 

o tipo de estrutura a ser formada. Um pequeno grau de supersaturação é necessário 

para a formação de whiskers, enquanto graus de supersaturação levemente 

superiores são responsáveis pelo crescimento de cristais na forma de bulk. Já, um 

alto grau de supersaturação causa a nucleação homogênea da fase vapor e pós são 

formados. Além disso, esse tipo de mecanismo não necessita de partículas 

catalisadoras para ocorrer, ou seja, os materiais nanoestruturados não apresentam 

esferas metálicas em sua extremidade, possuindo como principal vantagem o 

crescimento livre de contaminação por fases metálicas. 

Além disso, outros parâmetros como temperatura de síntese, tempo de 

patamar, atmosfera do forno e gás de arraste, também exercem influência no 

produto final, fazendo com que o mecanismo sólido-vapor possa se dar de dois 

modos: Direto e Indireto. 

No mecanismo direto, há apenas a simples evaporação térmica do material de 

partida, possíveis reações químicas com traços de O2 presente e condensação em 

um substrato, ou no próprio tubo de Al2O3, na zona fria do forno, sendo que o vapor 

é levado até essa região pelo gás de arraste. Por outro lado, no mecanismo indireto, 

reações secundárias ocorrem (como, por exemplo, decomposições, 

desproporcionamentos, hidrólises ou simplesmente reações de óxido-redução), 

podendo envolver a formação de novos precursores e/ou intermediários. 

Nesse último caso, alguns exemplos podem ser dados. Foi relatado a formação 

de whiskers de MgO crescidos através da oxidação do vapor de Mg0 por vapor de 

água, segundo a reação: Mg0
(g) + H2O(g) → MgO(s) + H2(g), onde as nanoestruturas 

formadas são livres de defeitos e deslocamentos (HAYASHI; SAITO, 1974).  

E, também, a formação de nanofios de MgO sintetizados em temperaturas 

relativamentes baixas (800 - 900 °C), quando comparadas a técnicas de evaporação 

direta do MgO (≥ 1200 °C), usando MgB2 como precursor. Para essa reação ocorer, 

o pó de MgO se decompõe lentamente em Mg0 e MgB4 sob fluxo de argônio em uma 

temperatura de 700 °C. Então, o vapor de Mg0 reage com traços de O2 formando o 

vapor de MgO. Após o vapor de MgO ser formado, a reação avança segundo o 
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mecanismo vapor-sólido convencional, onde dependendo do gradiente de 

concentração de MgO ao longo do tubo de alumina, diversas estruturas com 

diferentes características morfológicas são formadas, como whiskers e nanofios, 

com menores e maiores graus de supersaturação, respectivamente (YIN; ZHANG; 

XIA, 2002). 

 

2.2.2 Mecanismo vapor-líquido-sólido (VLS) 

 

No mecanismo VLS de cresicmento, gotículas líquidas nanométricas dissolvem 

os vapores gerados e, então, segue-se o processo de nucleação e crescimento das 

nanoestruturas. Essas gotas permanecem praticamente inalteradas durante todo o 

processo e ditam o tamanho lateral das nanoestruturas unidimensionais formadas 

(WAGNER; ELLIS, 1964).  

A maior dificudade enfrentada quando se deseja obter uma nanoestrutura pelo 

mecanismo VLS é escolher a partícula catalítica capaz de reagir com a matéria 

prima e formar a liga-líquida (gotícula formada pelo partícula catalítica + vapor de 

partida). Esse obstáculo é contornado ao se analisar o diagrama de equilíbrio de 

fases desses materiais em busca do ponto eutético. Ou, achar precursores capazes 

de gerar mecanismos autocatalíticos, com a vantagem de  obter nanoestruturas com 

maior grau de pureza.  

Os estágios do processo de crescimento por VLS consistem na formação de 

uma gota contendo o líquido eutético, seguido da adsorção de espécies gasosas por 

essas partículas, sendo essa adsorção limitada devido a supersaturação das 

mesmas pelo vapor do óxido metálico. Esse processo é capaz de formar o primeiro 

núcleo e, a partir disso, o crescimento das nanoestruturas passa a ser orientado pelo 

núcleo, gerando estruturas monocristalinas livres de defeitos e deslocamentos, com 

diâmetros determinados pelo tamanho das partículas catalisadores (XIA et al., 

2003). 

Um exemplo de formação através do mecanismo direto de crescimento VLS 

são os nanofios de MgO com largura de aproximadamente 80 nm com uma esfera 

catalítica de Sn0 em sua extremidade, com diâmeto de aproximadamente 900 nm. 
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Para essa síntese, foi utilizada uma temperatura de 950 °C e o tempo de reação foi 

de 1 hora (YAN et al., 2008). 

Para encerrar, um exempo de síntese por VLS através de um mecanismo 

indireto, onde a hidrólise de MgCl2 na forma de vapor deu origem a whiskers de 

MgO. Isso é possível pois os produtos da hidrólise, Mg(OH)Cl e Mg2(OH)3Cl formam 

gotas de fase fundida, que tem seus componentes voláteis sendo evaporados 

constantemente durante toda a síntese, restando apenas a fase mais estável, MgO 

(HAYASHI; SAITO, 1974). 

 

2.2.3 Redução carbotérmica 

 

Não só existe uma variedade de mecanismos de crescimento das 

nanoestruturas unidimensionais (1D), como também uma infinidade de rotas para 

que esses mecanismos ocorram, como por exemplo: Hidrotermal (LUPAN et al., 

2009), sol-gel (ZHANG; GAO, 2004), precipitação (SETHILKUMAR et al., 2010), 

precursores poliméricos (BERNARDI et al., 2009), condensação da fase gasosa 

(HERRMANN, DISDIER, et al., 1997), redução carbotérmica (BARKER; SAIDE; 

SWOYER, 2003) (SUMAN, 2012), etc.  

Sendo que, dentre todas essas rotas, se destaca o método de redução 

carbotérmica, com as vantagens de ser conveniente, com boa repetibilidade, e baixo 

custo, uma vez que existe uma variedade muito grande de fontes de carbono que 

podem ser utilizadas (SHEN, 2015). 

O método de redução carbotérmica já vem sendo utilizado há muito tempo, 

onde se adiciona uma fonte de carbono ao óxido de partida, fazendo com que o 

óxido seja reduzido e, consequentemente tenha uma maior pressão de vapor, 

fazendo com que menores temperaturas sejam necessárias para iniciar o processo 

de evaporação do material de partida. Porém, nem todos os óxidos metálicos tem a 

capacidade de sofrer esse tipo de reação, sendo que sua previsão pode ser dada 

através do diagrama de Ellingham, apresentado na Figura 1.  

A facilidade com que um óxido metálico passa a sofrer esse tipo de reação está 

relacionada com a variação da entropia de reação, onde duas fontes sólidas (óxido 
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metálico + carbono) se tranforman em um produto sólido (metal ou óxido metálico) e 

um outro produto gasoso (CO ou CO2), aumentando o número de micro-estados 

disponíveis. Essa constatação é observada quando se analisa a equação de 

Boltzmann ([S = K x ln(W)]); onde S é a entropia, K a constante de Boltzmann e W o 

número de micro-estados disponíveis. Porém, mesmo com o fator variação da 

entropia (ΔS), multiplicado pela temperatura (T) dominando a equação da variação 

da energia livre de Gibbs (ΔG = ΔH - T x ΔS), a qual deve ser negativa para uma 

reação espontânea e quanto mais negativa maior sua espontâneidade, em alguns 

casos a variação da entalpia (ΔH) pode ser mais positiva e dominar a equação 

(tornando ΔG > 0), impossibilitando a reação. 

Utilizando o SnO2 (reta na cor vinho, da Figura 1) como exemplo, percebe-se 

que acima de 700°C (ponto de intersecção entre a reta de reação do SnO2 e do C), 

aproximadamente, o termo T x ΔS passa a dominar a equação da variação da 

energia livre de Gibbs, tornando a reação de redução do SnO2 à Sn0 espontânea 

acima dessa temperatura. Um outro exemplo, na curva do CaO (curva inferior, na 

Figura 1), percebe-se que essa intersecção se dá apenas em 2100 °C, 

aproximadamente, e necessita-se uma proporção maior de C, esse é o motivo de 

não se encontrar o cálcio na sua forma reduzida com facilidade. 
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Figura 1 - Diagrama de Ellingham, mostrando a variação da energia livre de Gibbs padrão para a 

formação dos óxidos metálicos. 

 

Fonte:  (GREENWOOD; EARNSHAW, 1997). 

 

Mas, por que utilizar a rota de redução carbotérmica para a síntese de 

nanoestruturas unidimensionais (1D) à base de óxidos metálicos? Nessa rota, 

adiciona-se uma fonte de carbono (negro de fumo, grafite, ou até mesmo açúcares) 

junto ao óxido metálico de partida com a intenção de auxiliar no seu processo de 

evaporação, fazendo com que o processo de deposição de vapor químico ocorra 

com um maior controle do grau de superssaturação (além de ocorrer em menores 

temperaturas), importante no sentido de determinar qual a característica morfológica 

do material nanoestruturado sintetizado. 

Essa facilidade de evaporação é alcançada uma vez que, ao se passar da 

espécie oxidada para a espécie reduzida, essa última possui menos oxigênio por 

peso fórmula na estrutura, e sabe-se que oxigênio age no sentido de estabilizar a 

estrutura, uma vez que recebe bem cargas parciais negativas e possui pares de 
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elétrons disponíveis. Desse modo, a espécie reduzida apresenta um maior potêncial 

químico (µ), o qual está relacionado com a pressão de vapor pela seguinte equação: 

µ = µ0 +  R x  T x ln P/P0; onde µ0 é o potencial químico em 1 Bar (estado padrão), R 

é a contante dos gases, T é a temperatura (em Kelvin), P é a pressão de vapor da 

substância e P0 é a pressão de vapor da substância no seu estado padrão. 

Essa rota de redução carbotérmica na síntese de nanoestruturas 

unidimensionais foi utilizada para a formação de nanofios e nanofitas de SnO2, onde 

adicionou-se a mistura de SnO2:Grafite na proporção molar de 2:1 em um forno 

tubular sob 1150 °C por 3 horas, com um fluxo de 60 sccm de argônio. Observou-se 

a formação de nanofios nas zonas frias do tubo com temperatura na faixa de 600 °C 

- 850 °C e nanofitas nas zona do tubo com temperatura na faixa de 850 °C - 1000 °C 

(SUN, et al., 2004). A função da mistura de uma fonte de carbono pode ser vista nas 

reações abaixo: 

 2 SnO2 (s) + C (s) → 2 SnO (v) + CO2 (v)  (1) 

 2 SnO (v) → SnO2 (s) + Sn0 (l)  (2) 

 2 Sn (l) + O2 (v) → 2 SnO (v)  (3) 

As equações (1,2,3) mostram que é possível sair de um reagente sólido e ir 

para um produto no estado de vapor sem necessitar altas temperaturas (acima de 

700 °C). Após essa primeira reação, o SnO se desproporciona, gerando 

nanopartículas de Sn0, que são arrastadas pelo argônio, servindo de sítios de 

nucleação para as nanoestruturas de SnO2, onde as mesmas cresceram através do 

mecanismo VS. 

Mais recentemente, foi reportado o crescimento de nanofios de SnO2 

monocristalinos com diâmetros de 30 a 120 nm a partir da mistura de SnO2 e grafite 

aquecida até 900°C por até 2 horas, usando um fluxo de argônio de 30 sccm. (LI; 

XU, 2005). Nessa síntese, ocorreram as seguintes reações: 

 SnO2 (s) + 2 C (s) → Sn0 (l) + 2 CO (v)  (4) 

  SnO2 (s) + 2 CO (v) → Sn0 (l) + 2 CO2 (v)  (5) 

 2 C (s) + 2 CO2 (v) → 4 CO (v)  (6) 

Nessa síntese, os nanofios de SnO2 cresceram através do mecanismo VLS, 

onde as gotas de Sn0 serviram como sítio de nucleação, controlando o grau de 

superssautração e possibilitando a formação de nanofios com diâmetros tão 

reduzidos. 
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Ainda mais recentemente, foi mostrado a influência de alguns parâmetros de 

síntese, como temperatura, tempo de síntese e fluxo do gás de arraste no 

crescimento de nanofios e micro-discos de SnO pelo mecanismo VLS (SUMAN et 

al., 2013), nanofitas de Sn3O4 (SUMAN et al., 2014) e nanofitas de SnO2 (SUMAN; 

ORLANDI, 2011), ambos por mecanismo VS. Esses parâmetros que serão 

parcialmente utilizados na sínteses das nanoestruturas utilizadas nesse trabalho e 

serão reportados com maiores detalhes. 

 

2.3  Litografia 

 

Litografia é a técnica capaz de transformar circuitos ou outros diagramas 

complexos em padrões definidos sobre alguns tipo de substrato, sendo 

especialmente úteis nas caracterizações elétricas, quando o material de deposição é 

um condutor (metais como platina, ouro, etc) e o substrato um isolante (alumina ou 

SiO2) (PEASE; CHOU, 2008) (WHITESIDES et al.) (XIA; WHITESIDES, 1998). 

Existem diversos tipos de litografia, como por Etching (WALTER et al., 2015), 

Electron e Ion beam lithography (REYNTJENS; PUERS, 2001) (WATT et al., 2005), 

Sputtering pelo método de sombra (SIGMUND, 1969), Fotolitografia (CHOU; 

KRAUSS; RENSTROM, 1996) (GUO, 2007), deposição de vapor por método 

químico auxiliado por um microscópio de feixe duplo (TAO et al., 1990) (TAO; 

WILKINSON; MELNGAILIS, 1991), entre outros. Porém, aqui será dado destaque a 

essas três últimas técnicas, as quais fazem parte do preparo dos dispositivos 

utilizados nesse projeto. 

 

2.3.1  Fotolitografia 

 

Essa técnica é utilizada como preparo inicial do processo de deposição de um 

material, substituindo, por exemplo, uma máscara metálica, porém com a vantagem 

de atingir resolução de alguns poucos micrômetros, pelo fato de evitar o chamado 

“efeito de sombra”. Após concluir o processo de fotolitografia, o substrato deve 

seguir para uma etapa de sputtering, evaporação, etc. 
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Para a realização desse processo, o substrato é revestido com um material 

sensível a luz ultravioleta (UV), chamado de Photoresist. Para esse revestimento, 

uma solução contendo esse material é depositada e o substrato é centrifugado em 

alta velocidade em um spin coater. O próximo passo é expor esse material 

fotoresistivo a luz UV através de uma fotomáscara de alta precisão. Essa 

fotomáscara  consiste de uma placa de quartzo contendo padrões a serem 

reproduzidos, onde as regiões opacas na máscara (geralmente utiliza-se crômio) 

bloqueiam a luz UV. As regiões fotosensíveis expostas a luz sofrem uma reação 

química que varia com o tipo de Photoresist utilizado.  

Obtido o padrão desejado, realiza-se o procedimento de Lift-Off para remoção 

de toda forma de material fotoresistivo presente e segue-se para a etapa final, que é 

a deposição do material de interesse. 

 

2.3.2  Sputtering 

 

Essa técnica também pode ser chamada de deposição de vapor por método 

físico, uma vez que é utilizada na deposição de metais ou óxidos metálicos através 

de uma diferença de potêncial. 

O material que se deseja depositar sobre o substrato é chamado de alvo, e 

esses dois devem ser posicionados paralelamente e conectados a uma fonte de alta 

tensão (podendo ser do tipo DC para metais, mas necessariamente RF para 

isolantes). Durante a deposição, a câmera deve ser mantida em vácuo, com uma 

pequena quantidade do gás de sputtering (tipicamente argônio) sendo injetado. 

Aplicando uma tensão no eletrodos, esse gás é ionizado e cria-se um plasma entre o 

alvo e o substrato. O argônio ioniza-se positivamente e é atraido ao alvo (que está 

carregado negativamente), onde ao se chocar faz com que átomos ou moléculas 

sejam ejetados e sigam em direção ao substrato (carregado positivamente). 

Para conseguir o padrão desejado, utiliza-se uma máscara (que pode ser de 

metal, colada com adesivos ou com um material fotoresistivo) vazada onde deseja-

se a deposição. 
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2.3.3  Deposição de vapor químico auxiliado por um microscópio de feixe duplo 

(CVD através do FIB) 

 

Embora a técnica de fotolitografia possa ser utilizada para nanoestruturas, essa 

técnica apresenta desvantagens como a alta quantidade de etapas e a 

incompatibilidade de certos materiais com os solventes “reveladores” (dificuldades 

na etapa de Lift-Off).  

Deste modo, pode-se utilizar a técnica de deposição de vapor por método 

químico, onde um filme fino é formado através da decomposição das moléculas de  

uma fase vapor, sendo que essa quebra pode ser dada de várias formas, mas 

especificamente nesse caso, ela será dada ou pelo feixe de elétrons, ou pelo feixe 

de íons Ga+3 (TAO; RO, 1990) (KOCH et al., 1999). A Figura 2 ilustra essa quebra 

das moléculas de gás, através do feixe de íons. 

 

Figura 2 - Deposição de vapor pelo método químico, utilizando um feixe de íons. 

 

Fonte: Recortado de https://en.wikipedia.org/wiki/File:FIB_Deposition.jpg (Acesso em 07/01/2017) – 

Autor: EFIB UG and Kriegor27. 

 

Em relação a esse projeto, as moléculas de gás serão provenientes do sistema 

de injeção de gases (GIS) contendo o composto de coordenação 

metilciclopentadienilplatina(IV), no qual suas moléculas na fase gasosa serão 

transformadas em um compósito contendo platina em sua forma metálica e carbeto 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:FIB_Deposition.jpg
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de platina (no caso da deposição por feixe de elétrons, EBID) ou em um compósito 

contendo platina, carbono e íons Ga+3 (no caso da deposição por feixe de íon, IBID). 

Além disso, foi necessário realizar a deposição utilizando dois tipos de feixes 

(elétrons e íons), pois mesmo apresentando uma menor resistividade (4 µΩ.m para 

IBID, frente a 0,2 Ω.m para EBID), devido ao menor conteúdo de carbono 

(aproximadamente 40%, enquanto que a deposição por elétrons é de 60%), a 

deposição através do feixe de íons (IBID) apresenta uma maior região contendo o 

“halo”, como resultado de deposições secundárias, permitindo uma corrente de fuga 

através dos contatos, caso os mesmos estejam muito próximo, inviabilizando 

deposições com espaçamento na ordem de 500 nm, segundo trabalhos na área 

(BRUNEL et al., 2011). Além, claro, de ser responsável pela dopagem do material 

através da implantação de íons Ga+3, podendo acentuar o caráter de semicondutor 

do tipo-n ou até mesmo transformá-lo em um semicondutor do tipo-p. O resumo 

dessas observações pode ser observado na Figura 3, a seguir, onde verificou-se a 

resistência de 2 tiras de 8 x 0,5 µm2 feitas por IBID e 2 tiras de 7 x 0,5 µm2 feitas por 

EBID, com diferentes espaçamentos. 

 

Figura 3 - A e B) Deposição feita por feixe de íons e elétrons, respectivamente, mostrando como o 

"halo" é maior para o IBID. C e D) Deposições por IBID e EBID, respectivamente, contendo diferentes 

espaçamentos (0,1; 0,2; 0,8 e 2 µm para IBID e 0,05; 0,5; 1,0; 2 para EBID. E) Gráfico de Resistência 

vs Espaçamento dos eletrodos. 

 

Fonte:  (BRUNEL et al., 2011). 

 

Deste modo, nesse trabalho utilizou-se a deposição por EBID, utilizando baixas 

tensões, próximo das nanoestruturas e, após 10 µm de distância, utilizou-se a 
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deposição por IBID, utilizando altas tensões. Porém, ajustes foram feitos nas 

condições de deposição, alcançando distâncias de até 300 nm sem a presença de 

corrente de fuga entre os eletrodos, comprovadas por medidas de Tensão vs 

Corrente com diferentes temperaturas, observando uma queda na resistência com o 

aumento da temperatura, como esperado para um semicondutor, o qual estava 

conectado aos contatos pré-fabricados por Pt-EBID. 

 

2.4  Sensores de gases tóxicos nanoestruturados 

 

Sempre houveram dificuldades em se transpor a barreira entre pesquisa 

científica em universidades brasileiras e suas aplicações cotidianas, mas o consumo 

de combustíveis fósseis cada vez mais crescente, como forma de sustentar a alta 

demanda energética dos dias de hoje, acelerou a busca por tecnologias capazes de 

controlar ou até mesmo identificar a emissão de gases tóxicos emitidos com essa 

produção. Entre esses gases estão o CO (como consequência da combustão 

incompleta), o H2S e o NO2 (que surge de uma combinação entre o N2 atmosférico e 

gases emitidos por carros e industrias em condições de elevadas temperaturas e 

pressões), os quais, segundo o Guia EH40/2005 (Inglaterra), são listados como 

possuindo limites máximos de exposição, apresentados na Tabela 1 (EH40/2005, 

2005):  

 

Tabela 1 - Concentração máxima segura, por períodos de exposição. 

Substância 
Exposição por  

8 horas (ppm) 

Exposição por 

15 min/período (ppm) 

CO 30 200 

NO2 3.5 - 

Fonte:  (EH40/2005, 2005) 

 

Neste âmbito, entra a necessidade de utilizar sensores de gases, importantes 

por reagirem com o gás de interesse, tanto por processos químicos quanto por 

processos físicos, obtendo como resultado alguma propriedade mensurável 

reversível, e esta mesma variação na propriedade mensurável passa a ser 

associada com a presença e/ou a concentração do gás detectado quando 
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devidamente calibrado. Uma ilustração da forma de funcionamento de um sensor de 

gás típico é mostrada na Figura 4. 

 

Figura 4 - Esquema de operação de um sensor de gás. A) Príncipio básico de operação. B) Mudança 

na concentração do gás analíto com o tempo. C) Variação na propriedade mensurável após a 

liberação do gás analíto. 

 

Fonte:  (GURLO; BARSAN; WEIMAR, 2006). 

 

Dentre as várias classes de propriedades mensuráveis encontram-se as 

ópticas (alteração na cor do material e/ou intensidade de emissão), de massa 

(frequência de ressonância) e, principalmente, elétricas, onde os dispositivos 

passam a ser chamados de quimioresistivos (mudança na condutividade do 

material), importantes por serem altamente sensíveis, seletivos e por possuírem 

baixa temperatura de operação, o que se traduz em baixo custo energético, um dos 

maiores objetivos contemporâneos (KIM; ROTHSCHILD; TULLER, 2013) 

(ESPINOZA, 2013).  

Diferentes tipos de sensores de gases quimioresistivos foram estudados, como 

os metálicos (que possuem sua condutividade elétrica diminuída devido ao 

espalhamento dos elétrons pelos gases adsorvidos em sua superfície) 

(SCHUMACHER, 1993), os baseados em silício (CUI; LIEBER, 2001) e, 

principalmente, os óxidos de metais semicondutores (MOS) (RAMGIR; YANG; 

ZACHARIAS, 2010) (COMINI et al., 2013), devido a obtenção de boas respostas 

sensoras tanto para gases oxidantes (O2, SO2, NO2) quanto para gases redutores 

(H2, H2S, CO), através de processos de quimissorção ou adsorção.  

Esse tipo de sensor quimioresistivo à base de óxidos metálicos semicondutores 

pode ser classificado, em relação à mundança de sua condutividade elétrica 
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determinada pela natureza dos portadores de carga dominantes na sua superfície 

(elétrons ou buracos), como sendo do tipo-n ou do tipo-p, respectivamente.  

Como uma regra geral, em condutores do tipo-n, aqueles com excesso de 

cargas negativas, haverá uma diminuição da condutância (aumento da resistividade) 

quando o material for exposto a gases oxidantes, e o contrário é verdade para 

quando esses mesmos materiais forem expostos a gases redutores, ou seja, haverá 

um aumento na condutância desses materiais (diminuição da resistividade). Por 

outro lado, para os condutores do tipo-p, aqueles com ausência de cargas negativas, 

ou com excesso de buracos, haverá um aumento na condutância (diminuição da 

resistividade) quando o material for exposto a gases oxidante, e uma diminuição na 

condutância (aumento da resistividade) quando o material for exposto a gases 

redutores. Percebe-se que um determinado semicondutor tem comportamento 

oposto ao outro quando exposto ao mesmo tipo de gás. Exemplos de 

semicondutores do tipo-n são: SnO2, ZnO e In2O3;  e, exemplos de semicondutores 

do tipo-p são: CuO, Cr2O3. Existem exceções para esse comportamento, mas suas 

causas ainda não estão bem estabelecidas. 

E, dentro desta última classe (MOS), destacam-se os materiais 

nanoestruturados unidimensionais (1D), que são aqueles definidas como possuindo 

uma ou duas dimensões (espessura e/ou largura) na faixa de 1-100 nm. Esses 

materiais são particularmente interessantes para aplicação como sensores, pois 

possuem propriedades diferentes do mesmo material na sua forma de bulk, seja por 

exibir maior razão área superficial/volume, por ter planos específicos expostos, por 

suas dimensões serem da mesma ordem do comprimento de Debye do material ou 

por uma combinação dos fatores citados. Essas diferentes propriedades 

apresentadas pelos sensores de gás a base de nanoestruturas, em relação aos 

materiais na forma de bulk são (CHEN et al., 2013):  

Melhor resposta sensora, que representa a intensidade com que é observada a 

variação na propriedade mensurável, matematicamente definida, para um 

semicondutor do tipo-n, como: 

   (7) 

  (8) 
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Onde S é a resposta sensora (na presença do gás oxidante ou redutor), R é a 

resistência elétrica na presença do gás analito e e R0 é a resistência elétrica da linha 

base (resistência do material sem a presença do gás analito). 

As equações 7 e 8 se invertem para o caso de um semicondutor do tipo-p, pois 

como explicado anteriormente, esses possuem comportamento oposto quando 

expostos ao mesmo tipo de gás. 

Rápido tempo de resposta e de recuperação, que é o tempo necessário entre a 

mudança na concentração do gás analíto (que será adsorvido ou quimissorvido) e a 

resposta confiável obtida. Essa característica e a sensibilidade vem justamente da 

elevada razão Área superficial/Volume apresentada por essas nanoestruturas, 

fazendo com que poucas moléculas sejam suficientes para causar grande alteração 

em sua resposta elétrica. Para um sensor na presença de um gás oxidante, os 

tempos de resposta e recuperação são dados por: 

  (9) 

  (10) 
Onde R0 é a resistência elétrica na ausência do gás analito (na presença 

atmosfera da linha base) e Rgás é a resistência na presença do gás analito. 

Maior seletividade (Q), que é a capacidade de detectar moléculas específicas 

em uma atmosfera contendo uma ampla variedade delas. Quantitativamente, esta 

propriedade pode ser definida como a razão entre as sensibilidades (S) da espécie 

de interesse e de uma espécie contaminante, ou: 

  (11) 
Onde, y é a resposta obtida, x’ a concentração do gás de interesse e x a 

concentração total de outros componentes; 

Limite de detecção em concentrações inferiores, sendo que esse LOD é 

definido como o parâmetro mínimo de entrada (como a concentração do gás analito) 

que o sensor apresenta resposta confiável e reprodutível, matematicamente definido 

como: 

  (12) 
Onde σ é o desvio padrão da linha base, ΔR é a diferença entre o maior e 

menor valor de resistência elétrica do primeiro pico e [Gás] é o valor, em ppm, da 

concentração do gás de análise nesse pico. 



47 

 

Maior estabilidade (ou o inglês, reliability), que consiste em obter a mesma 

resposta após várias medidas, resultando em um menor descarte de material 

poluente e maior economia; 

Baixa temperatura de operação, o que também significa baixo consumo de 

energia, além da ampliação do seu campo de aplicação. 

Enquadrando-se na definição de nano e de quimioresistores, dadas 

anteriormente, foram estudados, recentemente, as nanofitas de In2O3 (SINGH; 

GUPTA; LEE, 2011), nano filmes de CuO (QIN, 2012) e ZnO (ZHANG, 2012), (11) e 

as nanofitas de WO3 (C et al., 2015) e SnO2 (SHARMA; TOMAR; GUPTA, 2012) (LI 

et al., 2014).  

Porém, dentre essas diferentes composições, o SnO2 é o que desperta maior 

interesse (SHARMA; TOMAR; GUPTA, 2012) (LI et al., 2014) (DAS; JAYARAMAN, 

2014) (KANETI et al., 2015), seja pela sua elevada sensibilidade, seletividade e 

estabilidade química para diferentes gases, como H2S (LIU et al., 2003), CO 

(GARDESHZADEH et al., 2009), CO2 (KIM et al., 2000), O2 (GALATSIS et al., 2003), 

NO2 (HWANG et al., 2006) ou, também, por poder servir como material de partida 

para diferentes estequiometrias deste mesmo óxido metálico, como SnO e Sn3O4. 

 

2.4.1  Sensores de gás à base de múltiplas nanoestruturas unidimensionais (1D) 

 

Desse modo, nessa seção será dado destaque para as caracterizações como 

sensores de gás realizadas com múltiplas nanoestruturas unidimensionais (1D) à 

base de SnO2. 

Um dos primeiros estudos feitos com nanofitas de SnO2 para a detecção de 

NO2 em temperatura ambiente, baseava-se no estímulo fotoquímico através de luz 

ultravioleta (UV), onde a iluminação gerava buracos (h+) que se recombinavam com 

elétrons da superfície, fazendo com que as espécies de NO2 adsorvidas fossem 

eliminadas, diminuindo a espessura da camada deplecionada e, com isso, 

aumentando a condutividade do material (LAW et al., 2002). A reação responsável 

pelo aumento de 10 até 100 vezes na condutância do material é: NO2
- (ads) + h+ → 

NO2 (g). Esse estudo foi particularmente importante ao mostrar que nem sempre altas 

temperaturas são necessárias, como estudos anteriores mostravam (BARSAN; 

SCHWEIZER-BERBERICH; GOPEL, 1999). 
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Também operando em temperatura ambiente, foi relatado o uso de nanofios 

policristalinos de SnO2, capazes de gerar uma resposta sensora de 

aproximadamente 8000 para uma mistura de 6% de etanol em atmosfera ambiente, 

além de respostas com intensidade de 3 e 4 para 500 ppm de H2 e 20 ppm de CO, 

respectivamente. A vantagem da utilização de materiais policristalinos é a 

capacidade de controle do tamanho do grão, que chegando a diâmetros 

comparáveis a espessura da camada deplecionada, pode gerar aumentos 

exponenciais na resposta sensora (WANG; JIANG; XIA, 2003). 

Seguindo os estudos com nanoestruturas unidimensionais à base de SnO2, 

mostrou-se que nanofitas monocristalinas de SnO2 com estrutura cristalina do tipo 

Rutilo, crescidas na direção [101], podem ser utilizadas como sensor de etanol, CO 

e NO2. Mas, para isso, altas temperaturas são necessárias, como 200 °C para uma 

resposta sensora de 15,5 quando 0,5 ppm de NO2 são liberados, e 400 °C para uma 

reposta sensora de 41,6 para 250 ppm de etanol e de 2 para 500 ppm de CO 

(COMINI et al., 2002). Em contrapartida, outros trabalhos mostraram que nanofitas 

de SnO2 podem detectar 3 ppm de NO2 em temperaturas ambientes com o uso de 

sensibilização fotoquímica (LAW et al., 2002). 

E, para mostrar a influência da geometria das nanoestruturas unidimensionais 

nas propriedades sensoras, resultados com nanofios de SnO2 mostraram uma 

resposta sensora igual a 2 para 0,5 ppm de NO2, porém chegando até 300 quando 

essa concentração foi aumentada para 20 ppm. Além dos baixos tempos de 

resposta e recuperação, iguais a 100 e 200 segundos, respectivamente (HWANG et 

al., 2006). 

Mais recentemente, focou-se os estudos na funcionalização das nanoestruturas 

de SnO2 através da decoração superficial com nanopartículas metálicas, 

aumentando a resposta sensora do material e, principalmente, melhorando sua 

seletividade. Em um estudo onde as propriedades sensoras de nanofios e nanofitas 

de SnO2 foram monitoradas antes e depois da funcionalização com partículas de 

Pd0, mostrou que a funcionalização superficial é capaz de aumentar a sensibilidade 

em relação ao oxigênio e ao hidrogênio devido à dissociação catalítica do 

adsorvente em sua forma molecular, na superfício do Pd0, e a subsequente difusão 

das espécies atômicas para a superfície do óxido. Além disso, outras mudanças na 

condutividade foram observadas, indicando a formação de barreiras Schottky, 

capazes de deplecionar, ainda mais, as nanoestruturas (KOLMAKOV et al., 2005). 
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Ademais, nanofios de SnO2 foram funcionalizados com nanopartículas de prata e 

sua capacidade de detecção de NO2 (resposta sensora) foi aumentada de 15 para 

1100 quando 88% da área superfícial nas nanoestruturas foram cobertas, obtendo-

se um padrão em forma de sino (distriuição Gaussiana) para o gráfico de resposta 

sensora em função da área superfícial recoberta (ABIDEEN; KIM; KIM, 2017). 

 

2.4.2  Sensores de gases à base de uma única nanoestrutura unidimensional (1D) 

 

Estudar as propriedades como sensores de gás na forma de nanoestrutura 

unidimensional isolada (indivíduais) é vantajoso no sentido de eliminar as barreiras 

de potenciais devido as junções (contato entre as nanoestruturas), como pode ser 

visto na Figura 5. Sendo assim, o mecanismo de transporte em uma única 

nanoestrutura 1D passa a ser estudado livre de fatores extrínsecos, os quais podem 

vir a interferir no entendimento desse mecanismo. 

 

Figura 5 - Ilustração de como se dá o mecanismo de sensoriamento de gás e da formação de 

barreiras de junções. 

 

Fonte: (CHEN et al., 2013). 

 

Baseado no que foi dito, ao comparar as diferentes respostas sensoras obtidas 

para o mesmo material, porém com diferentes diâmetros, pode-se chegar a 

informações interessantes, como por exemplo a espessura da camada de depleção 

(que ocorre devido a efeitos eletrostáticos e está relacionada ao comprimento de 

Debye desse material) em função de diferentes gases analitos (CO, H2S, O2, NO2, 

etc.), caso as curvas de sensibilidade (definida por alguns autores como resposta 

sensora) em função do diâmetro das nanoestruturas obedeçam a seguinte 

expressão: 
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  (13) 
Onde R é o raio da nanoestrutura e D é a espessura da camada de depleção. 

A expressão acima também permite prever um aumento na sensibilidade 

quando o parâmetro D se aproxima do raio da nanoestrutura (R), ou seja, quando a 

nanoestrutura se torna cada vez mais deplecionada, o que também mostra a 

importância de se obter nanoestruturas com dimensões pequenas e controladas.  

Essa aproximação entre o raio da nanoestrutura e a espessura da camada de 

depleção, e sua relação com a sensibilidade do sensor de gás produzido podem ser 

vistas na equação 14, abaixo: 

  (14) 
Cujo limite só pode ser alcançado teoricamente. 

Nanofios monocristalinos de SnO2 crescidos através do mecanismo VS foram 

estudados de forma individual quando depositados sobre contatos feitos em 

substratos de Si/SiO2. Nesse estudo, nanofios de diferentes diâmetros foram 

estudados em função da temperatura de trabalho e da concentração de NO2. 

Observou-se que as temperaturas ótimas de operação ficam em torno de 250 – 350 

°C. Deste modo, utilizou-se essa temperatura e percebeu-se que a resposta sensora 

aumenta em função do aumento na concentração de NO2, e em função da 

diminuição do diâmetro dos nanofios, com sinal sensor igual a 6 para nanofio com 

40 nm  e sinal igual a 4 para um nanofio de 117 nm (ambos expostos a 100 ppm de 

NO2) e tempos de resposta e recuperação alcançando 3 segundos em 400 °C 

(TONNEZER; HIEU, 2012).  

Porém, antes desse estudo mais completo, várias tentativas de contato 

utilizando um microscópio de feixe duplo foram feitas e alguns dos resultados serão 

comentados a seguir. 

Primeiro, demonstrou-se que a contato realizado pela deposição de vapor do 

complexo de platina do FIB, através do método químico, sobre os nanofios de SnO2 

podem apresentar comportamento não-ôhmico, o que era esperado, haja visto que 

existe uma diferença entre a função trabalho do compósito de platina e a 

eletronegatividade do óxido de estanho (HERNÁNDEZ-RAMÍREZ et al., 2007). Esse 

resultado mostra a importância de se realizar medidas 4-pontas para auxiliar na 

interpretação dos resultados obtidos, sejam eles em relação a resposta sensora ou 
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as simulações teóricas feitas para o ajuste da medida de espectroscopia de 

impedância.  

Porém, em aplicações práticas, não se observa medidas sensoras 4-pontas 

sendo realizadas, desse modo, caracterizou-se esses nanofios de SnO2 como 

dispositivos portáveis para detecção de CO utilizando medidas 2-pontas e um 

sistema de self-heating. O resutado obtido encontra-se na Figura 6, a qual mostra 

valores de reposta sensora iguais a aproximadamente 1,08 e 1,14 para 50 e 100 

ppm de CO, respectivamente, operadas em 120 °C, sendo que essas medidas são 

realizadas com uma potência dissipada igual a 56 mW, sendo essa a principal 

vantagem do uso de nanoestruturas unidimensionais individuais (HERNANDEZ-

RAMIREZ et al., 2007). 

 

Figura 6 - Resposta sensora para nanofios de SnO2 para CO como gás de análise. A medida foi 

realizada em 120 °C. 

 

Fonte:  (HERNANDEZ-RAMIREZ et al., 2007). 

 

Continuando os estudos para caracterização sensora dessas nanofitas de 

SnO2, individuais, foram realizadas medidas em 265 °C com sucessivas liberações 

de 200 ppm de CO, um equivalente de 50% de humidade (em 25 °C) e uma mistura 

de 200 ppm de CO e 50% de humidade. Observou-se uma variação na resistência 

elétrica igual a 14,5 ± 0,5% para o CO, uma variação de 23,3 ± 0,5% para os 50% de 

humidade e uma variação de 34,3 ± 0,5% para a liberação concomitante dos dois 

gases analitos. Essa observação foi um importante passo no estudo de sensores de 

gás, pois mostra que mesmo moléculas distintas (CO e H2O) podem ser detectadas 
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no mesmo momento, influenciando na seletividade do material (HERNANDEZ-

RAMIREZ, BARTH, et al., 2007). Esses resultados estão resumidos na Figura 7: 

 

Figura 7 - Resposta sensora para um único nanofio de SnO2 frente a exposição de CO, e vapor de 

H2O, em 265 °C. 

 

Fonte:  (HERNANDEZ-RAMIREZ et al., 2007). 

 

Também mostrou-se que sensores montados com nanoestruturas 

unidimensionais individuais podem operar em temperatura ambiente, através de 

excitação fotoquímica. Observou-se que ao iluminar nanofios de ZnO, com 

comprimentos de 13 µm e raio de aproximadamente 95 nm, com fótons de energia 

maior que 3,37 eV (band gap no ZnO), uma mundança na condutivade do material 

era detectada. Além de mostrar um sensor de gás promissor, principalmente devido 

a sua baixa potência dissipada, esse estudo em nanoestruturas individuais provou 

que a fotocondutividade nos nanofios de ZnO se dá pela geração de elétrons-

buracos no bulk e que a não-recuperação total após desligar a luz UV é um 

indicativo da existência de fotocondutividade permanente (PPC) (PRADES et al., 

2008). Também trabalhando com nanoestruturas de ZnO, um estudo recente 

mostrou a influência da quantidade e geometria de contatos semicondutor-

semicondutor quando os materiais foram expostos a etanol, H2 e CH4, mostrando um 

maior sinal sensor para tetrapodes em relação as folhas e nanofios de ZnO  

(PAULOWICZ et al., 2018). 
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2.5  O porquê das nanoestruturas à base de óxido de estanho (SnxOy) 

 

A matéria prima escolhida para esses estudos foi a de dióxido de estanho 

(SnO2), obtido do mineral cassiterita, que cristaliza com uma estrutura tetragonal do 

tipo rutilo (Figura 8, onde os íons de estanho (Sn+4) estão hexa coordenados e os 

átomos de oxigênio tri-coordenados (GREENWOOD, 1984), gerando o grupo 

espacial P4/mmm. 

 

Figura 8 - Estrutura cristalina do SnO2. As cores vermelhas representam os átomos de oxigênio, 

enquanto as cores cinzas representam os átomos de estanho. 

 

Fonte:  (RASHID, 2013). 

 

A formação de defeitos em sólidos, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, são 

favorecidos termodinamicamente, uma vez que ao se criar vacâncias, por exemplo, 

a entropia do sistema aumenta, diminuindo a energia livre de Gibbs do sistema    

(ΔG = ΔH – TΔS). Essa formação ocorre mesmo com um pequeno aumento na 

entalpia, que, no caso do SnO2, esse aumento passa a ser insignificante devido a 

sua estrutura cristalina do tipo rutilo.  

O aumento na entropia é traduzido na forma de entropia configuracional, pela 

seguinte equação: 

   (15) 
Sendo k a constante de Boltzmann e W está relacionado com a possibilidade 

de criação de vacâncias de ânions e de cátions (defeito Schottky), sendo que essa 

possibilidade é obtida estatisticamente por: 

  (16) 
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Onde N é o número total de sítios na estrutura cristalina, e n é o número de 

vacâncias formadas (de cátions e de ânions), sendo n expresso por: 

  (17) 
Onde ΔH é a variação total da entalpia de reação, e T a temperatura da reação 

(em Kelvins). Sendo que a equação 17 mostra, matemáticamente, que vacâncias 

são favorecidas por estruturas com elevada coordenação e baixa entalpia de 

formação de defeito. 

Desse modo, esse arranjo de átomos faz com que o SnO2 seja considerado um 

semicondutor do tipo-n devido a sua não-estequiometria de oxigênio (CHIANG; 

BIRNIE; KINGERY, 1997), como resultado da elevada quantidade de vacâncias de 

oxigênio geradas intrinsecamente, com band gap de 3,6 eV, porém níveis doadores 

com energia entre 0,03 e 0,15 eV abaixo da banda de condução são formados pelos 

elétrons livres na rede, gerados após a formação dos defeitos (JARZEBSKI; 

MARTON, 1976a) (JARZEBSKI; MARTIN, 1976b).  

E essa característica tipo-n faz com que materiais à base de SnO2 sejam 

utilizados como diversos tipos de dispositivos industriais com aplicações 

tecnológicas, principalmente devido a sua alta condutividade e transparência na 

região do visível, como por exemplo, varistores (PIANARO et al., 1995) (PIANARO et 

al., 1998), catalisadores (PARK et al., 1999), células solares (TURRION; BISQUERT; 

SALVADOR, 2003), células combustíveis (JIANG et al., 2005) e, claro, sensores de 

gás tóxico, classe que vem recebendo maior atenção nos últimos anos. 

Além de possuir essa característica semicondutora acentuada, o SnO2 pode 

dar origem a outros materiais com diferentes estequiometrias, porém mais instáveis 

termodinâmicamente, como SnO e Sn3O4 (SUMAN et al., 2014). Essas 

estequiometrias mais incomuns foram estudadas como sensores de gases e 

relatadas recentemente pelo grupo (LIEC-Araraquara), porém muitos estudos em 

relação ao seu mecanismo sensor devem ser realizados, à fim de compreender as 

causas de respostas sensoras tão elevada, principalmente em relação ao NO2 

(SUMAN et al., 2013). Desse modo, ao estudar esses materiais de maneira isolada e 

com duas maneiras distintas de operação, espera-se contribuir para a literatura 

relacionada à esses tema. 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Nesse tópico serão mostradas as técnicas necessárias para o preparo das 

amostras e eletrodos que foram utilizados nesse trabalho, assim como os 

equipamentos e os parâmetros utilizados. Por ultimo, nessa seção, será mostrado 

como as medidas sensoras foram realizadas. 

Os materiais sintetizados neste projeto foram caracterizados estrutural e 

morfologicamente, e as caracterizações sensoras foram realizadas em 

nanoestruturas individuais e em múltiplas nanoestruturas, sendo que essas últimas 

caracterizações elétricas foram feitas utilizando tanto o método convencional de 

aquecimento, através de uma fonte externa e resistências elétricas, quanto o método 

self-heating. Além disso, para essas caracterizações elétricas, o uso de eletrodos se 

faz necessário, então, acrescentou-se a parte de preparação dos dispostivos 

contendo os pré-contatos através da técnica de litografia e deposição por sputtering. 

Parte dos procedimentos experimentais fora realizada durante o estágio (BEPE-

FAPESP) na Universidade de Surrey (Guildford, UK) e também será descrita, com 

detalhes, aqui. 

 

3.1  Síntese das nanoestruturas à base de óxido de estanho através do método de 

redução carbotérmica 

 

Em relação ao preparo das nanoetruturas, as nanofitas  de SnO (também com 

características morfológicas de discos), Sn3O4 e SnO2 foram obtidas através do 

método de redução carbotérmica, onde adicionou-se uma fonte de carbono (no 

caso, negro de fumo da Union Carbide, > 99% de pureza) ao pó de SnO2 comercial 

(Sigma-Aldrich, 99,9% de pureza) como forma de auxiliar no processo de 

evaporação do óxido.  

As sínteses desses materiais foram realizadas em um forno tubular horizontal 

(EDG, modelo FT-HI/40) utilizando um tubo de alumina de alta densidade (1 m de 

comprimento e 50 mm de diâmetro interno) para crescimento das nanofitas de todas 

as estequiometrias. Para um elevado controle da atmosfera de síntese, que é 

fundamental para a obtenção do material desejado, um sistema de vedação 

composto por tampas de alumínio e o-rings de viton utilizado nas extremidades do 
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tubo. Cada tampa contém uma ou mais aberturas com válvula que permite controlar 

a entrada e a saída de gases dentro do tubo. Com o auxílio de fluxômetros e 

controladores de massa (Fluxômetro Cole-Parmer de 65 mm e Fluxômetro de massa 

digital MKS modelo 247) conectados a estas aberturas foram ajustadas as 

quantidades dos gases inseridos (N2 e/ou O2) na atmosfera de síntese. Como 

apresentado na revisão bibliográfica, o controle da temperatura também tem papel 

chave na obtenção das nanoestruturas.  

Desse modo, uma calibração à fim de monitorar a mudança de temperatura ao 

longo do forno tubular deve ser realizada, obtendo-se o “mapa de temperatura”. Para 

isso, o forno foi aquecido até 1150 °C, e com um termopar verificou-se a 

temperatura ao longo da extensão do tubo, com medidas a cada 2,5 cm de 

distância, iniciando-se no centro do tubo, após 30 minutos de estabilização. Além 

disso, como a temperatura programada nem sempre corresponde a temperatura 

real, mesmo após 30 minutos de estabilização, uma curva de calibração deve ser 

realizada, obtendo-se a temperatura real em função da temperatura programada (em 

°C) para diferentes temperaturas, sempre medidas no centro do tubo, a qual deverá 

ser utilizada para a escolha da temperatura de síntese.  

A otimização das condições de síntese já fora realizada e esses parâmetros 

serão parcialmente reproduzidos para a obtenção dos materiais nanoestruturados de 

interesse (SUMAN; ORLANDI, 2011). Para a realização da síntese, iniciou-se a 

preparação dos pós que foram utilizados como material de partida. Inicialmente, o 

SnO2 (Sigma-Aldrich, 99,9% de pureza) foi mecanicamente misturado com o negro 

de fumo (Union Carbide, > 99% de pureza) em um almofariz de ágata utilizando a 

proporção molar SnO2:C de 1,5:1 (equivalente a 5% em massa de negro de fumo), 

até que a coloração do pó ficasse homogênea.  

Obtido o material de partida, pesou-se 1g dessa mistura e colocou-se em uma 

barca de alumina que em seguida foi inserida na parte central do tubo de alumina, 

ou seja, na região com maior temperatura, e de maior estabilidade térmica em 

função do afastamento em relação a região central. Por último, vedou-se as 

extremidades com vedações de alumínio, especialmente torneadas para esse fim, 

intercaladas com o-rings de vitón, de modo a evitar qualquer tipo de vazamento.  

Controlando a temperatura, o tempo de síntese e a atmosfera dentro do tubo, 

dois tipos de síntese foram realizadas. Em ambos os casos, a temperatura utilizada 

foi de 1135°C com taxas de aquecimento e resfriamento de 10 °C.min-1 e tempo de 
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síntese de 75 minutos. Porém, para a formação de nanoestruturas à base de óxido 

de estanho com diferentes estados de oxidação, a atmosfera de síntese no interior 

do tubo foi variada, utilizando-se uma atmosfera inerte (apenas N2) para a síntese do 

SnO (menor estado de oxidação) e uma atmosfera mista (N2 e O2) para a síntese do 

Sn3O4 e do SnO2. 

No primeiro caso, onde desejava-se o material de SnO, manteve-se um fluxo 

de nitrogênio igual a 100 cm3 min-1 constante durante toda a síntese, através de uma 

mangueira conectada em uma extremidade do tubo. Uma outra mangueira foi 

conectada na saída, do lado oposto do tubo, terminando em um borbulhador de 

água, à fim de evitar a entrada de oxigênio dentro do tubo pelo contra-fluxo e, 

também, evitando que o CO e CO2 liberados durante a síntese fossem lançados 

diretamente na sala de síntese. Esse fluxo de N2 é importante por manter a 

atmosfera inerte durante a formação das nanoestruturas e, claro, por arrastar o 

vapor formado para as regiões frias do tubo, onde as mesmas vão se condensar e 

dar origem aos materiais desejados. 

No segundo caso, onde desejava-se obter os materiais em maiores estados de 

oxidação (Sn3O4 e SnO2), manteve-se um fluxo de nitrogênio igual a 160 cm3 min-1 

constante durante toda a síntese, com as mangueiras conectadas da mesma forma 

como foram para a síntese do SnO, porém com um contra-fluxo de oxigênio, igual a 

0,6 cm3 min-1 obtido através de uma mangueira ligada na extremidade oposta da 

onde fora conectada a mangueira com entrada de N2, ou seja, do mesmo lado da 

mangueira de saída do N2 (com terminação no borbulhador de água), em uma 

segunda válvula. Essa quantidade de O2 foi mantida através de um fluxômetro de 

massa digital, com acionamento após a temperatura ter atingido 900 °C. Escolheu-

se essa temperatura para ligar o fluxo de oxigênio pois pela análise do Diagrama de 

Ellingham e observações experimentais, essa é a temperatura em que começa a 

reação de formação do vapor de SnO e, caso esse fluxo de O2 fosse ligado no início 

do aquecimento, ele reagiria com o negro de fumo, fazendo com que apenas SnO2 

permanecesse na barca quando o patamar fosse atingido, inviabilizando a 

evaporação do pó nessa temperatura. Essa reação do oxigênio com o negro de 

fumo é o fator que faz com que seja utilizado um maior fluxo de nitrogênio se 

comparado com a síntese do SnO (100 cm3 cm-1), pois com O2 presente, há uma 

maior formação de vapor de CO e CO2 por unidade de tempo, aumentando o grau 

de superssaturação do tubo, o que deve ser evitado através do arraste desses 
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vapores para fora dele, à fim de formar nanoestruturas unidimensionais e não pó ou 

bulk dos respectivos materiais. 

 

3.2  Foto-litografia e evaporação dos eletrodos 

3.2.1  Eletrodos à partir de uma máscara negativa 

 

A máscara comprada no CTI - Campinas contém padrão do tipo negativo, 

como pode ser visto na Figura 9, onde as cores vermelha e azul representam a 

deposição de cromo. A parte vermelha será um aquecedor que depois de 100 nm de 

ouro dá uma resistência de cerca de 43 Ω, e as cores azuis são contatos para 

medidas de 2-pontas (azul escuro) e 4-pontas (azul claro e escuro). 

 

Figura 9 - Projeto da máscara de quartzo fabricada no CTI - Campinas. A cor azul escura representa 

as 2-pontas que serão usadas para as medidass de sensor de gás, e a cor azul clara usada 

juntamente com o azul escuro permite medidas 4-pontas. A cor vermelha representa o circuito para 

aquecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A fabricação do eletrodo apresentado na Figura 9 exigiu um processo 

fotolitográfico negativo, descrito detalhadamente na Figura 10. Primeiro, o substrato 

Si/SiO2 (300 nm de camada de óxido) foi limpo em água, acetona, álcool isopropílico 

(IPA), metanol (todos Sigma-Aldrich com 99,00% de pureza) e plasma (100 W 

durante 5 minutos). Após o processo de limpeza, o substrato foi recoberto por um 
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filme de AZ5214E (Sigma-Aldrich ≥ 99,00%) depositado por um spin-coater (Ossila) 

a 4000 rpm por 45 segundos, seguido por um tratamento térmico em uma chapa de 

aquecimento (EMS Precision Electronic Hot Plate Model 1000-1 ) a 98 °C durante 1 

minuto. O wafer contendo o photoresist foi deixado esfriando e absorvendo água 

numa caixa de humidade a 55% durante 5 minutos e, depois disso, o susbtrato foi 

exposto a luz UV - 365 nm - (14 mW cm-2) por 6,7 segundos através da máscara 

usando um foto-alinhador (Karl-Suss, MA-26 i-line) e aquecido “de forma reversa” a 

110 °C por 2 minutos. A segunda exposição foi realizada sem máscara sobre o 

wafer (flat exposure) usando as mesmas condições anteriores, porém por 20 

segundos. Com o photoresist reticulado, o processo de revelação foi feito usando o 

AZ326MIF por cerca de 40 segundos com agitação. Após a revelação, o processo 

foi finalizado mergulhando o wafer em água; e, após secagem foi feita uma camada 

metálica de Ti (10 nm, camada de adesão) e Au (100 nm) sobre o substrato, usando 

um sistema de feixe eletrônico (Univex e-beam) operando a 7,5 kV. Finalmente, os 

eletrodos foram finalizados através do procedimento de lift-off utilizando o removedor 

NMP-1165 à temperatura ambiente por 3h com alguma agitação manual. 

 

Figura 10 - Procedimento detalhado usado para a fabricação de eletrodos via máscara negativa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Além do eletrodo mostrado na Figura 9, alguns eletrodos interdigitados foram 

feitos usando a via negativa. Esses padrões interdigitados já estavam nas 

instalações da sala limpa do Advanced Technology Institute (ATI - Universidade de 
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Surrey), com os menores interdigitais apresentando um gap de 20 µm e os maiores 

um gap de 40 µm. 

O processo de litografia negativo é mais trabalhoso e apresenta um maior 

número de etapas (aumentando o tempo do procedimento e número de etapas). 

Então, um truque interessante é utilizar o procedimento de fotolitografia positiva e 

fazer uma máscara com padrão positivo usando uma máscara negativa. Assim, 

usando a máscara negativa de quartzo feita no CTI - Campinas, depositou-se uma 

cópia positiva com quartzo em um vidro espesso. Após essa nova máscara 

fabricada, o resto dos eletrodos foram fabricados através da rota positiva, detalhada 

na seção seguinte. 

 

3.2.2  Eletrodos à partir de uma máscara positiva 

 

A fabricação através do processo positivo de fotolitografia está 

esquematicamente ilustrado na Figura 11. Primeiro, o substrato de Si/SiO2 (300 nm 

de camada de óxido) foi limpo em água, acetona, IPA, metanol e plasma com 100 W 

por 5 minutos. Após o processo de limpeza, o substrato foi recoberto com 

Hexametildisilazano (Sigma-Aldrich ≥ 99,00%) utilizando um spin coater (Ossila) a 

3000 rpm por 45 segundos, a fim de garantir uma boa aderência dos photoresists 

subsequentes. Em seguida, um filme de hexafluoreto de enxofre polimetilglutarimida 

(PMGI SF6) foi depositado com rotação a 3000 rpm durante 45 segundos, 

resultando numa película fina de cerca de 300 nm. É importante notar que a 

metalização deve ter menos que 2/3 da espessura do PMGI SF6, isto é, 3000 rpm é 

a velocidade de rotação ótima se desejar uma espessura de 100 nm do metal. Esta 

primeira deposição foi seguida por um tratamento térmico numa chapa de 

aquecimento (EMS Precision Electronic Hot Plate Modelo 1000-1) a 155 °C durante 

7 minutos. A segunda camada de photoresist foi feita por spn coater do S1805 a 

3000 rpm por 45 segundos, resultando em uma fina camada de cerca de 600 nm, 

seguida por um tratamento térmico em uma chapa de aquecimento a 120 °C por 2 

minutos. O wafer foi exposto ao UV (14 mW cm-2) durante 6,7 segundos através da 

máscara positiva confeccionada à partir da fabricada no CTI usando um alinhador 

(Karl-Suss, MA-26 i-line) e revelada durante 30 segundos com o MF-319 (Baseado 

em TMAH). 
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A camada metálica de Ti0 (10 nm, camada de adesão) e Au (100 nm) foram 

depositadas sobre o substrato utilizando um sistema de feixe eletrônico (Univex) 

operando a 7,5 kV. Finalmente, os eletrodos foram modelados utilizando o 

removedor NMP-1165 à temperatura ambiente por 3h com alguma agitação manual. 

 

Figura 11 - Procedimento detalhado usado para a fabricação de eletrodos via máscara positiva. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Utilizando o processo positivo, também foram fabricado eletrodos à partir de 

uma máscara elaborada pelo Dr. David Cox, que permite 17 diferentes contatos para 

realizar medidas 4-pontas ou 34 contatos para medidas 2-pontas, como pode ser 

visto na Figura 12. A distância entre eletrodos adjascentes é de 80 µm e a distância 

entre eletrodos opostos é de certa de 110 µm. Esses eletrodos foram úteis no 

preparo de dispositivos contendo uma única nanoestrutura dos materiais de 

interesse para serem futuramente medidos no Laboratório Nacional de Física (NPL, 

Teddington, UK). 
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Figura 12 - Padrão de 0,5 x 0,5 polegadas, contido em uma máscara positiva. 

 

Fonte: Desenhado e fornecido por Dr. David Cox. 

 

3.3  Deposição dos interdigitais através do mecanismo de sombra 

 

Para a deposição dos eletrodos interdigitais e dos circuitos para aquecimento 

das amostras por self-heating, utilizou-se o método de deposição através do 

mecanismo de sombra em um Sputtering Denton Vacuum dv502A.  

Para a deposição dos interdigitais e dos circuitos para aquecimento por self-

heating foram utilizadas máscaras de aço inox vazadas com o padrão de deposição 

desejado. 

As máscaras para deposição dos interdigitais continham 18 “dedos” de 200 µm 

de largura e espaçamento entre eles de 200 µm e, também, com interdigitais 

contendo 24 “dedos” de 150 µm de largura e espaçamento entre eles de 150 µm e 

com circuitos para self-heating com largura de 400 µm com uma distância total igual 

a 80 mm. 

Em relação as deposições, essas foram feitas tanto em substratos de Alta 

Alumina 4”x4” Plasma Pure-UC-High da CoorsTek quanto em substrato de Si/SiO2 

da Thermal Oxide, com 300 nm de material isolante. 

Para ambas as deposições, esperou-se a câmera e a linha do Sputtering 

alcançarem um vácuo de 1x10-6 Pa para iniciar a liberação do Argônio, responsável 
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pela formação do plasma. O fluxo de argônio utilizado foi de 13 cm3 cm-1, fazendo 

com que o vácuo caísse para 1x10-4 Pa.  

Nas deposições sobre a alumina de alta pureza, utilizou-se platina como metal 

de deposição. Na parte frontal, que correspondia ao padrão dos interdigitais, a 

deposição foi feita durante 40 minutos em uma potência de 65 W. Já na parte de 

trás, correspondente ao circuito de self-heating, a deposição durou 30 minutos sob 

uma potência de 65 W, sendo que após esse tempo, apenas os pads foram 

deixados a mostra, e mais 20 minutos de deposição fora realizada, à fim de tornar os 

pads bem menos resistivos do que a parte de cima, evitando danos aos conectores, 

durante as medidas elétricas. 

Nas deposições feitas sobre os substratos de SiO2, necessários para o estudo 

de nanoestruturas individuais, uma camada de titânio foi depositada préviamente a 

deposição de platina. Isso se fez necessário, pois a platina possui baixa aderência 

com os substratos de SiO2 polidos ópticamente, necessitando de uma camada de 

aderência. Sendo assim, uma deposição de titânio foi feita nos dois lados do 

substrato de SiO2 (parte frontal e traseira) por um tempo de 10 minutos com uma 

potência de 100 W. Depois da criação dessa camada de aderência, as deposições 

dos interdigitais e dos circuitos de self-heating foram feitas do mesmo modo que 

foram realizadas para os substratos de alumina, ou seja, 30 min e 30 mais 20 

minutos com uma potência de 65 W, na parte frontal e traseira, respectivamente. 

Após a deposição, os substratos de alumina foram levados ao forno para 

tratamento térmico por 2 horas em 900 °C com taxa de aquecimento e resfriamento 

iguais a 10 °C min-1, suficiente para causar mobilidade na platina e melhorar a 

aderência do filme. Em relação aos substratos de Si/SiO2 contendo os eletrodos 

depositados, esses foram tratados em 600 °C durante 2 horas, com taxa de 

aquecimento e resfriamento iguais a 10 °C min-1. Uma menor temperatura foi 

utilizada para os substratos de SiO2, pois altas temperaturas podem fazer com que a 

platina se difunda para a camada de óxido, causando correntes de fuga. 

 

3.4  Contato das nanoestruturas individuais com os eletrodos pré-existentes 

 

Os contatos foram feitos através da deposição de vapor pelo método químico, 

utilizando um precursor de trimetil(metilciclopentadienil)platina (IV) presente no 
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sistema de injeção de gases (GIS) de um microscópio de feixe duplo (FIB), marca 

FEI, modelo Helios Nanolab 600i. Para essa decomposição ocorrer, o feixe de 

elétrons ou de íon deve ser utilizado para estimular a reação de decomposição 

desse organometálico, principalmente envolvendo a ligação Pt-CH3, proposta como 

sendo (WNUK et al., 2009): 

 MeCpPtIVMe3 (ads) + e- (ou Ga+3) → PtC8(ads) + H2 (g) + CH4 (g)  (18) 

Para essa deposição utiliza-se baixas tensões de aceleração em relação ao 

feixe de elétrons e altas tensões de aceleração em relação ao feixe de íons. Isso é 

verdade, pois para o feixe de elétrons, percebeu-se que a ionização da ligação M-

CH3 é mais efetiva com baixas energias, ao passo que para a colisão dos íons Ga+3, 

essas são mais efetivas com maiores acelerações. 

Já em relação as correntes utilizadas (spot sizes), eles devem ser pequenos 

para a deposição por elétrons, à fim de manter boa resolução e, para o feixe de íons, 

essas correntes devem ser tais que o balanço entre decomposição do adsorbato e a 

taxa de sputtering do material seja favorável a deposição, isso faz com que a dose 

deva ser em torno de 2 a 6 pA/µm2. 

Realizar contatos elétricos nessa escala é crítico pois sabe-se que a dopagem 

das nanoestruturas com íons Ga+3 pode alterar suas propriedades elétricas, 

aumentando seu caráter tipo-n ou até mesmo fazendo um semicondutor tipo-n 

passar a se comportar como um semicondutor do tipo-p. Desde modo, os contatos 

serão feitos após a escolha de uma nanoestrutura isolada entre os “dedos” do 

interdigital para, primeiramente, realizar os contatos com as nanoestruturas através 

da deposição induzida por feixe de elétrons (Pt-EBID), através de filmes finos de 10 

µm de comprimento com seção transversal de 0.25 µm2. Logo após esses primeiros 

contatos, deixando uma distância segura em relação as nanoestruturas estudadas, 

realizou-se o contato entre esses filmes de platina depositados por elétrons e os 

“dedos” do interdigital através de uma deposição estimulada pelo feixe de íons Ga+3 

(Pt-IBID), onde os filmes finos continham 80 µm de comprimento e uma sessão 

transversal de 1 µm2. 

Com os novos eletrodos, as condições para Pt-EBID foram as mesmas das 

deposições anteriores e as deposições por Pt-IBID não se fizeram necessárias 
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devido ao pequeno espaçamento entre os eletrodos e ao procedimento de 

manipulação que colocou as nanofitas diretamente sobro o ouro. 

Todo esse procedimento é realizado sob o vácuo de 1x10-5 Pa do microscópio e 

chama-se micro fabricação. Um esquema desse procedimento realizado pode ser 

visto na Figura 13. 

 

Figura 13 - Procedimento para preparação dos dispositivos estudados, desde a deposição no 

interdigital até o final do processo de micro fabricação. A) Suspensão dos discos de SnO (uma das 

estruturas estudadas) que fora depositada no interdigital, com os “X” representando as partes que 

foram debastadas pelo feixe de íons. B) Imagem SE-SEM do dispositivo após o processo de micro 

fabricação, com os contatos feitos através de Pt-EBID e Pt-IBID. As regiões indicadas por Mill 

representam os cortes nas regiões indicadas pelos “x” menores. Imagens com maior resolução serão 

mostradas nas próximas seções. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

3.5  Caracterizações 

3.5.1  Caracterizações estrutural por difração de raios-X (DRX) 

 

A técnica de DRX é baseada no fenômeno da difração de raios-X pelos 

componentes atômicos de um cristal, e na interferência construtiva e destrutiva 

desses feixes difratados. Deste modo, o processamento e a interpretação de 

difratogramas obtidos pela técnica de DRX informam sobre a estrutura e o grau de 

cristalinidade do material analisado, permitindo a análise de fases, determinação de 
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uma direção preferêncial de crescimento e a determinação de tamanho de cristalitos 

em amostras cristalinas. 

As amostras foram caracterizadas pelo equipamento Rigaku modelo RINT2000 

com anodo rotatório de cobre, filtro de níquel e detector linear D/teX Ultra 2, usando 

a radiação CuKα (λ = 1,5406 Å). Para a realização da análise, após os materiais 

terem sido retirados do forno e separados, os mesmos foram colocados sobre um 

porta-amostra de vidro e inseridos no equipamento. Variou-se o ângulo de difração 

no intervalo de 20° à 80° com um passo de 0,02° e tempo de integração de 2s por 

passo. 

Após obtidos os difratogramas, suas fases cristalinas foram atribuídas com a 

utilização do Software Search Match da Crystallographica®. 

 

3.5.2  Caracterizações estrutural por microscopia Raman 

 

Em relação a difração de raios-X (DRX), o grupo espacial do material, e apenas 

ele, determina o número máximo de picos. Por um outro lado, a espectroscopia 

Raman, além de depender do grupo pontual do material, ela também depende das 

ligações locais, da estrutura de bandas e do número de átomos por célula unitária. 

De uma forma mais simples, a DRX está relacionada com o arranjo 3D de longo 

alcance enquanto o Raman é mais sensível a variações pontuais, sendo assim, 

superior ao DRX na identificação de fases intermediárias.  Portanto, uma técnica 

bastante útil quando estudados o SnO, Sn3O4 e SnO2  (EIFERT et al., 2017). 

Para as caracterizações Raman as amostras foram pressionadas sobre uma 

lâmina de vidro e colocadas no ponto focal do microscópio feito pela Jobin Yvon, 

modelo M.F.O. O comprimento de onda utilizado foi de 514 nm, com o laser da 

Melles Griot,  e o espectro recolhido no módulo iHR550 da Horiba. 
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3.5.3  Caracterizações UV-Vis e Foto-condutividade 

 

As medidas de UV-Vis foram realizadas através de um Espectrofotômetro de 

absorção na região do UV/Vis/NIR com esfera integradora, Lambda 1050 da Perkin 

Elmer. A esfera integradora de 150mm de diâmetro com detectores InGaAs (NIR) e 

PMT (UV/VIS) operou na faixa espectral de 200 a 1000nm em modo de reflectância 

difusa, com passo de 2 nm s-1. As medidas de foto-condutividade foram feitas com 

os materiais sobre um eletrodo interdigitado com uma Kiethley 237 coletando valores 

de corrente enquanto luses de diferentes comprimentos de onda (1000 cm-1 a 200 

cm-1) incidem sobre a amostra. 

 

3.5.4  Caracterizações morfológicas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises das características morfológicas dos materiais foram feitas 

utilizando um microscópio eletrônico de varredura, do tipo Field Emission Cold de 

alta resolução (FEG-SEM-JEOL, modelo 7500F).  

Essa análise por microscopia eletrônica de varredura permitiu estudar 

detalhadamente as características morfológicas dos materiais obtidos, como por 

exemplo a existência de nanopartículas metálicas em sua superfície, existência de 

defeitos, análise de tamanho de partículas e, também, auxíliou no processo de 

separação dos micro-discos de SnO das nanofitas de SnO por sedimentação. Ao 

final dessa análise, em conjunto com a interpretação dos difratogramas de raios-X, 

pode-se conferir a eficácea da síntese. 

Para a anáise de microscopia eletrônica de varredura, os materiais de interesse 

foram dispersos em álcool isopropílico (Synth, P.A.) e deixados em banho de 

ultrassom, por 20 minutos, à fim de desaglomerarem. Ao final, 400 µL da solução 

desejada foi depositada no substrato limpo e secada através de ar comprimido, 

evitando que um filme orgânico se formasse sobre a amostra, o que geralmente 

ocorre quando se acelera o processo de secagem através de temperatura. 
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3.5.5  Caracterização elétrica dos materiais, como sensores de gás tóxico 

 

O principal objetivo desse projeto é entender como se dão os mecanismos de 

interação dos gases com a superfície dos materiais à base de SnO2 (micro discos de 

SnO, nanofitas de SnO, nanofitas de Sn3O4 e nanofitas de SnO2), sejam esses 

processos químicos ou físicos, e os mecanismos de transporte em nanoestruturas 

individuais. Para isso, foram realizadas caracterizações elétricas dc dos materiais, 

como sensores de gases tóxicos, utilizando dois métodos de aquecimento, o mais 

convencional, onde utiliza-se resistências elétricas e uma fonte externa, e um mais 

recente e com menor taxa de dissipação de potência, denominado self-heating, onde 

um circuito elétrico, localizado no lado oposto da onde fora depositado o material, 

faz com que o mesmo aqueça através da passagem da própria corrente, 

consequentemente, aquecendo a amostra. 

Para a caracterização dos materiais nanoestruturados na forma de múltiplas 

estruturas, utilizou-se um interdigital constituido de um filme espesso composto por 

uma liga de prata e paládio (Ag/Pd) depositado através do método de impressão do 

tipo silk screen, em um substrato de alumína e também substratos com eletrodo 

interdigital de platina, sobre Al2O3. Esses substratos variaram no número de trilhas, e 

a parte posterior, oposta ao interdigital, contendo um circuito para aquecimento pelo 

método de self-heating, também variou, sendo os primeiros substratos comerciais 

capazes de gerar uma resistência de aproximadamente 4,4 Ω, e os últimos 

estudados apresentaram resistência de aproximadamente 80 Ω.  

Desse modo, após o material de interesse ter sido diluído em álcool isopropílico 

(Synth, P.A.) e deixado em banho ultrassônico por 20 minutos, pequenas gotas da 

solução (0,5 µL) foram sendo gotejadas sobre a região do interdigital, enquanto o 

eletrodo encontrava-se repousando sobre uma chapa de aquecimento à 70 °C, até 

que essa região estivesse completamente recoberta com o material.  

O controle da temperatura de operação no método self-heating foi feito através 

de uma fonte de energia HP 6632A e de potenciostatos ligados individualmente em 

cada um dos 4 eletrodos, visto que as resistências do heater podem variar 

ligeiramente, monitorados por termopares diretamente em contato com a região dos 

interdigitais.  
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Já para a realização das medidas com aquecimento pelo método convencional, 

utilizou-se um sistema de resistências controlado por uma fonte externa 

devidamente calibrada, e uma Kiethley 237 aplicar tensões previamente 

programadas e fazer a leitura da resistência.  

Em relação aos fluxos de gases utilizados, para as medidas em múltiplas 

estruturas, sejam elas realizadas na câmara com contatos para aquecimento por 

self-heating ou na câmara com aquecimento convencional, utilizou-se um fluxo total 

de 200 cm3 min-1 e na caracterização de estruturas na forma individual, utilizou-se 

um fluxo total de 100 cm3.min-1. Escolheu-se dessa maneira, pois devido ao sistema 

de controladores de massa utilizado para atingir a concentração desejada do gás 

analito, apenas com um fluxo total de 100 cm3 min-1 era possível chegar na 

concentração de 100 ppm de NO2, ou seja, liberando apenas o gás analito 

(concentração do cilindro de NO2 de 100 ppm). Isso se fez necessário, pois para 

obter boas respostas sensoras na forma de estruturas individuais, uma maior 

concentração é necessária, além de evitar a saturação dos dispositivos com um 

fluxo tão elevado. 

Durante as medidas, os interdigitais contendo os materiais estudados, foram 

colocados em uma das câmaras hermeticamente fechada, enquanto uma fonte de 

tensão Agilent 34972A aplicava tensões contínuas necessárias para a passagem de 

uma corrente elétrica mensurável.  

Para as caracterizações das múltiplas nanoestruturas em relação ao NO2, 

utilizando tanto o sistema de self-heating quanto o sistema convencional, o gás 

analito foi sendo liberado após intervalos de 1 hora, durante 20 minutos, após a 

passagem de uma linha base, constituida de ar seco, por 12 horas. As 

concentrações de NO2 (em ppm) foram reguladas através da porcentagem da 

mistura Ar seco / NO2, sendo elas: 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm e 50 ppm. 

O procedimento se repetiu em 3 temperaturas, sendo essas: 150 °C, 200 °C e 250 

°C. 

Já para as caracterizações dos micro-discos na forma de estruturas individuais 

(apenas método convencional de aquecimento), utilizou-se NO2 e CO como gás 

analito. O gás analito foi sendo liberado após intervalos de 30 minutos, durante 10 

minutos, após a passagem de uma linha base, constituida de ar seco, por 12 horas. 
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As concentrações de NO2 ou CO (em ppm) foram reguladas através da porcentagem 

da mistura Ar seco / Gás analito, sendo elas: 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm e 

100 ppm. Por último, as caracterizações das nanofitas individuais de SnO2 e Sn3O4 

também foram feitas intercalando NO2 e ar sintético mantendo as mesmas 

concentrações utilizadas para o estudo dos micro-discos de SnO, porém com 

liberações do gás analito por 20  minuitos  e intervalo de 1 hora entre elas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Síntese de nanoestruturas unidimensionais à base de óxido de estanho 

 

As sínteses para a obtenção das nanoestruturas utilizadas nesse projeto foram 

realizadas pelo método de redução carbotérmica. Conforme fora comentado nas 

seções anteriores, para a formação de diferentes estequiometrias, diferentes 

atmosferas de síntese devem ser utilizadas. Desse modo, utilizou-se uma atmosfera 

inerte, puramente constituida de N2, para a síntese dos materiais com menores 

estados de oxidação (SnO) e uma atmosfera com pequena quantidade de O2 

misturada ao N2 para a síntese de materiais com estados de oxidação intermediário 

e superior (Sn3O4 e SnO2). Porém, em ambos os casos utilizou-se 1135 °C com um 

patamar de 75 minutos, e taxas de aquecimento e resfriamento iguais a 10 °C.min-1. 

 Em ambos os casos, materiais com consistência de algodão foram formados, 

sendo retirados das paredes internas do tubo de alumina com o auxílio de uma 

régua de vidro. 

Para o caso da síntese realizada em atmosfera totalmente inerte, observou-se 

um material de coloração marrom nas paredes internas do tubo, porém observou-se, 

também, a formação de uma quantidade bem menor de um material de coloração 

cinza, o qual foi atribuido como sendo SnO2. Mais especificamente, o material de 

coloração marrom foi crescido e retirado mais próximo do lado da saída do N2, ou 

seja, na região com temperaturas menores, em torno de 400 a 450 °C, equanto o 

material de coloração cinza foi retirado de uma região mais próxima do centro do 

tubo, ou seja, com temperatura em torno de 550 a 600 °C. Um resumo com os 

materiais formados, suas colorações e as regiões de onde foram retirados encontra-

se na Figura 14. 
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O material de coloração marrom passou por um processo de decantação, por 

vários dias, que ao final permitiu obter um decantado e um sobrenadante com 

morfologias distintas dessa mesma estequiometria. 

 

Figura 14 - Resumo dos materiais obtidos com a síntese realizada sob atmosfera inerte com a 

posição de crescimento de cada estequiometria. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Em relação a síntese realizada com a liberação de O2 após 900 °C observou-

se materiais com três colorações distintas. O primeiro, de coloração branca, que 

atribuiu-se como sendo o SnO2, um de coloração cinza (igual ao obtido na síntese 

em atmosfera inerte) e o último de coloração amarela, que atribuiu-se ao Sn3O4. O 

SnO2 de coloração branca foi obtido na região mais próxima da entrada do O2, em 

temperaturas de 500 a 550 °C, enquanto o SnO2 de coloração cinza cresceu em 

regiões um pouco mais internas, com temperaturas entre 525 e 575 °C, porém em 

uma quantidade muito pequena, visto que a taxa de desproporcionamento do SnO 

em atmosfera contendo oxigênio é muito menor do que a taxa de 

desproporcionamento em atmosfera inerte, uma vez que essa última favorece uma 

maior quantidade de defeitos (vacâncias de oxigênio), que servem como sítios de 



72 

 

nucleação para a nova fase formada. Já o Sn3O4, com estado de oxidação 

intermediário, cresceu nas regiões mais internas do tubo, na faixa de temperatura 

entre 700 e 750 °C. Desses três materiais formados, o de coloração branca aparece 

em uma quantidade muito superior se comparado aos materiais com outras 

colorações. 

Um resumo com os materiais formados, suas colorações e as regiões de onde 

foram retirados encontra-se na Figura 15: 

 

Figura 15- Resumo dos materiais obtidos com a síntese realizada sob atmosfera mista de N2 e O2, 

com a posição de crescimento de cada estequiometria. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

4.2  Caracterizações estrutural e morfológica 

4.2.1  Caracterização estrutural por difração de raios-X (DRX) 

 

Os difratogramas da amostra decantada e do sobrenadante do SnO encontra-

se, respectivamente, nas Figuras 16 e 17. Observa-se que, para ambos os 

materiais, diferentes fases são indexadas, mostrando uma não-homogênidade nos 
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materiais obtidos. No difratograma do decantado (micro-discos) de SnO (Figura 16) 

é possível perceber que a maioria dos picos são indexados como sendo a fase 

Romarchita do SnO (ficha JCPDS #6-395, simbolo #), resultando em uma estrutura 

tetragonal, porém também são indexadas outras fases, como as referentes a fase 

Cassiterita do SnO2 (ficha JCDPS #41-1445, simbolo $), ao Sn3O4 (ficha JCPDS # 

16-737, simbolo §) e, ao estanho metálico, Sn0, (ficha JCPDS #4-673, simbolo *).  

Já para o difratograma do sobrenadante (nanofitas) de SnO (Figura 17) é 

possível perceber que além dos picos referentes a fase Romarchita do SnO (ficha 

JCPDS #6-395), os picos indexados como sendo referentes ao SnO (ficha JCPDS 

#13-111, simbolo &) apareceram, o que era esperado, visto que resultados de 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM) mostraram que as nanofitas de SnO 

possuem uma estrutura ortorrômbica, enquanto a estrutura dos micro-discos de SnO 

é tetragonal do tipo litharge. Além disso, uma maior quantidade de picos indexados 

como sendo de estanho metálico é vista na Figura 17, visto que a razão Sn0/SnO 

nessas nanoestruturas passa a ser maior, como resultados do mecanismo VLS que 

dá origem as nanofitas. 

 

Figura 16 - Difratograma do material marrom decantado, obtido após a síntese em atmosfera inerte e 

posterior separação por decantação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 17 - Difratograma do material marrom em suspensão, obtido após a síntese em atmosfera 

inerte e posterior separação por decantação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Em relação aos materiais obtidos após a síntese em atmosfera mista de N2 e 

O2, percebe-se que o Sn3O4 (Figura 18) apresenta ambas as fases Cassiterita (ficha 

JCPDS #41-1445) e Sn3O4 (ficha JCPDS #16-737), porém o Sn3O4 apresenta a 

estrutura cristalina do tipo triclínica, dessa última fase (ficha JCPDS #16-737. Já 

para o SnO2 cinza (Figura 19) e branco (Figura 20), apenas a fase Cassiterita (ficha 

JCPDS #41-1445) é indexada, indicando uma estrutural tetragonal do tipo Rutilo, 

além de mostrar uma orientação preferencial de crescimento na direção do plano 

(101).  
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Figura 18 - Difratograma das nanofitas de Sn3O4, obtidas após a síntese em atmosfera mista. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 19 - Difratograma das nanofitas de SnO2 de coloração cinza, obtidas após a síntese em 

atmosfera mista. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 20 - Difratograma das nanofitas de SnO2 de coloração branca, obtidas após a síntese em 

atmosfera mista. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

4.2.2  Caracterização estrutural por espectroscopia Raman 

 

A Figura 21 mostra o espectro Raman do pó comercial de SnO (Alfa Aeser, 

99% de pureza) juntamente com o espectro dos micro-discos de SnO. É possível 

perceber que o pó comercial de SnO apresenta, predominantemente, 2 picos em 

106 cm-1 e 207 cm-1, os quais foram atribuidos aos modos vibracionais E1g e A1g, 

respectivamente. Por outro lado, o espectro dos micro-discos de SnO apresenta um 

maior número de modos vibracionais ativos e com maior intensidade. Os modos 

vibracionais E1g e A1g em 108 cm-1 e 207 cm-1 também estão presentes nos micro-

discos, porém vale notar que o modo E1g se encontra levemente deslocado para a 

direita no material sintetizado, indicando alguma mudança eletrônica ou estrutural 

que possa estar influenciando o alongamento dos átomos de oxigênio e estanho 

para menores valores de energia  (BATZILL; DIEBOLD, 2005). A existência da fase 

de Sn3O4 também é evidente no espectro dos discos, uma vez que o modo 

vibracional Ag aparece em 74 cm-1 e 139 cm-1 e o modo vibracional Bg aparece em 

90 cm-1 e 167 cm-1, dessa fase, estão presentes. Entretanto, através das medidas 
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Raman também foi possível a identificação da fase Sn2O3 (modo vibracional Bg em 

185 cm-1 e Ag em 237 cm-1), sendo complementar ao resultado de difração de raios-

X, onde não é possível identificar essa fase, pois na análise Raman as ligações 

locais e a estrutura eletrônica possuem papel chave, em contraste com o DRX onde 

a simetria, o arranjo 3D de longo alcance e fatores atômicos são levados em conta. 

Picos referentes a fase Sn2O3, Sn3O4, e SnO2 também podem ser encontrados em 

valores acima de 400 cm-1. 

Estudos teóricos mostraram que o Sn2O3 é o espalhamento mais forte, seguido 

pelo SnO, Sn3O4 e SnO2 (EIFERT et al., 2017). Portanto, devido a intensidade 

relativamente alta do modo vibracional Bg da fase Sn3O4 em 167 cm-1, comparado 

com os modos vibracionais do relacionados ao SnO, deve-se levar em consideração 

a presença desses arranjo de curto alcance para explicar as propriedades sensoras 

dos micro-discos de SnO. 

Existem duas proposições para explicar esses arranjos de curto alcance de 

Sn3O4 e Sn2O3 nos discos de SnO. A primeira é a possibilidade do processo de 

desproporcionamento após o material ter sido sintetizado, uma vez que essa reação 

começa em 300 °C  (GEURTS et al., 1984) com o SnO no estado sólido, sendo esse 

processo favorecido em atmosferas com baixa pressão parcial de oxigênio, sendo 

assim, uma vez que o material é sintetizado em regiões do tubo com temperaturas 

entre 200 – 400 °C e com uma atmosfera rica em N2, é bastante provável que a 

reação ocorra, dando origem as fases intermediárias de Sn2O3 e Sn3O4. A outra 

possibilidade é a redução do estado intermediário de Sn2O3 para Sn3O4 (mais 

termodinâmicamente estável), especialmente pela atmosfera redutora e a 

similaridade dessas estruturas, consistindo de camadas de SnO2 e SnO alternadas, 

com uma camada de vacâncias no plano (101)  (BERENGUE et al., 2010). 

A Figura 22 mostra o espectro Raman das nanofitas de SnO. Como discutido, 

as nanofitas apresentam estrutura cristalina ortorrômbica (grupo pontual C2v), 

portanto esperava-se que o espectro fosse diferente daquele apresentado para os 

micro-discos de SnO (grupo pontual D4h), porém as fases tetragonais do SnO 

também estão presentes nesse material, sendo responsável pelo modo vibracional 

E1g presente em 114 cm-1, sendo que esse representação redutível de dimensão 2 

não deveria aparecer para o SnO ortorrômbico. Já os picos em 77 cm-1 e 171 cm-1 

são atribuídos ao modo Bg do Sn3O4 e o pico em 142 cm-1 é atribuído o modo Ag 

dessa mesma fase. O pico em 211 cm-1 é muito próximo do 217 cm-1 reportado para 
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o SnO tetragonal, porém não se pode afirmar se é apenas um deslocamento Raman 

ou um pico referente ao SnO ortorrômbico. Os 3 picos entre 450 e 600 cm-1 são 

atribuidos ao Sn2O3. 

 

Figura 21 - Espectro Raman dos micro-discos de SnO com o espectro do SnO comercial em 

comparação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 22 - Espectro Raman das nanofitas de SnO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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 A Figura 23 mostra o espectro Raman do Sn3O4. Diferentes fases podem ser 

atribuídas, como fora mostrado no DRX. Referente a fase de Sn3O4 é possível 

observar picos em 74 cm-1 e 143 cm-1 referente ao modo vibracional Ag e picos em 

91 cm-1 e 171 cm-1 referentes ao modo Bg. A fase Sn2O3 (também intermediária e 

não indexada pelo DRX) é confirmada pela presença do pico em 473 cm-1 (Eg). A 

fase SnO tetragonal é a responsável pelo aparecimento do pico em 218 cm-1 (A1g) e 

a fase de SnO2 é evidenciada pelos picos em 473 cm-1 e 629 cm-1 referentes aos 

modos vibracionais Eg e A1g, respectivamente. 

 

Figura 23 - Espectro Raman das nanofitas de Sn3O4. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 Por último, a Figura 24 mostra os espectros Raman das nanofitas de SnO2 de 

coloração cinza e branca. Segundo os resultados de DRX ambas possuem apenas a 

fase Cassiterita, porém fases intermediárias (Sn3O4 e Sn2O3) foram indexadas para 

o SnO2 de coloração cinza, ao passo que apenas um único pico referente ao modo 

vibracional Ag do Sn2O3 foi indexado, além dos característicos do SnO2, ao material 

de coloração branca. 

 O SnO2 branco apresenta os 4 picos referentes ao SnO2, localizados em 129 

cm-1 (B1g), 477 cm-1 (Eg), 542 cm-1 (Ag), e 779 cm-1 (B2g). Já o SnO2 de coloração 

cinza não apresenta o pico referente ao modo vibracional B1g. 

 O SnO2 cinza apresenta os picos referentes ao Sn3O4 em 94 cm-1 (Bg), 132 

cm-1 (Bg), 170 cm-1 (Bg) e ao Sn2O3 em 235 cm-1 (Ag) e 542 cm-1 (Ag). 
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 Além disso, a literatura atribui picos mais alargados a presença de uma maior 

quantidade de vacâncias de oxigênio, ou seja, o SnO2 cinza pode ser entendido 

como possuindo maior quantidade de vacâncias ou até mesmo esse alargamento 

dos picos pode ser função da camada vacante de oxigênios, característica da 

estrutura do Sn3O4. 

Complementando a ideia do parágrafo acima, um estudo  (LIU et al., 2012) 

mostrou que após o tratamento de nanopartículas de SnO2 em altas temperaturas 

com fluxo de oxigênio, o pico f1 da Figura 25, em 225 cm-1 desaparece, enquanto o 

pico f4 se desloca para maiores valores de comprimento de onda. Isso indica que 

esses picos estão relacionados a vacâncias de oxigênio na superfície, comprovando 

que o material cinza realmente apresenta uma maior quantidade de vacâncias de 

O2.  

O pico em 225 cm-1 também pode ser atribuido ao modo vibracional Ag do 

Sn3O4, pois essas vacâncias de O2 criam arranjos de curto alcance semelhante a 

estrutura do Sn3O4. Isso ajuda a explicar os outros resultados obtidos por Raman.  

 

Figura 24 - Espectro Raman das nanofitas de SnO2 de coloração branca e cinza. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 25 - Espectro Raman mostrando o desaparecimento do pico f1 e o red-shift para o pico f4 

após o tratamento térmico de nanopartículas de SnO2 em atmosfera de O2. 

 

Fonte: Modificado de (GEURTS et al., 1984) (LIU et al., 2012). 

 

4.2.3  Caracterização morfológica por microscopia eletrônica de varredura (FEG-

MEV) 

 

A Figura 26 apresenta as imagens FEG-MEV do material de coloração marrom 

obtido das paredes internas do tubo de alumina. Para a formação desse material, 

uma atmosfera inerte foi mantida durante os 75 minutos de síntese (em 1135 °C), 

através da entrada de 80 cm3.min-1 de N2. Observa-se, através da Figura 26, 

materiais com diferentes características morfológicas, os quais podem ser divididos 

em dois grandes grupos: Micro-discos de SnO e nanofitas de SnO. Percebe-se que 

ambos os materiais desses dois grupo apresentam pequenas esferas em suas 

superfícies, as quais foram atribuidas como sendo de estanho metálico. Essas 

imagens mostram a importância do processo de separação por decantação 

realizado, especialmente quando deseja-se caracterizar as propriedades como 

sensor de gás de diferentes morfologias, mas de uma mesma estequiometria. 
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Figura 26 - A a D) Imagens FEG-MEV com diferentes magnificações para as duas morfologias de 

SnO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Como fora comentado, realizou-se o processo de separação em 4 dias, 

obtendo os micro-discos de SnO, as nanofitas de SnO e um material que foi 

chamado de intermediário, contendo as duas morfologias.  

A Figura 27 mostra as imagens obtidas dos micro-discos de SnO após o 

processo de separação. Nessa figura é possível perceber que os micro-discos de 

SnO podem crescer com superfícies lisas (Figura 27A,B), nas formas individuais ou 

em aglomerados, em forma de degraus com uma esfera na extremidade mais fina 

(Figura 27C), ou com superfícies recobertas por partículas de estanho metálico 

(Figura 27D-F). Nas caracterizações como sensores de gás baseados em estruturas 

individuais, buscou-se escolher micro-discos de SnO com superfícies lisas e de 

preferência com crescimento de dentro para fora, como na Figura 27F, onde 

acredita-se ser a forma de crescimento mais favorável para a ação dos “lone-pairs” 

(esse termo será explicado na seção sobre caracterização sensora). O diâmetro 
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desses micro-discos varia entre 500 a 1000 nm, porém na caracterização sensora 

buscou-se os extremos para comparar o efeito da área superficial exposta. 

 

Figura 27 - Micro-discos de SnO obtidos após a síntese por redução carbotérmica em atmosfera 

inerte e separação por decantação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

A Figura 28 mostra as imagens FEG-MEV obtidas para as nanofitas de SnO 

obtidas pela síntese por redução carbotérmica, em atmosfera inerte, separadas dos 

micro-discos de SnO pelo processo de decantação. Nas Figuras 28A,B, que 

mostram as imagens obtidas por sinal de elétrons secundários em baixas 

magnificações é possível perceber a eficácia da separação, onde uma pequena 

quantidade de micro-discos é observada entre as nanofitas de SnO, do mesmo 
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modo que uma quantidade mínima de nanofitas de SnO é observada entre os micro-

discos de SnO (Figura 27). 

Nas Figuras 28C,D (com maiores magnificações), é possível perceber 

nanofitas com diâmetros médio entre 20 e 30 nm e com seção transversal 

retangular, indicando o crescimento de nanoestruturas unidimensionais 

monocristalinas. Além disso, essas nanofitas podem apresentar dendrites crescendo 

em um ângulo de 90° em relação ao eixo de crescimento de uma nanofita, sendo 

muito finas e, geralmente, também apresentando esferas de estanho metálico. Além 

disso, nas Figuras 28C,D também é possível observar a presença de esferas de 

estanho metálico na extremidade das nanofitas de SnO, comprovando que as 

mesmas crescem através do mecanismo VLS. 

O inicio do processo de formação desses matériais à base de SnO se dá 

através da redução do SnO2 comercial pelo negro de fumo, de acordo com a 

seguinte equação: 

 SnO2 (s) + C (s) → SnO (g) + CO (g)  (19) 

Após formar o vapor de SnO, o mesmo é arrastado para a região de saída do 

gás de arraste, no caso o N2, sendo que essa região encontra-se mais fria que o 

centro do tubo de alumina. Nessas regiões mais frias, o vapor de SnO irá resfriar, 

dando origem aos micro-discos de SnO: 

 SnO (g) → SnO (s)  (20) 

Por outro lado, o vapor de SnO condensado também pode ser convertido em 

SnO2 e gotículas de estanho métalico, conforme a reação abaixo: 

 SnO (s) → ½ SnO2 (s) + ½ Sn0 (l)  (21) 

Essa reação (21) é espontânea com um ΔG298
0 = -52 kcal mol-1. 

Esse estanho metálico no estado líquido é capaz de adsorver o SnO na fase 

vapor, tornando-se supersaturado e permitindo o cresicmento das nanoestruturas, 

direcionadas pelo núcleo, daí o nome de VLS auto-catalítico. Durante o processo de 

supersaturação da gota, ela já começa a passar para o estado sólido, coexistindo 

um equilibrio entre as fases, o qual permite seu crescimento, até que ela se torne 

totalmente sólida. O controle do grau de supersaturação é importante, pois à partir 

do momento em que o estanho metálico e o vapor de SnO podem se tornar o 

primeiro núcleo de crescimento da nanoestrutura, os mesmos também podem gerar 

sítos de nucleação. 
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Figura 28 - Nanofitas de SnO obtidas após a síntese por redução carbotérmica em atmosfera inerte e 

separação por decantação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Em relação a síntese que ocorreu em 1135 °C por 75, porém com a introdução 

de oxigênio em 900°C, obteve-se vários materiais, dentre eles, Sn3O4 e SnO2 

(branco e cinza). 

A Figura 29 mostra as imagens obtidas para o material de coloração amarela, 

ou seja, o Sn3O4. Percebe-se que as nanofitas cresceram sem a presença de 

pequenas partículas metálicas, como no caso dos materiais de coloração marrom, 

obtidos na síntese em atmosfera inerte, o que sugere um mecanismo de 

crescimento do tipo VS. Essas nanofitas apresentam diâmetros médio de 100 a 150 

nm, porém com algumas apresentando diâmetro de aproximadamente 500 nm, 

ampliando a faixa de estudo da resposta sensora do material nanoestruturado 

unidimensional, em função do seu diâmetro. 

As reações químicas responsáveis pela formação do Sn3O4 consistem na 

redução inicial do SnO2 a vapor de SnO e sucessivas oxidações parciais. 

 SnO2 (s) + C (s) → SnO (g) + CO (g)  (22) 
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 6 SnO (g) + 2 O2 (g) + C (s) → 2 Sn3O4 (s) + CO2 (g)  (23) 

A segunda reação, acima, é a mais simplificada, porém acredita-se que 

processo mais provável é a apresentada pelas três etapas, abaixo: 

 2 SnO (g) → Sn (l) + SnO2 (s)  (24) 

 SnO2 (s) + SnO (g) → Sn2O3 (s)  (25) 

 Sn2O3 (s) + SnO (g) → Sn3O4 (s)  (26) 

Também, existe grande possibilidade de ocorrer a reação de 

desproporcionamento parcial do SnO – justificando a presença do Sn2O3 no 

espectro Raman –, uma vez que acredita-se que essa reação seja desfavorecida 

pela presença de O2 (MORENO; MERCADER; BIBILONI, 1992), ficando limitada a 

sua etapa rápida, ou seja na seguinte conversão: 

 3 SnO (g) → Sn2O3 (g) + Sn0 (l)  (27) 

 

Figura 29 - Nanofitas de Sn3O4 obtidas após a síntese por redução carbotérmica em atmosfera mista 

de nitrogênio e oxigênio, mantendo todos os outros parâmetros constantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Na Figura 30 é possível ver os materiais de coloração branca, retirados das 

paredes internas do tubo de alumina, porém em regiões mais próximas da 

extremidade de onde fora inserido o contra-fluxo de oxigênio, que também coincide 
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como sendo as regiões mais frias e, portanto, com menor grau de supersaturação, 

por isso superfícies mais suaves e menores diâmetro das nanofitas, que fica na faixa 

de 50 a 100 nm (Figura 30A), porém com algumas capazes de chegar a 600nm 

(Figura 30B).  

As nanoestruturas de SnO2 apresentam uma superfície livre de partículas 

metálicas, sugerindo que o mecanismo vapor-sólido é o principal responsável pelo 

crescimento dessas nanoestruturas unidimensionais. 

Acredita-se que a reação de formação do SnO2 branco seja a mais simples, 

através da simples reação do vapor de SnO com o contra-fluxo de O2, como podem 

ser visto, abaixo: 

 SnO2 (s) + C (s) → SnO (g) + CO (g)  (28) 

 SnO (g) + ½ O2 (g) → SnO2 (s)  (29) 

 

Figura 30 - Nanofitas de SnO2 branco obtidas após a síntese por redução carbotérmica em atmosfera 

mista de nitrogênio e oxigênio, mantendo todos os outros parâmetros constantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Por último, destaca-se que o material de coloração cinza (Figura 31), obtido em 

regiões mais centrais do tubo, o qual é fruto desse desproporcionamento do SnO, 

que ao gerar o SnO2 faz com que o mesmo seja sítio de crescimento para o SnO2 

nanoestruturado pelo mecanismo VS, e a maior quantidade de vacâncias de 

oxigênio faz com que seu Band-gap fique em aproximadamente 3,3 eV, ou seja, 0,3 

eV menor que o SnO2 de coloração branca. E, esse material de coloração cinza é 

formado em quantidade muito superior na síntese em atmosfera inerte, pois com a 

presença de oxigênio no contra-fluxo, sua reação para na etapa lenta, que é a de 

formação do Sn2O3, inviabilizando o crescimento, pelo mecanismo vapor-sólido, do 

SnO2. 
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 3 SnO (g) → Sn2O3 (g) + Sn0 (l)  (Etapa lenta)  (30) 

 2 Sn2O3 (g) → 3 SnO2 (g) + Sn0 (l) (Etapa Rápida)  (31) 

Uma outra forma de ocorrer a formação do SnO2 cinza é pelo conjunto das 

reações, a seguir, sendo que o desproporcionamento do SnO e a oxidação do 

estanho metálico são as mais favoraveis termodinâmicamente. 

 SnO2 (s) + C (s) → SnO (g) + CO (g)  (32) 

 *  SnO (g) → ½ SnO2 (s) + ½ Sn (l)  (33) 

 **  SnO2 (s) → SnO (g) + ½ O2 (g)  (34) 

 ***  Sn (l) + O2 → SnO2 (s)  (35) 

* ∆G298
0 = -52,5 kcal/mol 

** ∆G298
0 = 114,4 kcal/mol 

*** ∆G298
0 = -123,9 kcal/mol 

 

Figura 31 - Nanofitas de SnO2 cinza obtidas após a síntese por redução carbotérmica em atmosfera 

mista de nitrogênio e oxigênio, mantendo todos os outros parâmetros constantes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

4.2.4  Caracterização por UV-Vis e Foto-condutividade 

 

Materiais não transparentes e inomogênios podem ter seu valor de Band-gap 

calculado indiretamente através de medidas de reflectância difusa. Os valores de 

reflectância difusa são convertidos em absorbâncias através do método de Kubelka-

Munk e o intercepto da região linear do Tauc-Plot com o eixo das abscissas 

(energia) fornece o valor do Band-gap  (SÁENZ-TREVIZO et al., 2016)  (WOOD; 

TAUC, 1972). 
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Primeiramente, os valores de porcentagem de reflectância (%R) são 

convertidos em reflectância, e os valores de comprimento de onda são convertidos 

em energia. O calculo final pode ser visto nas equações 36 e 37, abaixo, para 

materiais com Band-gap direto e indireto, respectivamente: 

   (36) 
 

  (37) 
Além do cálculo do Band-gap através do método de Kubelka-Munk, também 

utilizou-se medidas de foto-condutividade para avaliar essa mesma grandeza. Foram 

calculados tanto o Band-gap direto (representado por (F(R)*E)1/2), quando o Band-

gap indireto (representado por (F(R)*E)2), pois sabe-se que os materiais a base de 

óxido de estanho, com exceção do SnO, possuem transições diretas, portanto 

apenas o direto (bolinhas preenchidas das Figuras à esquerda), será utilizado para 

obtenção dos valores de Band-gap do Sn3O4 e SnO2, e apenas o indireto para a 

obtenção dos valores de Band-gap do SnO (discos e fitas). 

Comparando-se os materiais SnO2 de coloração branca e cinza (Figuras 32 e 

33, respectivamente), percebe-se que a o valor encontrado pelo método de Kubelka-

Munk condiz melhor com a realidade do que os valores obtidos através de medidas 

de foto-condutividade, uma vez que espera-se um Band-gap menor para o material 

mais acinzentado, uma vez que resultados obtidos por espectroscopia Raman 

mostraram uma maior quantidade de vacâncias de oxigênio presentes nesse 

material, resultando em um menor valor de Band-gap esperado. Os materiais de 

ambas colorações apresentam valores próximos do intervalo reportade de 3,5 eV – 

3,8 eV  (BASHERI-MOHAGHEGHI et al., 2008). 
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Figura 32 - A) Tauc-Plot  e B) Foto-condutividade do SnO2 branco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 33 - A) Tauc-Plot  e B) Foto-condutividade do SnO2 cinza. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Já para o Sn3O4  (Figura 34) é possível observar duas regiões lineares no 

Tauc-Plot, porém é sabido que a primeira delas que fornece o valor para o Band-gap 

óptico do material, dando um valor de 2,7 eV, muito próximo do valor obtido para 

medidas de foto-corrente, sendo que esta última foi útil para provar que a primeira 

região linear é a que deve ser levada em conta nas medidas de reflectância difusa, 

uma vez que o pico em 2,5 eV da Figura 34B é muito mais pronunciado do que o 

pico em  aproximadamente 3,7 eV. Esses valores de Band-gap obtidos para o Sn3O4 

estão dentro do intervalo reportado na literatura  (HU et al., 2017), e os valores 

próximos de 3,7 eV que aparecem podem ser associados com a fase Cassiterita 

encontrada no difratograma de raios-X do material de coloração amarela.  
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Figura 34 - A) Tauc-Plot  e B) Foto-condutividade do Sn3O4. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 35 - A) Tauc-Plot  e B) Foto-condutividade das nanofitas de SnO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 36 - A) Tauc-Plot  e B) Foto-condutividade dos micro-discos de SnO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Já para as nanofitas e os micro-discos de SnO, o primeiro Band-gap óptico 

indireto, esperado como sendo de aproximadamente 0,7 eV, não foi possível de 

identificar. As outras regiões lineares que aparecem nos Tauc-Plots das Figuras 35A 

e 36A são resultado de outras fases presentes, como as do SnO2 e do Sn3O4. 

A Tabela 2 resume os valores encontrados. 

 

Tabela 2 - Resumos dos valores de Band-gap obtidos pelo método de Kubelka-Munk (transição 

direta) e Foto-Condutividade. 

Material Band-gap (eV) 

  UV-Vis Foto-Condutividade 

SnO_Disco X X 

SnO_Fita X X 

Sn3O4 2,7 2,5 

SnO2_Cinza 3,3 3,7 

SnO2_Branco 3,7 3,6 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

4.3  Caracterizações sensoras 

4.3.1  Caracterização de múltiplas estruturas como sensores 

 

Os materiais depositados na forma de múltiplas nanoestruturas foram, 

inicialmente, caracterizados apenas em relação ao NO2 como gás analito.  
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Durante as medidas, os 4 interdigitais contendo os quatro materiais estudados, 

SnO (discos e fitas), Sn3O4 e SnO2 (mistura de brancos e cinzas, pois as medidas 

Raman ainda não tinham sido realizadas), foram colocados em uma câmara 

hermeticamente fechada (concomitantementes) enquanto uma fonte de tensão 

Agilent 34972A aplicava tensões contínuas necessárias para a passagem de uma 

corrente mensurável. Para as caracterizações em relação ao NO2, o mesmo foi 

sendo liberado após intervalos de 1 hora, durante 20 minutos, após a passagem de 

uma linha base, constituida de ar seco, por 12 horas. A concentração de NO2 (em 

ppm) foi regulada através da porcentagem da mistura Ar seco / NO2, com um fluxo 

total de 200 cm3 min-1, e o procedimento se repetiu em 3 temperaturas, sendo essas: 

250 °C, 200 °C e 150 °C. 

As Figuras 37, 38 e 39 mostram as variações de resistência elétrica sofridas 

pelos 4 materiais estudados após as diversas liberações do gás analito (NO2), em 

diferentes concentrações. Essas Figuras correnspondem as 3 temperaturas de 

trabalho: 250 °C, 200 °C e 150 °C, para as Figuras 37, 38 e 39, respectivamente. As 

linhas vermelhas representam simulações feitas para o ajuste teórico da curva, onde 

os valores de coeficiente linear foram utilizados para o cálculo do sinal sensor (R0). 
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Figura 37 - Variações da resistência elétrica dos materiais estudados, em função da concentração do 

gás analíto, em 250 °C. O gráfico na cor preta representa os discos de SnO, na cor cinza as nanofitas 

de SnO, na cor laranja as nanofitas de Sn3O4 e na cor verde as nanofitas de SnO2 (mistura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 38 - Variações da resistência elétrica dos materiais estudados, em função da concentração do 

gás analíto, em 200 °C. O gráfico na cor preta representa os discos de SnO, na cor cinza as nanofitas 

de SnO, na cor laranja as nanofitas de Sn3O4 e na cor verde as nanofitas de SnO2 (mistura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 39 - Variações da resistência elétrica dos materiais estudados, em função da concentração do 

gás analíto, em 150 °C. O gráfico na cor preta representa os discos de SnO, na cor cinza as nanofitas 

de SnO, na cor laranja as nanofitas de Sn3O4 e na cor verde as nanofitas de SnO2 (mistura). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Percebe-se, observando as curvas obtidas que, independentemente do 

material estudado e da tempertaura de operação, houve um aumento na resistência 

do material após a liberação do gás analito (NO2). Isso, significa, que assim como 

resultados anteriores do nosso grupo mostraram (SUMAN, 2012), que todos os 

materiais podem ser caracterizados como sendo semincondutores do tipo-n, onde 

ocorre uma diminuição da condutividade do material após exposição à um gás 

oxidante, devido ao “sequestro” dos portadores de cargas desses materiais. 

Em relação as medidas realizadas em 250 °C, observa-se que os micro-discos 

de SnO apresentam a menor resistência na linha base, fator esse, que está 

relacionado, principalmente, a quantidade de material depositado sobre o interdigital, 

uma vez que os micro-discos de SnO, em relação aos outros materiais estudados, 
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são os que apresentam melhor aderência aos eletrodos depositados em alumina 

porosa. Observa-se que a resistência desses micro-discos de SnO passou de 

aproximadamente 3.00x103 Ω para 1.35x104 Ω, após a liberação de 50 ppm de NO2. 

Já as nanofitas de SnO passou de uma resistência de 1.00x107 Ω para 5.80x107 Ω, 

após a liberação de 50 ppm de NO2, sendo que essa alta resistência da linha base 

pode ser associada com as dimensões reduzidas desse material, fazendo com que 

uma maior quantidade de barreiras do tipo Schottky (devido ao contato entre as 

nanoestruturas) esteja presente nessa última morfologia. O material com 

estequiometria intermediária (Sn3O4) passou de uma resistência de 8.00x104 Ω para 

1.00x106 Ω, enquanto o SnO2 passou de uma resistência de 3.00x106 Ω para 

2.80x107 Ω, antes e após a liberação de 50 ppm de NO2, respectivamente. 

Considerando-se as medidas realizadas em 200 °C, observou-se que os 

materiais à base de SnO tiveram suas resistência da linha base diminuida com a 

diminuição da temperatura, enquanto o Sn3O4 e o SnO2 mantiveram suas 

resistências de linha base praticamente iguais. Isso pode ser explicado pela 

natureza das espécies de oxigênio que se formam após a adsorção nesses 

materiais, sendo que se espera uma maior quantidade de oxigênio na sua forma 

atômica (O- e O2-) em 250 °C, do que em 200 °C. Essas espécies de oxigênio 

formadas estão relacionadas com a quantidade de elétrons transferidos do material 

para o vapor adsorvido e, consequentemente, dependendo dessa quantidade de 

portadores de cargas perdidos pelo material, um diferente grau de “band bending” é 

observado e, portanto, uma diferença na altura e largura das barreiras de potencial 

formadas. 

Para a análise da resposta sensora dos materiais tipo-n, quando expostos à 

gases oxidantes, divide-se o valor da resistência medida após a liberação do gás 

analito pela resistência da linha base, antes da liberação desse gás. Porém, 

observa-se que nem sempre a linha base se estabelece no mesmo valor de 

resistência após sucessivas liberações do NO2, desse modo, realizou-se as 

simulações para obter o valor dessa resistência da linha base, através de ajustes 

exponenciais entre os intervalos de liberação do NO2. Após a obtenção dos diversos 

valores de resistência da linha base para cada intervalo entre as liberações das 

diferentes concentrações de NO2, dividiu-se os valores de resistência por esses 

valores de R0, e obteve-se os gráficos de resposta sensora, em função do tempo, 
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para os diferentes materiais, nas 3 temperaturas de operação: 250 °C (Figura 40), 

200 °C (Figura 41) e 150 °C (Figura 42). 

 

Figura 40 - Resposta sensora dos materiais estudados, em função da concentração do gás analíto, 

em 250 °C. O gráfico na cor preta representa os discos de SnO, na cor cinza as nanofitas de SnO, na 

cor laranja as nanofitas de Sn3O4 e na cor verde as nanofitas de SnO2 (mistura). 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 41 - Resposta sensora dos materiais estudados, em função da concentração do gás analíto, 

em 200 °C. O gráfico na cor preta representa os discos de SnO, na cor cinza as nanofitas de SnO, na 

cor laranja as nanofitas de Sn3O4 e na cor verde as nanofitas de SnO2 (mistura). 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 42 - Resposta sensora dos materiais estudados, em função da concentração do gás analíto, 

em 150 °C. O gráfico na cor preta representa os discos de SnO, na cor cinza as nanofitas de SnO, na 

cor laranja as nanofitas de Sn3O4 e na cor verde as nanofitas de SnO2 (mistura). 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Observa-se que, dentre todos os materiais estudados, o Sn3O4 é aquele que 

apresenta maior resposta sensora, independentemente da temperatura de operação, 

seguido pelo SnO2 e, por último, pelo SnO, ficando muito próximas as respostas 

sensoras dos micro-discos e das nanofitas. Além disso, observa-se que, a maior 

resposta sensora obtida pelo Sn3O4, com um sinal igual a aproximadamente 80 para 

50 ppm de NO2, foi com a medida realizada em 150 °C. 

Além disso, com esses gráficos de resposta sensora em função da 

concentração de NO2, foi possível calcular o desvio padrão da linha base e com o 

sinal sensor calculado, obter o limite de detecção (LOD) de cada material, com 

relação ao NO2, sendo que todos os materiais apresentaram, aproximadamente um 

LOD de 1ppm, suficiente para garantir a segurança durante um tempo de exposição 

de até 8 horas frente a um vazamento de NO2. 

A Figura 43, compara as respostas sensoras obtidas em diferentes 

temperaturas, para o mesmo material. 
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Figura 43 - Respostas sensoras obtidas para os 4 materiais estudados, comparando-as em relação a 

diferentes temperaturas de operação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Observa-se através dos gráficos apresentados na Figura 43, que o sinal sensor 

sempre aumenta logaritmicamente em função da concentração NO2. Esse efeito 

pode ser explicado pela quantidade de interações efetivas que ocorrem durante a 

adsorção do NO2 na superfície do material. 

Aém disso, também é possível perceber que a resposta sensora de quase 

todos os materiais, com exceção do Sn3O4, é maior em 200 °C, sendo 8,7 para os 

micro-discos de SnO, 9,0 para as nanofitas de SnO e 26 para as nanofitas de SnO2. 

Essa discrepância do Sn3O4 com relação aos outros materiais ocorreu, pois ao 

final dessas medidas, verificou-se que os valores das resistências elétricas do 

circuito de aquecimento haviam mudado após a exposição da liga Ag/Pd ao gases 

oxidantes, obtendo um valor de resistência maior do que aquele que a calibração 
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tinha sido realizada, portanto, na realidade, esse heater deveria estar aquecendo 

mais do que o desejado. 

A explicação para esses resultados obtidos serão feitas com bases em estudos 

teóricos e algumas caracterizações elétricas realizadas com as nanofitas de SnO2, 

crescidas tanto na direção (101) quando na (110), os quais serão estendidas às 

outras estequiometrias. 

Esses estudos teóricos mostraram que a superfície (101) pode se converter da 

sua forma estequiométrica para a sua forma reduzida, sem uma posterior 

reconstrução, e isso é possível graças a dupla valência do estanho (Sn+2 e Sn+4) 

(BATZIL; CHAKA; DIEBOLD, 2004). A superfície (101) estequiométrica é formada 

quebrando o mesmo número de ligações O-Sn e Sn-O, portanto mantendo as 

espécies na forma Sn+4 e O-2. Já para criar a superfície reduzida, 3 ligaçoões Sn-O 

são quebradas por átomo de Sn superficial. O resultado final dessa interconversão 

pode ser visto na Figura 44. Em comparação com a superfície (110), a superfície 

(101) possui maior energia de conversão e esse fenômeno não é observado com 

grande facilidade. 

 

Figura 44 - Geometria das superfícies (110) e (101) estequiométricas e reduzidas. 

 

Fonte:  (BERGERMAYER; TANAKA, 2004) 

 

A forma como a superfície do material se encontra está diretamente 

relacionada com a forma com que a mesma interage com as espécies de oxigênio 
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presente na linha base (ar sintético), apresentando consequências diretas na 

posterior interação com o NO2 e, portanto, nas propriedades elétricas. 

Estudos mostraram que espécies de oxigênio se adsorvem lateralmente, 

ligando-se de forma covalente, quando a superfície encontra-se reduzida, ou seja, 

aproveitando-se da carga +2 do íon de Sn+2, nessa superfície, e depois sofre uma 

clivagem heterogênea. Já para as superfícies estequiométricas do SnO2, o oxigênio 

interage através de uma ligação ácido-base de Lewis, onde o oxigênio doa um par 

de elétrons ao Sn+4, fazendo com que um dipolo seja criado, ou seja, uma carga 

parcial negativa aparece na superfície (101) estequiométrica, enquanto o oxigênio 

adsorvido apresenta uma carga parcial positiva. Isso faz com que a eletroafinidade 

do material diminua. Essas observações foram comprovadas caracterizando-se 

elétricamente as nanofitas de SnO2 através de medidas da diferença na função 

trabalho, de eletroafinidade e do band bending (realizadas com liberação de 300 

ppm de O2, após o material permanecer em vácuo por várias horas) (SAHM et al., 

2006).  

Essas duas formas de interação das moléculas de O2 com as espécies 

reduzidas e estequiométricas podem ser vistas na Figura 45: 

 

Figura 45 - Formas de interação com as espécies de oxigênio. No primeiro quadrante mostra como a 

superfície reduzida interage, enquanto o segundo quadrante mostra como a superfície 

estequiométrica interage. 

 

Fonte:  (SAHM et al., 2006). 

 

Desse modo, têm-se que a interação do oxigênio com as espécies reduzidas 

leva a uma menor resposta sensora, pois além de já apresentar um maior grau de 

band bending (mais deplecionado, já inicialmente), devido a perda de portadores de 

carga durante a clivagem heterogênea, a interação com o NO2 é menos efetiva do 

que seria com a superfície estequiométrica, onde o dipolo gerado contribui para a 

adsorção do gás analito e a diminuição da eletronegatividade faz com que 
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portadores de cargas (elétrons) sejam transferidos de uma maneira ainda mais 

espontânea para o NO2, o qual é capaz de comportar bem essa carga negativa, pois 

na forma de NO2, o nitrogênio está quase no seu extremo de carga positiva (+4), e 

após diminuir esse estado de oxidação, ele ainda é capaz de criar híbridos de 

ressonância que estabilizam essa carga negativa e ajudam a aumentar a 

estabilidade da molécula. 

Sendo assim, era esperado para a mistura de SnO2 branco e cinza uma 

resposta maior se comparada ao SnO e ao Sn3O4, sendo que este último deveria 

apresentar (e apresentou) uma resposta sensora intermediária. Isso não ocorreu 

devido a presença do material cinza, onde as vacâncias podem estar influênciando 

na interação com o NO2, como será mostrado. 

Para o SnO, o mesmo se aplica, com relação a superfície reduzida do SnO2, 

pois estudos também mostraram que após a superfície estequiométrica do SnO2 se 

transformar em átomos de Sn+2, os mesmo hibridizam seus orbitais s e p, igualmente 

no SnO com estrutura do tipo litharge (WALSH; WATSON, 2004), formando os 

chamados lone-pairs (projeção dos orbitais antiligantes do SnO), que são ativos 

estericamente, mas inativos eletronicamente, logo, o interação com o NO2 é 

desfavorecida do mesmo modo, fazendo com que o aumento da resistência do 

material, após a liberação do gás analito, não seja tão pronunciada igual aos demais 

materiais.  

Por último, têm-se que o Sn3O4 apresenta uma maior resposta sensora, pois 

mesmo possuindo um caráter intermediário entre o SnO e o SnO2, ou seja, 

apresentando superfícies reduzidas e oxidadas (com uma composição 4/3 de x em 

SnO2-x), as que possuem os átomos de estanho na sua forma Sn+4 não são capazes 

de se interconverterem para suas formas reduzidas, como acontece na estrutura do 

tipo rutilo (SEKO et al., 2008), especialmente as com grande quantidade de 

vacâncias de O2, dessa forma, como fora apresentado, possuem parte de sua 

estrutura adquirindo uma carga parcial negativa e, portanto, diminuindo a 

eletronegatividade, que favorece a interação com o NO2, no que diz respeito a 

transferência dos portadores de carga do Sn3O4 para o gás analito, responsável por 

aumentar a resistência do material e, consequentemente a resposta sensora do 

memso (Rgás/R0). 

Por último, explicar-se-à o efeito da temperatura, ou seja, o porque dos 

materiais possuirem maior resposta sensora em 200 °C.   



104 

 

Para o SnO2 e o Sn3O4, a explicação está baseada na forma de interação do 

oxigênio com a superfície do material, onde ao interagir com a superfície oxidada, as 

espécies de oxigênio apresentam uma menor energia de ativação (EA) e uma menor 

energia de ligação (Ebinding) do que as espécies de oxigênio que interagem com as 

formas reduzidas do estanho, fazendo com que uma menor energia térmica seja 

suficiente para aumentar o grau de recobrimento da superfície do SnO2 e Sn3O4 com 

as espécies O2
δ+, responsáveis pela mudança na eletronegatividade do material e, 

consequentemente, pela facilidade com que os portadores de cargas serão 

transferidos para o NO2 adsorvido (aumentando a resistência do material), segundo 

a equação (BARSAN; WEIMAR, 2001) (BATZILL;  DIEBOLD, 2005): 

  (38) 
Onde Kads e Kdes são as constantes de velocidade para as reações de adsorção 

e desorção, respectivamente, sendo que as mesmas apresentam comportamento de 

Arrhenius e, portanto, também são dependentes da temperatura e da seção de 

choque transversal (fator A de Arrhenius). 

Já para o SnO, tanto na forma de micro-discos, quanto na forma de nanofitas, o 

efeito da temperatura ainda não é muito bem definido, mas acredita-se que está 

relacionado com a razão ideal entre as velocidade de adosorção e dessorção das 

moléculas de NO2 na superfície do material (SUMAN et al., 2013). 

Explicado os motivos para o Sn3O4 (nesse caso) apresentar a maior resposta 

sensora, seguido do SnO2 e do SnO nas morfologias de nanofitas e micro-discos, e 

o porque da melhor resposta ter sido em 200 °C (lembrando que 150 °C para o 

Sn3O4 correspondiam, na realidade, a 200 °C), apresentar-se-à os tempos de 

resposta (Figura 46) e de recuperação (Figura 47) obtidos. 

Percebe-se que há uma diminuição no tempo de resposta com o aumento da 

concentração de NO2, independentemente do material e da temperatura de 

operação dos dispositivos, sendo que essa observação está relacionada com o 

aumento das constantes de velocidade de adsorção e dessorção dos materiais (pelo 

fator estérico da equação de Arrhenius, ou seja, pelo aumento da seção de choque) 

e, portanto aumentando a taxa de recobrimento do material com os diferentes gases, 

sejam eles o oxigênio ou o NO2, ambos capazes de interferir entre eles e na reposta 

sensora do material. Já os tempos de recuperaçao dos materiais aumentam ou 

permanecem praticamete constantes (com exceção do Sn3O4 em 150 °C), 



105 

 

independentemente do material ou da temperatura de operação, os quais se 

relacionam com o grau de recobrimento da superfície, onde ao possuir maior 

quantidade de espécies adsorvidas, maior o tempo para que as mesmas deixem a 

superfície do material. 

 

Figura 46 - Tempos de resposta (Minutos) obtidos para os diferentes materiais estudados, com as 

medidas realizadas nas 3 temperaturas, utilizando o NO2 como gás analito. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 47 - Tempos de recuperação (Minutos) obtidos para os diferentes materiais estudados, com 

as medidas realizadas nas 3 temperaturas, utilizando o NO2 como gás analito. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Não foi possível extender essas medidas sensoras para outros tipos de gases, 

por exemplo, o CO, H2 e CH4 (apesar dos mecanismos de ação desses gases 

analitos serem mais simples e melhor definidos pela literatura), pois, houve 

problemas com os contatos elétricos entre os interdigitais e a fonte de tensão, ou 

seja, a liga Ag/Pd, soltou-se da alumina, na região dos pads.  

Desse modo, alterou-se os eletrodos utilizados para outros feitos por 

Sputtering, puramente de platina, tanto nos interdigitais, quanto nos circuitos para 

self-heating, a fim de realizar novamente as medidas sensoras para as 

nanoestruturas multíplas. Porém como o foco eram as nanofitas e as medidas 

Raman tinham acabado de serem realizadas (mostrando diferença na quantidade de 

vacâncias de oxigênio para o SnO2 cinza e branco), optou-se por separar melhor a 
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mistura de SnO2 e gotejou-se novamente a solução contendo nanofitas de SnO, 

Sn3O4, SnO2 cinza e SnO2 branco, nos eletrodos interdigitados. 

As Figuras 48-51 mostram as medidas de resistência em função do tempo, 

com as sucessivas liberações de NO2 intercaladas com ar sintético seco, e os sinais 

sensores calculados a partir das medidas de resistência. As medidas foram 

realizadas em 150 °C, 200 °C, 250 °C e 300 °C e serão mostradas na respectiva 

ordem. 

 

Figura 48 - Gráficos de resistência versus tempo (superior) e de sinal sensor em função das 

diferentes concentrações de NO2 (inferior). Medidas realizadas em 150 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 



108 

 

Figura 49 - Gráficos de resistência versus tempo (superior) e de sinal sensor em função das 

diferentes concentrações de NO2 (inferior). Medidas realizadas em 150 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 50 - Gráficos de resistência versus tempo (superior) e de sinal sensor em função das 

diferentes concentrações de NO2 (inferior). Medidas realizadas em 250 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 51 - Gráficos de resistência versus tempo (superior) e de sinal sensor em função das 

diferentes concentrações de NO2 (inferior). Medidas realizadas em 300 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Observando as Figuras 48-51 é possível perceber que a ordem de sinal 

sensor para os materiais é muito próxima a ordem dos sinais sensores obtidos nas 

primeiras medidas realizadas com os eletrodos comerciais (Figuras 40-42). A 

diferença é que com as nanofitas de SnO2 separadas melhor em brancas e cinzas, o 

sinal sensor para o SnO2 branco superou o do Sn3O4 e que o SnO2 cinza ficou 

menor do que o Sn3O4. Isso mostra que a explicação dada com base nas medidas 

anteriores, mesmo sem evidências espectroscópicas, mostra um alto grau de 

compatibilidade com as medidas realizadas, ou seja, as superfícies (101) 

estequiométricas são as mais favoráveis para a obtenção de um melhor sinal 
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sensor. Além disso, essas medidas mostraram que uma maior quantidade de 

vacâncias (como encontrada no SnO2 cinza) facilita a interconversão da superfície 

estequiométrica para a superfície reduzida, fazendo com que o sinal sensor 

apresentado para o SnO2 cinza fosse menor que o do Sn3O4 e muito próximo do 

SnO, como pode ser observado na Figura 48, com a medida realizada em 150 °C. 

A diferença entre as medidas com os eletrodos comerciais e com os novos 

eletrodos de platina está no maior sinal sensor em 150°C para esse último, diferente 

do maior sinal sensor em 200 °C para as primeiras medidas. Acredita-se que isso 

possa ser decorrente do procedimento de calibração, onde um menor grau de 

contato entre o termopar e o substrato de alumina (colocados em contato por auxílio 

de fita Kapton) ou até mesmo um pequeno grau de oxidação da ponta do termopar 

possa ter acusado uma temperatura menor, ou seja, as temperaturas estavam 

ligeiramente maiores do que as esperadas. 

Por último, além dessas medidas mostrarem que o modelo proposto é 

fidedigno e as respostas são reprodutíveis, elas mostram a influência da geometria 

do eletrodo interdigital nas respostas sensoras, onde atribuiu-se a maior resposta 

observada para os novos eletrodos pelo fato da quantidade de barreiras de contatos 

(tipo Schottky) serem em maiores quantidades nesse último, devido ao maior 

número de “dedos”. (PAULOWICZ et al., 2018) 

As medidas realizadas utilizando H2 e CO como gás analito não serão 

apresentadas, pois os mecanismos de reação para esses gases estão bem 

estabelecidos na literatura, onde eles agem retirando o oxigênio (seja ele na forma 

molecular ou atômica, única ou duplamente ionizado) da superfície do material. 

 

4.3.2  Comparação entre os métodos de aquecimento: Self-Heating e Convencional 

 

Como parte do projeto, comparou-se a resposta sensora do mesmo material 

quando aquecido através do método de self-heating ou pelo método convencional de 

aquecimento (através de resistências elétricas e de uma fonte externa). Optou-se 

pelos micro-discos de SnO, uma vez que os mesmos se apresentavam como 

promissores (Suman et al., 2013), e as medidas sensoras nos micro-discos 

individuais já haviam sido realizadas com os interdigitais improvisados, antes da 
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chegada da máscara para o preparo dos eletrodos onde foram fabricados os 

dispositivos contendo nanofitas individuais. 

Basicamente, as medidas foram realizadas do mesmo modo, ou seja, com uma 

fonte de tensão aplicando diferenças de potênciais necessárias para a passagem de 

uma corrente mensurável enquanto o gás de análise era intercalado com a 

atmosfera de ar sintético. Para a caracterização em relação ao NO2, o mesmo foi 

sendo liberado após intervalos de 1 hora, durante 20 minutos, após a passagem de 

uma linha base, constituida de ar seco, por 12 horas. A concentração de NO2 (em 

ppm) foi regulada através da porcentagem da mistura Ar seco / NO2, com um fluxo 

total de 200 cm3 min-1. A medida foi feita em 200 °C, onde obteve-se a melhor 

resposta sensora, quando medida no MIT em um forno tubular horizontal adaptado, 

onde fora observado uma resposta sensora de 550 para 50 ppm de NO2. 

As variações da resistência elétrica dos micro-discos de SnO, após as 

sucessivas liberações do NO2, podem ser vistas na Figura 52 (para o sistema 

aquecido pelo método de self-heating) e na Figura 53 (para o sistema aquecido pelo 

método convencional) em que, através de simulações realizadas para obtenção do 

valor da resistência da linha base (R0), foi possível calcular as respostas sensoras 

apresentadas por esse material, as quais são mostradas na Figura 54. 

 

Figura 52 - Variações da resistência elétrica dos micros-discos de SnO, em função da concentração 

do gás analíto, em 200 °C, atingido através do método de self-heating. As concentrações de NO2 

foram 1, 2, 5, 10, 20 e 50 ppm, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 53 - Variações da resistência elétrica dos micros-discos de SnO, em função da concentração 

do gás analíto, em 200 °C, atingido através de resistências elétricas e um controlador externo. As 

concentrações de NO2 foram 1, 2, 5, 10, 20 e 50 ppm, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 
Figura 54 - Respostas sensoras dos micros-discos de SnO, em função da concentração do gás 

analíto, em 200 °C. Comparação entre os valores obtidos pelo método convencional de aquecimento 

e o método self-heating. As concentrações de NO2 foram 1, 2, 5, 10, 20 e 50 ppm, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Através das respostas sensoras obtidas é possível observar uma diferença 

significativa entre o aquecimento realizado pelo método convencional em 
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comparação com o aquecimento realizado pelo método de self-heating. Para uma 

liberação de 50 ppm de NO2, com o método convencional de aquecimento, obteve-

se uma resposta sensora de aproximadamente 52, enquanto para o método de self-

heating, obteve-se uma resposta sensora de aproximadamente 9. Além disso, o 

limite de detecção para o NO2 caiu de 1 ppm (self-heating) para 0,6 ppm 

(convencional). 

Acredita-se que, além de uma maior estabilidade térmica obtida com o método 

convencional, ou seja, existem menores variações nos valores de temperatura do 

material ao longo da medida (principalmente, levando-se em conta que pequenas 

mudanças na temperatura são suficientes para diminuir e resposta sensora em 

dezenas de vezes), existem mudanças na atmosfera que contribuem para tal efeito.  

Observa-se que para o método convencional, um certo grau de saturação já é 

atingido para 5 ppm de NO2 (Figura 52), enquanto que para o método de self-

heating, essa saturação é observada apenas para concentrações de NO2 superiores 

a 20 ppm (Figura 53). A explicação para isso está baseada na seguinte reação de 

dimerização do NO2: 

 2 NO2 (g) → N2O4 (g)  (39) 

Essa reação é exotérmica (ΔH = -57,2 kJ mol-1), ou seja, o calor (aumento da 

temperatura de toda a atmosfera ao redor dos eletrodos) desloca o equilíbrio no 

sentido de formação de NO2, diminuindo a quantidade presente na sua forma 

dimerizada. Desse modo, ao apresentar uma atmosfera aquecida, desde o local 

onde o gás analito é liberado, o método convencional de aquecimento permite que 

maior quantidade de espécies na forma de NO2 realmente adsorvam na superfície 

do material, fazendo com que uma maior quantidade de portadores de cargas sejam 

transferidos para essas moléculas e, portanto, aumentando a resistência do material 

de forma que a razão Rgás/R0 seja muito maior nessa condição de aquecimento.  

Além disso, no equilíbrio, o potencial químico da molécula adsorvida é igual ao 

potencial químico da molécula na fase gasosa. Porém, quando há uma diferença, a 

reação tende a ir para o sentido de menor potencial químico. Como o potencial 

químico da fase gasosa depende da temperatura do gás (µg = T x ln P + cte), o 

sistema com maior temperatura faz com que o equilíbrio se desloque para a 

adsorção do NO2 no material, e a adsorção é o primeiro passo para a reação de 

transferência de elétrons. 
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Essa proposta é endossada quando observa-se a comparação entre os tempos 

de resposta (Figura 55) e de recuperação (Figura 56) obtidos para os micro-discos 

de SnO, quando submetidos aos diferentes métodos de aquecimento. Percebe-se 

que os tempos de respostas são praticamente idênticos para os dois métodos de 

aquecimento, e isso é explicado com base no fato de que o fator responsável pela 

velocidade da variação na mudança elétrica durante a adsorção do gás é a energia 

fornecida para os elétrons para que os mesmos vençam o campo elétrico de uma 

superfície carregada e cheguem até o gás adsorvido (sendo que essa energia se dá, 

principalmente, na forma de calor). Como a temperatura próxima do interdigital é 

praticamente igual para os dois métodos de aquecimento, os elétrons presentes em 

ambos os casos apresentam a mesma probabilidade de atingirem a superfície e, 

portanto, aproximadamente o mesmo tempo de resposta. 

Já em relação aos tempos de recuperação, percebe-se que o método 

convencional de aquecimento tem seu tempo de recuperação menor em altas 

concentrações de NO2 enquanto o método de self-heating possui o tempo de 

recuperação maior para altas concentrações do gás analíto, além, claro, do maior 

tempo de recuperação para o sistema aquecido de forma localizada. A explicação 

para o menor tempo de recuperação no sistema de aquecimento por resistências 

externas está na espécie de oxigênio predominante, ou seja, para o sistema de 

aquecimento convencional, as espécies de oxigênio já possuem energia suficiente 

para estarem na forma ionizada antes de chegar a superfície do material, enquanto 

no método de self-heating esta energia é adquirida no sítio da reação, fazendo com 

que as espécies de oxigênio troquem de lugar com as espécies de NO2 de forma 

mais rápida quando a atmosfera da câmera se encontra aquecida.  

Já a diferença nos tipos de comportamento observados (diminuição do tempo 

de recuperação para o aumento da concentração de NO2 para um método e o 

oposto para o outro) pode ser relacionado, primeiramente, com a maior quantidade 

de NO2 presente na atmosfera da câmera com aquecimento externo (devido ao 

equilíbrio de dimerização) e, portanto, mais espécies ionorsovidas (maior sinal 

sensor), fazendo com que possa ter dupla-camadas elétricas nesse sistema, onde 

após a dessorção de uma das espécies nessa dupla camada, rapidamente as outras 

são dessorvidas, enquanto que no sistema aquecido pelo método do self-heating 

essa dupla camada encontra-se em menor quantidade, não possuindo esse efeito 

de dessorção “em cadeia”. Ou, uma maneira mais simples, porém até mais razoável, 
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visto que a taxa de recobrimento na superfície do material não deve ser suficiente 

para formar duplas camadas elétricas (mesmo nos sistema aquecidos 

externamente), é a baseada em probabilidade, ou seja, em baixas concentrações de 

NO2, poucas espécies ficam adsorvidas na superfície do material, portanto com a 

volta da linha base (ar sintético seco), as espécies de oxigênio “demoram” até 

encontrarem e removerem esses poucos NO2 (ads) da superfície; mas, quando a 

concentração de NO2 passa a ser elevada (50 ppm) essas espécies de oxigênio tem 

maior facilidade em achar e remover o gás analito da superfície do material, por isso 

o menor tempo de recuperação em altas concentrações de dióxido de nitrogênio. 

Já o aumento do tempo de recuperação com o aumento da concentração do 

gás analito para o sistema aquecido pelo método de self-heating só foi explicado 

após o estudo dos micro-discos de SnO na forma individual (portanto será relatado 

com mais detalhes na seção seguinte), mas, resumidamente, o NO2 dessorve da 

superfície do SnO na forma de NO(g) e deixando uma espécie O- 
(ads), a qual só é 

removida com facilidade quando espécies O- 
(g)

 estão presentes no interior da 

câmara sensora, e que não é o caso para o sistema self-heating, uma vez que essas 

espécies só serão formadas na superfície do material (temperatura acima de 200 °C 

é necessária). Desse modo, conforme o aumento das espécies de O- 
(ads) deixadas, 

maior o tempo de recuperação, pois mesmo o O2 (g) da linha base encontrando “NO2” 

(no caso, o O- 
(ads)) com facilidade, ele é inefetivo na sua remoção, só sendo possível 

com as poucas espécies de oxigênio atômico que se formam bem próximos do 

substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Figura 55 - Tempos de resposta obtidos para os micro-discos de SnO através dos 2 métodos de 

aquecimentos utilizados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 56 - Tempos de recuperação obtidos para os micro-discos de SnO através dos 2 métodos de 

aquecimentos utilizados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Para encerrar esse tópico sobre a comparação de diferentes metódos de 

aquecimento, mostrar-se-à uma última comparação entre os sinais sensores, porém 

agora feita para múltiplas nanofitas de SnO2 branco (amostra no extremo direito da 

Figura 57) em 150 °C, a qual apresentou maior sinal sensor através do método de 

self-heating. Atráves da Figura 57 é possível perceber que a mesma amostra, 
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medida em uma câmara totalmente aquecida (método convencional), teve seu sinal 

sensor aumentado quase em 2 vezes (para altas cocnentrações de NO2) quando 

comparado ao método de self-heating.  

As explicações dadas para os micro-discos de SnO podem ser extendidas, e 

mostra a importância do estudo e descrição do arranjo experimento na hora de 

relatar as respostas sensoras obtidas. 

 

Figura 57 - Respostas sensoras das nanofitas de SnO2 branco, em função da concentração do gás 

analíto, em 150 °C. Comparação entre os valores obtidos pelo método convencional de aquecimento 

e o método self-heating. As concentrações de NO2 foram 1, 2, 5, 10, 20 e 50 ppm, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Essa comparação entre os dois métodos apresentou resultados bastante 

interessantes, com relevância comercial no sentido de fornecer quais as vantagens 

para cada escolha, por exemplo, a menor potencia dissipada para o método self-

heating, ou o maior sinal sensor e menor tempo de recuperação do método 

convencional. 

 

4.3.3  Caracterização individual dos micro-discos de SnO 

 

Nesse tópico, serão abordadas as medidas sensoras realizadas em micro-

discos de SnO, na forma de estruturas individuais. Para isso, depositou-se o material 

e escolheu-se os micro-discos de SnO que se encontravam isolados entre as trilhas 
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do interdigital e realizou-se os contatos elétricos por Pt-EBID e Pt-IBID. Por último, 

eliminou-se as trilhas desnecessárias para evitar correntes de fuga. A Figura 13 

resume esse procedimento já discutido. 

A Figura 58 mostra detalhes dos processos de deposição por Pt-EBID e Pt-

IBID para conectar os micro-discos aos eletrodos interdigitais de Pt0. Figuras 58A,B 

mostram imagens de alta magnificação dos discos de menor e maior área, 

respectivamente, seguidos pelos contatos de Pt-EBID. Após conectar os discos 

usando o feixe de elétrons, a conexão final foi feita por deposição utilizando o feixe 

de íons, como observado nas Figuras 58C,D. Além de observar os contatos, é 

possível ver as diferenças morfológicas apresentadas pelos dois discos, ou seja, o 

disco de menor área (dispositivo 1) apresenta a característica mais comum desse 

material, enquanto o disco de maior área (dispositivo 2) exibe uma área triangular 

plana e fina, adicional, que está relacionada com o seu crescimento. 
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Figura 58 - Imagens dos dispositivos sensores contendo os micro-discos de SnO. A e B) 

correspondem aos discos com menor e maior área superfícial, respectivamente, mostrando os 

contatos feitos por Pt-EBID. C e D) mostram os mesmos discos com os contatos complementados por 

depoisoções feitas por Pt-IBID. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

As medidas como sensores de gás, para o disco de menor área, foram 

realizadas em atmosferas oxidante (NO2) e redutora (CO), à fim de determinar seu 

comportamento elétrico. As medidas como sensores de gás foram feitas a 100 °C 

(atingidos através de um sistema de aquecimento externo constituído por 

resistências e um controlador de temperatura), em função do tempo para liberações 

periódicas de gases contendo NO2 e CO, variando de 20 a 100 ppm, utilizando como 

linha base o ar sintético, com um fluxo total de 100 cm3 min-1. Cada pulso com gás 
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de análise durou 10 minutos seguidos por 30 minutos de tempo de recuperação. Os 

resultados dessas medidas são apresentados na Figura 59. 

 

Figura 59 - A) Medidas sensoras típicas para diferentes concentrações de gases, em função do 

tempo. B) Resposta sensora em função da concentração do gás. Todos esses resultados foram 

obtidos em 100 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

As mudanças de resistência apresentadas na Figura 59 refletem, claramente, o 

comportamento de um semicondutor do tipo-n, em que a resistência do material 

aumenta quando exposto ao gás oxidante e diminui quando exposto ao gás redutor, 

como observado, anteriormente, para os sensores constituidos por múltiplos micro-

discos de SnO. 

Pode-se observar uma diferença muito clara em relação a resposta frente aos 

dois tipos de gases analitos (Figura 59A). Enquanto a resistência da linha base se 

mantém praticamente constante para a medida sensora utilizando o CO (curva 

verde, superior), essa resistência da linha base aumenta continuamente para as 

medidas feitas com o NO2 como gás analito (curva azul, inferior). Mesmo não sendo 

trivial, e cada material possui uma justificativa diferente, esse comportamento já fora 

observado para outros dispositivos sensores preparados com estruturas na forma 

individual  (HERNANDEZ-RAMIREZ et al., 2006) (HERNÁNDEZ-RAMÍREZ, et al., 

2006) e está, de certa forma, relacionado a cinética de dessorção lenta das reações 

do NO2 na superfície de semicondutores à base de óxidos metálicos, que pode ser 

associada a pequenos valores do fator pré-exponencial, uma vez que não existem 
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evidências para uma alta energia de ativação dessas reações  (LIEWHIRAN et al., 

2012)  (SOLYMOSI; KISS, 1976). 

Além disso, os resultados mostram que a resposta sensora dos micro-discos 

aumenta conforme o aumento da concentração de NO2, porém se mantém 

praticamente constante quando exposto ao CO, ou seja, os micro-discos 

apresentam uma melhor sensibilidade para o NO2, como esperado (dispositivo 

sensor seletivo). Essas observações mostram que os dispositivos preparados com 

micro-disco de SnO (individual) opera de uma maneira mais reversível quando 

exposto ao CO, em 100 °C, o que pode ser relacionado com o tempo de resposta 

desse material, sendo aproximadamente 1 minuto para o CO e 7 minutos para o 

NO2. 

Essa afirmação pode ser entendida se a adsorção é interpretada levando-se 

em consideração que, em 100 °C, espécies de oxigênio na forma de O2
- estão 

presentes em maior quantidade na superfície do semicondutor (micro-disco de SnO). 

Considerando que a linha base é composta de ar sintético, as reações que ocorrem 

antes da liberação do CO, são  (BARSAN; WEIMAR, 2001)  (LENAERTS; ROGGEN; 

MAES, 1995): 

 O2 (gas) ↔ O2 (ads)  (40) 

 O2 (ads) + e- ↔ O2 (ads)
 –  (41) 

Considerando essas espécies adsorvidas na superfície do SnO, após a 

liberação do CO, a seguinte reação ocorre: 

 2 CO + O2 (ads)
- ↔ 2 CO2 (gas)

 + e (sup)
-  (42) 

Desse modo, essa reação de superfície ocorre em uma velocidade muito maior 

do que a reação de transferência de elétrons do SnO para o NO2, uma vez que esse 

último gás analito deve vencer os lone pairs presentes no SnO (com elevada 

densidade eletrônica) até chegar na superfície do material, onde a reação de 

oxidação ocorre, além de que, essa transferência de elétrons para o NO2 adsorvido 

é limitada por fatores eletrônicos, como será explicado a seguir. 

Um esquema com a formação desses lone pairs pode ser visto na Figura 60, 

representada para o Pb+2, mas o mesmo se aplica para o Sn+2, da mesma família, 

porém com energia de interação entre o cátion s e o ânion pz ainda maior, devido a 

proximidade entre os níveis de energia do 5s com o 2pz (WALSH, PAYNE, et al., 

2011). 
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Figura 60 - Ilustração das interações dos orbitais que levam a formação dos lone pairs no PbO, 

podendo ser extendido ao SnO. 

 

Fonte:  (WALSH et al., 2011) 

 

As transferências eletrônicas ocorrem entre os elétrons no topo da banda de 

condução (ou estados populados perto da banda de condução, por ser um 

semicondutor do tipo-n) e as moléculas adsorvidas (O2 ou NO2). Porém, para esses 

lone pairs serem formados, o orbital antiligante deve ter um cárater 

predominantemente do orbital 5s do Sn+2, pois caso contrário, não haveria 

participação do orbital 5p do Sn+2, responsável pela formação do lone pair, dessa 

forma, a transferência de elétrons passa a ser dificultada, uma vez que esses 

elétrons no topo da banda de condução tem caráter predominantemente de elétrons 

presentes nos orbitais s, e estão mais fortemente atraídos ao núcleo (positivo) do 

que os elétrons em outros orbitais mais blindados eletrônicamente (Regra de Slater). 

Isso se torna um outro motivo para a baixa taxa de transferência de elétrons do SnO 

para o NO2 (além do fator estérico), possuindo com consequência uma menor 

variação na resistência elétrica desse material, se comparado à outras 

estequiometrias, como SnO2 e Sn3O4 e, nesse caso, é o fator responsável pelo 

maior tempo de resposta para o NO2, em relação ao CO.  

As reações de transferência de carga (CT) e dessorção (DES), que resumem a 

interação do NO2 com a superfície do SnO, podem ser vistas abaixo: 

 NO2 (gas) + Sn+2  (Sn+3-NO2(ads)
-)  (Sn+3-O(ads)

-) + NO (gas)  (43) 
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A reação acima também explica as diferenças temporais nas respostas do 

micro-disco de SnO para gases oxidantes e redutores (Figura 59A). Ou seja, a 

diferença no comportamento da linha base frente as medidas de CO e NO2, onde as 

espécies O- 
(ads) que restaram após a dessorção do NO continuam contribuindo para 

o aumento da resistência do material, fazendo com que os tempos de recuperação 

do dispositivo 1 sejam 3 minutos para o NO2 e 1 minuto para o CO. 

Para explicar por que a resistência alcança aproximadamente o mesmo valor, 

independentemente da concentração de CO (Figura 59A), fornecendo um sinal de 

sensor bastante constante (Figura 59B), é essencial entender como os dispositivos 

sensores com um elemento único (single devices) funcionam. Inicialmente, as 

nanoestruturas estão parcialmente deplecionadas devido à adsorção de espécies de 

oxigênio (Equações 40 e 41), fazendo com que a resistência do material seja uma 

resistência equivalente da parte deplecionada e do bulk, na qual a relação entre o 

diâmetro deplecionado e o não-deplecionado pode ser modulado pela presença dos 

gases analitos. Assim, os resultados indicam que apenas alguns ppm de CO são 

suficientes para diminuir a espessura da camada de Debye de forma que apenas a 

resistência do bulk passa a influenciar na resistência do micro-disco de SnO, 

causando uma resposta quase constante do sensor em relação ao CO. Uma 

segunda explicação para esse valor praticamente constante de sinal sensor é a 

probabilidade das espécies O2
- (ads) serem o limitante da reação, ou seja, 

independentemente da quantidade de CO presente na atmosfera, a reação será 

limitada a quantidade de O2
- que estava inicialmente adsorvida na superfície do 

material, lembrando que a taxa de recobrimento de semicondutores por essas 

espécies carregadas é relativamente baixa. 

A Figura 61 mostra as medidas sensoras realizadas em 100 °C com liberações 

de NO2 nas concentrações de 20 a 100 ppm, com os dispositivos contendo o disco 

de menor dimensão (Dispositivo 1 - Curva azul) e o disco de maior dimensão 

(Dispositivo 2 - Curva vermelha). 
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Figura 61 - A) Variação na resistência elétrica dos materiais em função da concentração de NO2. B) 

Respostas sensoras em função da concentração do NO2, para os dois dispositivos estudados. 

Medidas feitas em 100 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Novamente, é possível observar que os dispositivos com um único disco de 

SnO tem sua resposta sensora aumentada com aumentos na concentração de NO2, 

além de um aumento constante na resistência elétrica da linha base. Também, 

observou-se que o dispositivo contendo o disco com maior área exposta (curva 

vermelha) apresentou maior resposta sensora. 

Essa última afirmação pode ser explicada pelo fato de haver uma maior 

possibilidade de choques efetivos que levam a interação entre o NO2 e a superfície 

do material, porém a resposta ainda é muito menor do que os dispositivos na forma 

de múltiplas estruturas, pois além de uma menor quantidade de material (grandeza 

extensiva), não aparecem barreiras do tipo Schottky nesse arranjo de dispotivo 

(single devices). Desse modo, atribui-se a resposta sensora de dispositivos com 

múltiplas estruturas como sendo definida pelas barreiras do tipo Schottky do tipo 

back-to-back, geradas nos contatos entre os materiais, em concordancia com 

resultados recentes reportados na literatura com base em estruturas de ZnO  

(PAULOWICZ et al., 2018). 

O dispositivo 1 tem uma área de 1.8 μm2, enquanto o dispositivo 2 possui 2.5 

μm2, isto significa que o dispositivo 2 é aproximadamente 28% maior do que o 

dispositivo 1, o que pode ser correlacionado com o tempo de resposta mais rápido (5 

minutos) quando comparado aos 7 minutos para o dispositivo 1. Os tempos de 
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recuperação são 3 minutos e 9 minutos para os dispositivos 1 e 2, respectivamente. 

Além disso, resultados de dessorção por temperatura programada (TPD) (Solymosi 

& Kiss, 1976) mostraram que apenas uma porcentagem das moléculas de NOx são 

liberadas da superfície do SnO após evacuação por 2 horas, corroborando com o 

alto tempo de recuperação apresentado pelo dispositivo de maior área exposta, 

sendo 3 minutos para o Dispositivo 1 e 9 minutos para o Dispositivo 2. 

 A Figura 61 também mostra que o dispositivo 2 tem uma resposta mais 

elevada do que o dispositivo 1, porém a diferença não é diretamente proporcional à 

área exposta. A divergência entre a diferença de áreas expostas e a resposta do 

sensor (cerca de 15%) pode ser atribuída ao fato de que, ao trabalhar com 

estruturas individuais, o mecanismo de detecção (mudança na resistência) deve ser 

entendido examinando-se a relação entre a espessura do material (215 nm para o 

dispositivo 1 e 170 nm para o dispositivo 2) e do comprimento da camada de Debye 

(camada deplecionada), que está diretamente relacionada à quantidade de cargas 

acumuladas ou trocadas (SCHIPANI et al., 2017). Assim, mesmo considerando que 

a camada de depleção é maior para o dispositivo 2 devido a maior área exposta e, 

portanto, maior probabilidade de choques efetivos das moléculas de NO2 com a 

superfície do material, ambos os dispositivos estão parcialmente deplecionados – 

devido ao que chamam de Weisz limitation, onde o band-bending (dobramento 

figurativo da banda de condução) é limitado a aproximadamente 1 eV como uma 

forma de previnir o potencial de dupla-camada, ou seja, o número de espécies 

adsorvidas é limitada a de 10-3 a 10-5 monocamadas) –  e a espessura dos dois 

dispositivos difere menos acentuadamente e é mais fidedigna com a diferença de 

sinal sensor observada.  

A equação (44), proposta  (TONNEZER; HIEU, 2012), mostra essa 

dependencia entre sinal sensor e camada de Debye, matematicamente: 

 Sensor Signal = C x [R/(R-LD)]2  (44) 

onde C é uma constante que depende do material, R é o raio da seção transversal e 

LD é o comprimento da camada de Debye. 

 Além de mostrar a influência da espessura do material na resposta sensora, a 

equação 44 também pode ser usada para calcular o comprimento da camada de 

Debye do material (LD). Portato, considerando C e LD iguais para os Dispositivos 1 e 

2, e espessura de 215 nm para o Dispositivo 1 e 170 nm para o Dispositivo 2, LD foi 

calculado como sendo aproximadamente 25 nm para os micro-discos de SnO na 
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presença de 100 ppm de NO2 misturado em ar sinético seco, em 373,15 K, o que é 

similar a valores calculados com bases nos parâmetos dos semicondutores.  

Esses resultados indicam a importância de utilizar materiais com pequenos 

diâmetros para otimizar a resposta sensora, como fora realizado anteriormente 

(WANG et al., 2008), utillizando o valor reportado de LD para nanofios de SnO2 na 

forma de múltiplas estruturas para afirmar que a razão diâmetro/LD tem uma maior 

influência na resposta sensora do que  a área exposta do material. 

A Figura 62 mostra as mudanças de resistências sofridas (Figura 62A) e a 

resposta sensora do dispositivo 2 (Figura 62B), feitas em 200 °C, sob exposição ao 

NO2, na faixa de concentração de 20 a 100 ppm. Deve-se destacar que a diminuição 

da resistência da linha base se deve aos novos contatos feitos através da deposição 

pelo método CVD no FIB, com uma maior porcentagem de platina metálica no 

compósito. 

À partir da Figura 62A observa-se que nessa temperatura a resistência de linha 

base permaneceu constante ao longo da medição. A estabilidade da linha base é 

consistente com o fato de que a 200 °C, espécies de oxigênio atômico são 

dominantes na superfície do material  (BARSAN; WEIMAR, 2001) (LENAERTS; 

ROGGEN; MAES, 1995), as quais possuem cinética de reação mais rápida do que 

as espécies moleculares de O2
- que estavam presentes nas medidas em 100 °C. 

Além disso, a esta temperatura, os tempos de resposta e recuperação também são 

mais rápidos, isto é, 2 e 7 minutos, respectivamente. 

 O2-
 (ads) + O2 (gas) → O2

- 
(ads) + O-

 (ads)                (45) 

 2 O-
 (ads) → O2 (gas) + 2 e-                                                   (46) 

 2 e-
 + 2 Sn3+ → 2 Sn2+

                                                    (47) 

A Figura 62B mostra uma resposta sensora mais elevada para as medidas em 

200 °C, comparadas aquelas realizadas em 100 °C. O primeiro motivo é a ausência 

total de umidade ou de espécies OH- ligadas na superfície dos discos de SnO, assim 

como o resultado de uma maior quantidade de choques efetivos das moléculas de 

NO2, aumentando o tamanho da camada de Debye do material. Além disso, cálculos 

de Primeiros Princípios da Teoria da Densidade Funcional (DFT) mostraram que 

espécies de NO2 adsorvidas possuem mobilidade relativamente alta na superfície do 

Sn-O, especialmente em altas temperaturas e pequenas áreas superficiais (como 

nos dispositivos com nanoestruturas únicas), permitindo que duas moléculas de NO2 

se encontrem e reajam na superfície do material, gerando NO e NO3, no qual o 
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último é muito mais efetivo na remoção de elétrons do semicondutor do que o NO2. 

Esses estudos de DFT, aplicados aos dipositivos do tipo single-element permitiram 

explicar não só o aumento do sinal sensor do Dispositivo 1 em 200 °C, mas também 

a estabilização da linha base, onde mesmo o NO3 possuindo maior energia de 

ligação com a superfícia do Sn-O, essas espécies auxiliam o retorno a um valor de 

resistência comum, pois não há evidências do NO3 dessorvendo e deixando uma 

espécie de oxigênio (O-
 (ads)) adsorvida na superfície do semicondutor. 

Desse modo, mesmo com um único dispositivo, também fora atingindo um 

limite de detecção igual a 1 ppm, unindo boa sensibilidade com baixa potência 

dissipada (aproximadamente 10-8 W), o que seria perfeito para uma aplicação 

comercial se não fosse a dificuldade em realizar contatos nessa escala, promovendo 

um custo mais elevado de fabricação. 

 

Figura 62 - A) Variação na resistência elétrica do material em função da concentração de NO2. B) 

Respostas sensoras em função da concentração do NO2, para o dispositivo 2, onde o gráfico em 

cinza mostra as resposta obtidas em 200 °C, enquanto as riscas pretas mostram aquelas obtidas em 

100 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

4.3.4  Caracterização individual das nanofitas de SnO, Sn3O4 e SnO2 

 

Nessa última seção será mostrado o preparo dos dispositivos contendo 

nanofitas individuais de SnO, Sn3O4 e SnO2, assim como as medidas sensoras 

realizadas com estes dispositivos, utilizando NO2 como gás analito. 
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A ordem para a exposição desses resultados será a seguinte: Primeiramente 

os dispositivos do tipo single-element de SnO2, seguidos do Sn3O4 e, por último, os 

dispositivos contendo SnO. Sendo que para cada material, primeiro será mostrado o 

preparo dos dispositivos iniciais, com diâmetros diferentes; as medidas sensoras 

realizadas; o porquê de alguns dispositivos não funcionarem; o preparo de novos 

dispositivos; e as medidas sensoras finais, nessa ordem. 

O SnO2 é o que apresenta nanofitas com maiores dimensões dentre todas as 

estudadas, portanto, sua manipulação pelo EasyLift® do FIB é viável, uma vez que é 

relativamente fácil encontrar uma nanofita de SnO2, em um substrato de Si0 com 

várias delas dispersas, capaz de conectar os contatos internos do eletrodo mostrado 

na Figura 9. 

Primeiramente, realizou-se um desbaste com o feixe de íons na região central 

do eletrodo da Figura 9, à fim de aumentar o gap entre eles  e, consequentemente, 

aumentar a área da fita exposta durante as medidas como sensores de gás, 

supostamente alcançando um melhor sinal sensor (para um mesmo diâmetro), 

permitindo uma razão sinal/ruído mensurável. A Figura 63 mostra como os eletrodos 

se encontravam antes do preparo dos 5 dispositivos iniciais contendo nanofitas de 

SnO2. 

 

Figura 63 - Eletrodo obtido após o desbaste da região central, para aumento do gap entre os 

contatos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Após essa etapa inicial, se deu o isolamento das nanofitas de SnO2 através do 

processo de manipulação, e as Figuras 64-68, a seguir, mostram os 5 dispositivos 

preparados. 
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Figura 64 - Dispositivo 1 contendo uma nanofita de SnO2. A) Fita de SnO2 ainda presa ao 

manipulador e se aproximando dos eletrodos. B) Primeiro contato, conectando a fita de SnO2 ao 

eletrodo, permitindo soltá-la do manipulador. C) Fita conectada aos 4 eletrodos por Pt-EBID. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 65 - Dispositivo 2 contendo uma nanofita de SnO2. A) Fita de SnO2 com comprimento de ~120 

µm conectada ao manipulador. B) Imagem MEV de maior magnificação mostrando que a nanofita foi 

contorcida durante o processo de manipulação. C) SnO2 conectado aos  4 eletrodos com o 

manipulador pronto para ser retirado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 66 - Dispositivo 3 contendo uma nanofita de SnO2. A) Nanofita de SnO2 conectada ao 

manipulador, com o substrato de silício contendo várias outras ao fundo. B) Nanofita de SnO2 se 

aproximando dos eletrodos, ainda presa ao manipulador. C) SnO2 conectado a 3 dos 4 eletrodos, por 

Pt-EBID. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Figura 67 - Dispositivo 4 contendo uma fita de SnO2. A) Fita presa ao manipulador com o substrato 

de silicio ao fundo. B) Imagem de MEV de alta magnificação mostrando dimensões de 249,8 nm x 

652 nm para a fita escolhida. C) SnO2 conectado aos 4 eletrodos por Pt-EBID, com o GIS no lado 

superior esquerdo e o manipulador no lado direito. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Figura 68 - Dispositivo 5 contendo uma fita de SnO2. A) Uma fita de SnO2 "gigante" que foi colocada 

no substrato com uma pinça, antes de ser manipulada. B) Imagem de maior magnificação dos 

eletrodos, para mostrar a remoção dos eletrodos indesejados. C) MEV mostrando a fita que foi 

arrastada pelo manipulador até os eletrodos. D) Fita de SnO2 eletricamente conectada aos eletrodos 

por Pt-EBID. E) MEV de alta magnificação mostrando uma largura de 20,60 µm. F) MEV de alta 

magnificação, com o porta-amostra em 52° permitindo mostrar a espessura da fita, de 

aproximadamente 3,30 µm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

As Figuras 64-66 mostram as menores fitas de SnO2 e, justamente, por causa 

de seus pequenos diâmetros não foi possível medir sua espessura inclinando o 
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porta-amostra para 52°, uma vez que o erro visual selecionando os limites seria o 

mesmo da espessura das nanofitas, então decidiu-se que ao encerrar as medidas 

como sensores de gás, essas nanofitas teriam suas dimensões medidas, com 

precisão, utilizando ou um AFM, ou através de cortes da seção-tranversal desses 

fios, realizados no FIB. Porém, durante as medidas com AFM, foi possível ver que 

nem todas encontravam-se “deitadas” sobre o substrato de SiO2, portanto as 

medidas não correspondiam a realidade. Esta última abordagem do FIB seria 

destrutiva e o AFM poderia danificar a nanofita de SnO2 se a ponta tocar a amostra, 

por isso foi escolhida para ser executada após as medições do sensor de gás. As 

Figuras 67 e 68 mostram as fitas maiores e, para aquelas, foi possível medir sua 

espessura, sendo 249,8 nm para a menor, apresentada na Figura 67, e 3,3 µm para 

a maior, mostrada na Figura 68. 

Devido à limitação da medição de espessura é muito cedo para dizer, mas os 

Dispositivos 1 e 2 mostrados nas Figuras 64 e 65, respectivamente, parecem ter a 

mesma espessura e área exposta, mas se olhar bem para a Figura 65, pode-se ver 

que a nanofita de SnO2 está contorcida, ou seja, houve uma torção durante o 

preparo do dispositivo e a fita foi conectada dessa maneira. Este poderia ter sido um 

acidente interessante, uma vez que possuindo o mesmo diâmetro, um estudo sobre 

as tensões em nanoestruturas e seus efeitos sobre o mecanismo de transporte 

poderia ter tomado lugar, porém apenas o Dispositivo 2 apresentou resposta 

sensora. 

A Figura 66C mostra uma fita de SnO2 com contato elétrico em apenas 3 dos 4 

eletrodos. Além disso, se olhar atentamente para a parte superior desta imagem, 

pode-se ver alguma sombra em torno de uma região mais clara (mais branca) com o 

mesmo tamanho que a área exposta da nanofita de SnO2. Essa característica 

aconteceu porque a fita foi conectada ao eletrodo superior com Pt-EBID, mas ao 

tentar removê-la da extremidade do manipulador ela quebrou na região entre os dois 

eletrodos superiores e não perto da ponta do manipulador, deixando apenas os 

remanescentes do contato feito pelo feixe de elétrons (Pt-EBID). Mas, não foi um 

problema, pois as medidas sensoras foram realizadas utilizando apenas os eletrodos 

centrais. 

Olhando para a Figura 67C, é possível ver as 4-pontas com a fita de SnO2 no 

final, uma lacuna, e restos das 4-pontas originais. Isso aconteceu pois nem todas as 

nanofitas de SnO2 escolhidas e conectadas ao manipulador eram possíveis de se 
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prender aos eletrodos de ouro, seja porque elas não se soltavam do manipulador, ou 

não estavam em uma boa orientação, ou porque a fita estava inclinada de uma 

forma que não poderia tocar as 2-pontas centrais, fazendo com que as mesmas 

voassem para a bomba de vácuo após algumas tentativas. Todas essas tentativas 

tornaram os eletrodos parcialmente danificados, e para produzir um bom dispositivo 

sem a necessidade de usar outro eletrodo, optou-se por eliminar a parte superior 

dos contatos, fazer a abertura nos eletrodos centrais e continuar com o processo de 

manipulação, resultando no dispositivo mostrado na Figura 67. 

Finalmente, o último dispositivo (Dispositivo 05) contendo a maior fita de SnO2 

pode ser visto na Figura 68. Esse fita enorme pode ser colocada próxima ao eletrodo 

com o auxílio de uma pinça e um microscópio óptico, como mostrado na Figura 68A. 

Mais uma vez, durante a manipulação com as pinças, os contatos de ouro foram 

danificados, então a parte indesejada foi separada dos outros e a abertura do meio 

foi feita, novamente, com o feixe de íons (FIB) e o resultado pode ser visto na Figura 

68B. A Figura 68C mostra a fita na posição ideal após ser arrastada pelo 

manipulador (sem conexão com Pt-EBID, apenas contato físico). A Figura 68D 

mostra a fita de SnO2 após os contatos de Pt-EBID feitos a 0° e 52° de inclinação do 

porta-amostra - lembrando que os contatos em 52 graus foram feitos em um outro 

porta-amostras padrão para permitir a rotação - uma vez que a largura da fita não 

permitia que tocasse nos contatos, de modo que o porta-amostra inclinado ajudava a 

adicionar platina à região entre o eletrodo e a fita. As Figuras 68E,F mostram a área 

exposta medida e a espessura da fita isolada, além da Figura 68F reforçar que a fita 

não estava completamente em contato com os eletrodos. 

Mostrados os 5 dispositivos preparos, a seguir, serão mostradas as medidas 

sensoras realizadas com eles. Primeiramente, mediu-se os 5 dispositivos de uma só 

vez em uma câmara com contatos para os eletrodos contendo o circuito de 

aquecimento (heater) na parte oposta dos eletrodos, enquanto uma fonte de tensão 

Agilent 34972A aplicava tensões contínuas necessárias para a passagem de uma 

corrente mensurável. Para as caracterizações em relação ao NO2, o mesmo foi 

sendo liberado após intervalos de 1 hora, durante 20 minutos, após a passagem de 

uma linha base, constituida de ar seco, por 12 horas. A concentração de NO2 (em 

ppm) foi regulada através da porcentagem da mistura Ar seco / NO2, com um fluxo 



134 

 

total de 100 cm3 min-1, com concentrações de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 ppm, com 

temperatura de operação igual a 150 °C. 

Dos 5 dispositivos preparados, apenas os Dispositivos 2 e 3 apresentaram 

sinais sensores distinguíveis da linha base (razão sinal/ruído detectável). As 

respostas sensoras são apresentadas nas Figuras 69 e 70, para os Dispositivos 2 e 

3, respectivamente. 

 

Figura 69 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 2, aquecido 

através do método de Self-Heating. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 70 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 3, aquecido 

através do método de Self-Heating. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Observando as Figuras 69 e 70 é possível ver que a linha-base não é tão 

constante, como observado para o estudo dos micro-discos de SnO na forma 

individual (Figuras 59 e 61), porém, ao contrário do esperado para um semicondutor 

do tipo-n, como é o caso do SnO2, a resistência desses materiais diminuiram na 

presença do NO2, ao invés de terem sua resistividade aumentada, além, claro, de 

um sinal sensor muito menor do que o obtido para as nanofitas de SnO2 estudadas 

na forma de múltiplas estruturas depositadas sobre um eletrodo interdigital. A 

proposta para esses fenômenos serão feitas adiante, pois optou-se, primeiramente, 

por expor todos os resultados obtidos para as nanofitas estudadas de forma 

individual, e as mudanças na forma de realizar as medidas, que foram sendo 

ajustadas conforme os primeiros resultados foram sendo obtidos. 

Esses mesmos dispositivos foram medidos novamente, porém utilizando o 

método convencional de aquecimento (onde toda a atmosfera encontra-se 

aquecida), e as novas curvas de resistência em função do tempo podem ser 

observadas nas Figuras 71 e 72, para os dispositivos 2 e 3, nessa ordem. 
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Figura 71 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 2, aquecido 

através do método convêncional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 72 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 3, aquecido 

através do método convêncional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Comparando as Figuras 71 e 72 com as Figuras 69 e 70, é possível perceber 

que a linha base permaneceu praticamente constante quando a medida foi realizada 

através do método convencional de aquecimento, sendo que as mesmas 

justificativas dadas na Seção 4.4.2 e 4.4.3 podem ser transferidas para as estruturas 



137 

 

estudadas na forma individual, ou seja, espécies de oxigênio na forma atômica (O -), 

que existem em maior quantidade para uma câmara sensora com atmosfera 

totalmente aquecida, são mais efetivas na remoção do O- que fica ligado ao sítio de 

Snx+ após a saida de uma molécula de NO. Além disso, é possível perceber que 

para as amostras aquecidas pelo método convencional, variações na resistência do 

material são observadas para concentrações de 2 e 5 ppm, que durante o método 

de self-heating não foi observado, indicando uma melhora no limite de detecção 

(LOD) nesse tipo de aquecimento externo, como também já fora mostrado.  

Por último, as Figuras 73 e 74  mostram as duas últimas medidas sensoras 

realizadas para esses dois dispositivos (2 e 3), dessa vez utilizando diferentes 

concentrações do gás analito. A partir dessas medidas, todas as outras foram 

realizadas pelo método convencional de aquecimento, com concentrações de NO2 

iguais a 20, 40, 60, 80 e 100 ppm, medidas em 150 °C. 

 

Figura 73 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 2, 

aquecido através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 74 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 3, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Dos 5 dispositivos preparados inicialmente, apenas o 2 e o 3 apresentaram 

resposta sensora, então decidiu-se investigar o motivo dos Dispositivos 1, 3 e 5 não 

funcionarem. Inseriu-se esses 3 dispositivos no FIB e realizou-se a inspeção dos 

mesmos. A Figura 75 mostra como se encontrava o Dispositivo 1 após as medidas 

sensoras realizadas através do método self-heating. 

 

Figura 75 - Dispositivo 1, inspecionado no FIB, após as primeiras medidas sensoras realizadas pelo 

método self-heating. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Olhando a Figura 75A percebe-se que a nanofita de SnO2 encontra-se intacta, 

porém com o aumento da magnificação, percebe-se que os contatos realizados por 

Pt-EBID se degradaram. Pelos estudos preliminares feitos com os contatos do FIB, 

observou-se que em 150 °C eles não deveriam deteirorar-se, porém a fonte de 
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tensão Agilent utilizada para as medidas multi-canais (6 amostras concomitantes) 

aplica uma tensão elevada (aproximadamente 4V para uma resistência de 104  Ω), 

fazendo com que pontos de maior resistência, como o contato metal-semicondutor, 

sofram com aquecimento demasiado. Os contatos foram refeitos, e tentou-se medir 

esse mesmo Dispositivo 1 (reformado) com a Kiethley (método convencional de 

aquecimento), porém nenhum sinsal sensor foi observado. Uma explicação para isso 

está num possível curto-circuito causado pela platina da deposição induzida por 

elétrons (Pt-EBID). Se olhar atentamente para a Figura 75A, é possível ver uma 

espécie de sombra, entre os eletrodos centrais (mais brilhante) que pode ser 

associada ao compósito de platina do FIB, que gera uma resistência equivalente 

(resistências da fita e da platina em paralelo) capaz de mascarar o sinal sensor. 

Após atentar-se a isso, durante o preparo do Dispositivo 4, a região entre os 

eletrodos centrais foi limpa com o auxílio do feixe de íons, removendo o filme fino de 

Pt-EBID. Imagens da nova fita de SnO2 conectada ao Dispositivo 4, após a remoção 

da primeira, podem ser vistas na Figura 76. 

 

Figura 76 - Novo Dispositivo 4, com uma nova fita de SnO2 conectada aos eletrodos, após a remoção 

da fita inicialmente presente na Figura 67. Largura da face maior igual a 1,07 µm e espessura igual a 

770 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

A variação da resistência elétrica do Dispositivo 4, em função da concentração 

de NO2, ao longo da medida sensora, pode ser vista na Figura 77. 
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Figura 77 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o novo Dispositivo 4, 

aquecido através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Percebam que a escala do eixo das ordenadas (valores de resistência) 

permanece todo o tempo em 3,4x104 Ω, mesmo com ela indo de 33500 a 34300. 

Isso sigifica que a variação de resistência é muito sútil e que fatores como a Pt-EBID 

em curto-circuito realmente poderiam acabar mascarando o sinal sensor. 

 A Figura 77, diferentemente das Figuras 69 a 74, mostrou um aumento da 

resistência do material com a liberação do NO2, como esperado para um 

semicondutor do tipo-n.  

O último dispositivo a ser inspecionado foi o Dispositivo 5, onde a fita “gigante” 

se desprendeu no processo de preparo para inseri-lo no FIB, indicando que o sinal 

sensor não observado pode ser resultado da falta de contato elétrico entre a fita e os 

eletrodos de ouro, medindo apenas uma corrente de fuga como resultado da Pt-

EBID, que necessitou longos tempos de deposição visto o espaçamento entre o 

eletrodo e a fita e a própria largura da fita. Desse modo, a região foi limpa com o 

auxílio do feixe de íons, e uma nova fita foi selecionada para ser colocada no local 

da anterior. Detalhes da nova fita de SnO2 preparada sobre o Dispositivo 5 podem 

ser vistos na Figura 78, a seguir: 
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Figura 78 - Novo Dispositivo 5, com uma nova fita de SnO2 conectada aos eletrodos, após a remoção 

da fita inicialmente presente na Figura 68. Largura da face superior igual a 934 nm e espessura igual 

a 1,24 µm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Infelizmente, essa nova fita preparada sobre o Dispositivo 5 também não 

apresentou sinal sensor. Isso levou a pensar que a melhor abordagem seria 

preparar novos dispositivos sobre eletrodos virgens e, também, sem fazer aquele 

desbaste na região central dos eletrodos, conforme mostrado na Figura 63. Os 

novos dispositivos preparados serão designados com um X na frente do seu 

número, por exemplo, Dispositivo X01, X02 e X03, para os três outros dispositivos 

nanofabricados, que podem ser vistos nas Figuras 79, 80 e 81. 

 

Figura 79 - Dispositivo X01. Nanofita de SnO2 vista em A) 0° e B) 52°. C) Espessura da fita de SnO2 

igual a aproximadamente 218 nm e D) Largura da nanofita de SnO2 igual a ~184 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 80 - Dispositivo X02. A) Nanofita de SnO2 vista em 0°. B) Porta-amostra inclinado em 52° 

mostrando a largura da fita igual a 43nm. C) Vista da lateral e superfície da fita, mostrando uma 

espessura de 37 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
Figura 81 - Dispositivo X03. A) Vista de toda a fita conectada aos eletrodos centrais. B) Imagem de 

maior magnificação mostrando a homogeneidade da fita. C) Porta-amostra em 52° mostrando uma 

largura de 185 nm e uma espessura de 97 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Em relação a esses três novos dispositivos, apenas o Dispositivo X03 

apresentou um sinal sensor mensurável, conforme pode ser visto na Figura 82. 
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Figura 82 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo X03, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Novamente, observa-se uma resposta típica para um semicondutor tipo-n, 

como é o SnO2, onde a resistência do material aumenta com a liberação do gás 

oxidante. 

A Tabela 3 apresenta os sinais sensores obtidos através da análise das 

curvas mostradas nas Figuras 73, 74, 77 e 82, para os Dispositivos 2, 3, 4 (novo) e 

X03, respectivamente. 

 

Tabela 3 - Sinal sensor para as diferentes concentrações de NO2, com os Dispositivos contendo 

SnO2 operados em 150 °C, atingindo através do método convencional de aquecimeto. 

  Sinal Sensor 

Dispositivo 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm 

2 1,04 1,27 1,32 1,37 1,72 

3 1,22 1,25 1,31 1,30 1,64 

4 (Novo) 1,009 1,011 1,015 1,012 1,013 

X03 1,30 3,50 1,42 1,60 5,73 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Estudos anteriores  (SCHIPANI et al., 2017) mostraram que a diferença entre 

a eletronegatividade do SnO2, reportada na literatura como sendo igual a 6,24  (XIA 

et al., 2014) (ISLAM; HAKIM, 1986), e a função trabalho da platina (com valores 

reportados de 5,6 até 5,9 eV  (HOLZL; SCHULTE, 1979)), não pode ser responsável 



144 

 

pela criação de contatos não-ôhmicos, que alterariam o mecanismo de condução 

durante as medidas sensoras, pois uma vez que a eletronegatividade do material é 

maior que a função trabalho do metal, a barreira de contato é negativa, resultando 

em nenhum impedimento para a injeção de cargas. A explicação para esse 

comportamento tipo-p apresentado pelos Dispositivos 01 e 02 foi encontrada na 

literatura com o estudo de nanoestruturas porosas de Pt-SnO2, onde uma pequena 

quantidade de platina na superfície do material é capaz de gerar buracos e alterar o 

comportamento da superfície para tipo-p (SHAO et al., 2016), desse modo, garantir 

um total recobrimento da platina (contato metálico), ao invés de uma grande 

quantidade de PtO-C (compósito com menor quantidade de platina) - que depende 

muito das condições de deposição por EBID -, é essencial para garantir um total 

comportamento tipo-n. 

Desse modo, optou-se por analisar, a primeiro  momento, apenas as 

respostas sensoras dos Dispositivos 04 (Novo) e X03, uma vez que os mesmos 

apresentaram comportamento típico de um semicondutor tipo-n. 

Através da equação: Sinal Sensor = C x [R/(R-LD)]2, calculou-se o 

comprimento da camada de Debye para o SnO2, na presença de 100 ppm de NO2, 

em 423K. O valor experimental encontrado, utilizando R04 (Novo) igual a 385 nm, SS04 

(Novo) igual a 1,013, RX03 igual a 48,5 nm e SSX03 igual a 5,73, foi de 30 nm. 

O valor de 30 nm encontrado é muito razoável, uma vez que na literatura, os 

valores de comprimento de Debye para o SnO2 vão de 43 nm para 500 K até 129 nm 

para 400 K  (BARSAN; WEIMAR, 2001) (KOLMAKOV et al., 2005) (WANG et al., 

2008), calculados em atmosfera ambiente, através do uso da equação (48), 

utilizando parâmetros de semicondutores, e valores de densidade de portadores de 

cargas obtidos por medidas Hall.  

   (48) 

Na equação (48), LD é o comprimento de Debye, ε é a constante dielétrica do 

material, εo é a constante dielétrica do vácuo, kb é a constante de Boltzmann, T é a 

temperatura em K, q é o valor da carga elementar e nb é a concentração dos 

portadores de cargas majoritários. 

Esse valor de 30 nm encontrado explica o porque da melhor resposta das 

nanofitas de SnO2 se comparadas aos micro-discos de SnO, que teve seu 



145 

 

comprimento de Debye estimado como sendo 25 nm em 373 K (e por estudos 

anteriores vimos que a tendência é LD aumentar com a diminuição da temperatura  

(BARSAN; WEIMAR, 2001), logo o valor de 25 nm estimado para os discos de SnO 

seria menor em 423 K, temperatura na qual fora calculado para as fitas de SnO2). As 

nanofitas de SnO2 apresentaram melhor resposta que os micro-discos de SnO tanto 

na forma de múltiplas estruturas, quanto na forma individual, onde nesse último 

método, um sinal de 5,73 foi encontrado, mesmo utilizando uma fita com espessura 

de 185 nm, ligeiramente mais espessa que o micro-disco de SnO do Dispositivo 2, 

estudado anteriormente. Essas observações mostram que essa forma de calcular o 

comprimento de Debye do material, através de medidas sensoras é um método 

confiável que forneceu valores fidedígneos com aqueles já reportados na literatura, 

sendo útil para calcular esse valor de LD quando medidas Hall são inviáveis. 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos para nanofitas de Sn3O4 

estudadas na forma individual, sendo que a forma de apresentação dos resultados 

será semelhante ao que fora feito com os dispositivos de SnO2 do tipo single-

element. 

No preparo dos 5 dispositivos iniciais as nanofitas de Sn3O4 foram gotejadas 

nos eletrodos propriamente limpos (ciclo de acetona, álcool isopropílico, metanol, 

plasma cleanning), de uma solução bastante diluída de Sn3O4 em IPA, e ao 

encontrar nanofitas conectando (ou próximas de conectar) os eletrodos centrais, 

contatos por Pt-EBID foram feitos. Os 5 dispositivos designados de 1 a 5, podem ser 

vistos nas Figuras 83-87, a seguir: 

 

Figura 83 - Dispositivo 1 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada aos eletrodos 

centrais. B) Imagem de maior magnificação mostrando a homogeneidade da fita. C) Imagem de maior 

magnificação mostrando uma largura de 60,8 nm. Espessura não pode ser medida apenas inclinando 

o porta-amostra em 52°. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 



146 

 

Figura 84 - Dispositivo 2 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada aos eletrodos 

centrais. B) Imagem de maior magnificação mostrando a homogeneidade da fita. C e D) Imagem de 

maior magnificação mostrando uma largura de 225 nm e espessura de 43,3 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 85 - Dispositivo 3 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita (indicada com seta) 

conectada aos eletrodos centrais. B) Imagem de maior magnificação mostrando uma largura de 82,9 

nm e espessura de 41,4 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 86 - Dispositivo 4 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada aos eletrodos 

centrais. B) Imagem de maior magnificação mostrando uma largura de 155,3 nm. Espessura não foi 

possível de ser medida, mesmo inclinando o porta-amostra em 52°. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 87 - Dispositivo 5 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada aos eletrodos 

centrais. B) Imagem de maior magnificação mostrando uma largura de 369 nm. Espessura não foi 

possível de ser medida, mesmo inclinando o porta-amostra em 52°. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Dos cinco dispositivos apresentados nas Figuras 83-87, apenas os 

Dispositivos 1 e 2 apresentaram resposta sensora. Nesses dois primeiros 

dispositivos a razão sinal/ruído foi suficiente para detectar a mudança no valor de 

resistividade da linha base, e as variações de resistência desses materiais em 

função das diferentes concentrações de NO2 podem ser vistas nas Figuras 88 e 89. 
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Figura 88 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 1, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 89 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo 2, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Uma vez que reformar os eletrodos iniciais não estavam resultando em novos 

dispositivos com respostas sensoras, optou-se por preparar novas fitas em eletrodos 

ainda não utilizados, ou seja, Dispositivos X01, X02, X03, X04, X05, que poderão ser 

vistos nas Figuras 90-94, respectivamente. 
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Figura 90 - Dispositivo X01 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada aos 

eletrodos centrais. B) Imagem com o porta-amostra em 52° mostrando que toda a fita está em contato 

com os eletrodos. C Imagem de maior magnificação mostrando uma largura de 321 nm e D) 

espessura de 96 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 
Figura 91 - Dispositivo X02 contendo nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada aos 

eletrodos centrais. B) Imagem com o porta-amostra em 52° mostrando que toda a fita está em contato 

com os eletrodos. C Imagem de maior magnificação mostrando uma largura de 106 nm. D) Vista 

lateral da nanofita de Sn3O4. Espessura não pode ser medida apenas inclinando o porta-amostra em 

52°. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 92 - Dispositivo X03 contendo uma nova nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada 

aos eletrodos centrais. B) Imagem de maior magnificação mostrando uma largura de 671 nm. C) 

Imagem de maior magnificação, com o porta-amostra em 52°, mostrando uma espessura de 621 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 93 - Dispositivo X04 contendo uma nova nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada 

aos eletrodos centrais. B) Imagem de maior magnificação, com o porta-amostra em 52°, mostrando 

uma largura de 695 nm e uma espessura de 218 nm. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 94 - Dispositivo X05 contendo uma nova nanofita de Sn3O4. A) Vista de toda a fita conectada 

aos eletrodos centrais. B) Imagem de maior magnificação, com o porta-amostra em 52°. C) Imagem 

de maior magnificação, com o porta-amostra em 52°, mostrando uma largura de 681 nm. Espessura 

não pode ser medida apenas inclinando o porta-amostra em 52°. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Dos novos dispositivos, aqueles mostrados nas Figuras 90, 91, 92 e 93 

apresentaram resposta sensora e as curvas de resistência em função das diferentes 

concentrações de NO2 podem ser vistas nas Figuras 95, 96, 97 e 98 para os 

Dispositivos X01, X02, X03 e X04, respectivamente. 
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Figura 95 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo X01, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 96 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo X02, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 97 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo X03, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Figura 98 - Variação da resistência em função das diferentes [NO2], para o Dispositivo X04, aquecido 

através do método convêncional. Diferentes [NO2] foram utilizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

As respostas sensoras observadas nas Figuras 88, 89, 96 e 98 são típicas de 

um semicondutor tipo-n. Esse tipo de comportamento era esperado, principalmente 

para o Sn3O4, pois além de ser um semicondutor intrínseco do tipo-n, a 

eletronegatividade do Sn3O4 é reportada como sendo igual a 5,91 eV, ou seja, muito 
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próximo dos valores de 5,6 até 5,9 eV reportados para a função trabalho da platina  

(HOLZL; SCHULTE, 1979), sendo que esses valores de função trabalho da platina 

podem variar em até 0,14 eV, dependendo da quantidade de carbono presente  (LI, 

1990), e é conhecido a presença de carbono no compósito Pt-C depositado pelo 

método Pt-EBID. Essa proximidade entre os valores de eletronegatividade do Sn3O4 

e função trabalho da platina garante um contato ôhmico para esse material. 

Já as curvas de resistência em função da [NO2], com comportamento tipo-p, 

visto nas Figuras 95, 97 foram atribuidas, a primeiro momento, como sendo 

possíveis fitas de SnO2, ao invés de fitas de Sn3O4. Como comentado na seção 4.1, 

as nanofitas de Sn3O4 são formadas praticamente na mesma posição das nanofitas 

de SnO2 branco, e mesmo separando esses materiais cuidadosamente (com base 

nas diferentes cores), podem restar algumas fitas de SnO2 no meio do material 

amarelado, não distinguíveis a olho nu. Porém, olhando-se atentamente para o 

Sn3O4 e o SnO2 no MEV, pode-se perceber que o material com estado de oxidação 

intermediário apresenta indícios de um crescimento em camadas, observável nas 

Figuras 90 e 92, porém não nas Figuras 91 e 93, o que levou a interpretar os 

Dispositivos X01 e X03 como contendo nanofitas individuais de SnO2, que nos 

estudos futuros serão analisados juntamente com os resultados da Tabela 5. E, uma 

vez que durante o preparo dos dispositivos, a influência da quantidade de PtO-C não 

era conhecida e as nanofitas dos dispositivos X01 e X03 eram relativamente 

espessas, utilizou-se maiores correntes para realizar a deposição, garantindo um 

contato menos puro em relação a Pt0, por isso esse comportamento tipo-p, que 

aparentemente só ocorre na superfície do SnO2. 

A Tabela 4 apresenta os sinais sensores obtidos através da análise das 

curvas mostradas nas Figuras 88, 89, 95, 96, 97 e 98, para os Dispositivos 1, 2, X01, 

X02, X03 e X04, respectivamente. 
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Tabela 4 - Sinal sensor para as diferentes concentrações de NO2, com os Dispositivos contendo 

Sn3O4 operados em 150 °C, atingindo através do método convencional de aquecimeto. 

  Sinal Sensor 

Dispositivo 20 ppm 40 ppm 60 ppm 80 ppm 100 ppm 

1 5,08 9,22 8,87 8,51 9,59 

2 4,61 4,69 4,29 2,74 2,19 

X01 1,10 1,13 1,30 1,56 1,50 

X02 1,17 1,33 1,55 1,53 1,58 

X03 1,03 1,07 1,19 1,08 1,20 

X04 1,57 2,14 2,54 2,78 2,89 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Do mesmo modo que foi realizado para os micro-discos de SnO e as 

nanofitas de SnO2, através da equação: Sensor Signal = C x [R/(R-LD)]2, calculou-se 

o comprimento da camada de Debye para o Sn3O4. Porém, visto o comportamento 

das curvas de resistência versus [NO2] das Figuras 89 e 98 (comportamento tipo-n, 

com espessura medida com precisão) escolheu-se o pico de 40 ppm de NO2, pois 

era aquele que apresentava a saturação, e extrapolou-se o valor de LD para 100 

ppm (valor calculado para 40 ppm x 2,5), em 423K. O valor experimental encontrado, 

utilizando R02 igual a 21,65 nm, SS02 igual a 4,69, RX04 igual a 109 nm e SSX04 igual 

a 2,14, foi de 20 nm. 

Ao melhor do nosso conhecimento, o valor do comprimento de Debye do 

Sn3O4 ainda não foi reportado na literatura, porém o valor encontrado está muito 

próximo dos valores obtidos, por esse método, para o SnO e o SnO2. O valor de 20 

nm é menor do que os 30 nm encontrados para o SnO2, porém o sinal sensor 

observado para esses dispositivos com uma única estrutura de Sn3O4 foi maior do 

que o encontrado para as fitas de SnO2, fato que tem sua explicação baseada na 

maior dificuldade de se achar fitas de SnO2 com espessuras abaixo de 100 nm, 

como é facilmente encontradas fitas de Sn3O4. 

Se comparar o sinal sensor (com 40 ppm de NO2) de 3,50 para uma nanofita 

de SnO2 com espessura de 97 nm (Dispositivo X03) e um sinal sensor de 4,69 pra 

uma nanofita de Sn3O4 (Dispositivo 2), claramente percebe-se um menor valor de LD 

para o Sn3O4 frente a exposição ao NO2. 

Por enquanto, nesse trabalho, buscou-se expor os resultados obtidos para os 

dispositivos contendo uma única nanoestrutura, assim como os valores de 

comprimento de Debye (LD) calculados, porém um estudo mais aprofundado deverá 
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ser feito para explicações um pouco mais elaboradas. Ao que tudo indica, o 

conhecimento adquirido estudando esses mesmos materiais na forma de múltiplas 

estruturas pode ser trazido para os single-element devices, tomando alguns 

cuidados com as condições de contorno. 

Encerrar-se-à a exposição dos resultados mostrando os 11 dispositivos 

contendo nanofitas de SnO, preparados na forma de estruturas individuais. Desses 

11 dispositivos, nenhum apresentou resposta sensora e, até então, atribuiu-se a 

pequena área ativa para que ocorra adsorção do gás analito e, também, a diferença 

entre a eletronegatividade do SnO, com valor reportado de 5,68 eV  (XIA et al., 

2014), e a função trabalho da platina; onde a barreira de potêncial gerada na região 

de contato possa estar mascarando o sinal sensor, uma vez que nesse caso onde a 

eletronegatividade do material é menor que a função trabalho do metal, a barreira 

formada é não-ôhmica. A primeiro momento, essa ausência de sinal sensor tinha 

sido atribuida a possível total depleção do material (camada deplecionada maior que 

a camada de Debye), porém testes foram feitos utilizando H2 (gás redutor, que 

deveria diminuir a área deplecionada) e N2 como linha base (material inicialmente 

não-deplecionado) antes da exposição ao NO2 e, novamente, nenhum sinal foi 

observado. 

Figura 99 mostra os Dispositivos 01, 02, 03, 04 e 05 preparados na 

Universidade de Surrey e a Figura 100 mostra os Dispositivos X01, X02, X03, X04, 

X05 e X06 preparados no LIEC – Araraquara. 
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Figura 99 - Imagens MEV dos primeiros 5 dispositivos com nanoestrutura única de SnO. Dispositivo 

A) 01. B) 02. C) 03. D) 04 e E) 05. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Figura 100 - Imagens de baixa (esquerda) e alta (direita) magnificação para os dispositivos A1 e A2) 

X01. B1 e B2) X02. C1 e C2) X03. D1 e D2) X04. E1 e E2) X05. F1 e F2) X06. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através das sínteses por redução carbotérmica obteve-se os materiais 

desejados, que foram: SnO, Sn3O4 e SnO2. Caracterizando esses materiais, 

observou-se que o SnO era constituido de nanofitas e micro-discos, os quais foram 

separados pelo processo de decantação. Na caracterização morfológica por MEV, 

observou-se que os materiais na estequiometria SnO cresceram através do 

mecanismo VS e VLS autocatalítico (apresentando pequenas partículas de estanho 

metálico) e que os outros materiais (Sn3O4 e SnO2) cresceram através do 

mecanismo VS. A caracterização estrutural mostrou que os micro-discos de SnO 

possuem estrutura assimétrica do tipo litharge, as nanofitas de SnO apresentam 

estrutura ortorrômbica, as nanofitas de Sn3O4 apresentam estrutura triclínica e as 

nanofitas de SnO2 apresentam estrutura tetragonal do tipo Rutilo, sendo que o SnO2 

pode ser separado em material branco e cinza, onde a esse último foi atribuida uma 

maior quantidade de vacâncias de O2, por espectroscopia Raman. Pelas 

caracterizações elétricas, na forma de múltiplas nanoestruturas, comprovou-se que 

todos os materiais apresentam comportamento de um semiconductor do tipo-n, 

porém cada um possui um mecanismo de reação, o qual é fator principal nas 

respostas sensoras obtidas e está, em maior parte, relacionado com a superfície 

estequiométrica, ou não. Observou-se, também, que o arranjo experimental da 

câmara sensora (especialmente em relação ao tipo de aquecimento utilizado) é 

determinante no valor da resposta sensora obtida e que os eletrodos devem ser 

construidos cuidadosamente, à fim de evitar fatores extrínsecos aos materiais 

durante a caracterização elétrica. 

 Em relação aos micro-discos de SnO estudados na forma individual, percebeu-

se que a resposta sensora sempre aumenta com o aumento da concentração de 

NO2, mas que o mesmo não é verdade em relação ao CO. Ao estudar as nanofitas 

de SnO2 na forma individual, comprovou-se que a espessura do material é 

determinante para o sinal sensor e que a qualidade da deposição de platina por 

elétrons (Pt-EBID) pode determinar o comportamento do sensor, ou seja, uma 

grande quantidade de carbono no compósito pode deixar o SnO2 tipo-p. Já os single-

element de Sn3O4 apresentaram sempre comportamento tipo-n, indepentemente das 

condições de deposição por Pt-EBID. Ao final desses estudos com single-elemente 
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devices, foi possível mostrar o comprimento da camada de Debye gerada quando as 

diferentes estequiometrias foram expostas ao NO2, associando esses resultados 

obtidos na forma single-element com as caracterizações na forma de múltiplas 

estruturas, sendo essa a principal contribuição para a literatura, juntamente com os 

mecanismos propostos e o detalhamento do preparo desses dispositivos. 

 

6 PERSPECTIVAS FUTURA 

 

• Medidas in-situ e operando utilizando espectrosocpia Raman, à fim de 

entender quais as mudanças de ligação envolvidas na interação com o O2 (da 

linha base) ou com os outros gases analito (NO2, CO, H2, CH4, etc.); 

• Explicar a relação entre as nanofitas isoladas de SnO2 e o compósito de 

platina do FIB (Pt-EBID) no tipo de comportamento apresentado pelo sensor; 

• Dispositivos contendo uma única nanofita de SnO e SnO2 foram preparados 

para serem testados como sensor de H2S, SO2 e vapor de água, no National 

Physics Laboratory (NPL – UK). 
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