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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no estudo da viabilidade para a obtenção de 

cerâmicas densas de SnO2 com baixa resistividades, dopados com Zn2+, Nb5+ e 

Al3+. Os pós cerâmicos foram preparados pelo método químico (método Pechini) e 

por de mistura de óxidos, usando a sinterização em forno microondas. Fez-se a 

caracterização do pó por difratometria de raios X (DRX), medidas de área 

superficial (BET) e termogravimetria e termogravimetria diferencial (TG/DTA). 

Depois de conformar os pós, fez-se a caracterização microestrutral e elétrica dos 

compactos. A  baixa densificação do material é justificada pela presença de 

microestruturas em formas de agulhas, constituída pelo agente densificante. Os 

menores resultados de resistividade à temperatura ambiente foram obtidos para 

as composições SZ100N e S200ZNA, obtidos pelo método Pechini, cujos valores 

são, respectivamente, 12,4 e 11,3 Ω.cm. Quando aumentou a temperatura de 50º 

a 400ºC, os menores resultados de resistividade foram obtidos pelo material 

preparado por mistura de óxidos com valor próximo a 5 Ω.cm. 

 

 
Palavras-chave: Óxido de estanho, óxido de zinco, óxido de nióbio, óxido de 

alumínio, sinterização por microondas, caracterização elétrica. 



ABSTRACT 

 

The present work is to study the viability to obtain high densification of SnO2 

with low resistivity doped Zn2+, Nb5+ and Al3+. The ceramic powders were prepared 

by chemical method (Pechini method) and by solid state reaction, using the 

microwave sintering. There was the characterization by powder X-ray diffraction 

(XRD), surface area measurements (BET) and thermogravimetry and differential 

thermogravimetry (TG/DTA). After conforming the powder, it was the 

characterization of electrical and microestrutral compact. The low densification of 

the material is justified by the presence of microstructures in forms of needles 

constituted of the densifying agent. The lowest specific resistivity at room 

temperature were obtained for the compositions and S200ZNA SZ100N, obtained 

by Pechini method, whose values are respectively 12.4 and 11.3 Ω.cm. When the 

temperature increased from 50 º to 400 º C, the lowest resistivity results were 

obtained for material prepared by mixing oxides with a value next 5 Ω.cm. 

 

Keywords: Tin oxide, zinc oxide, niobium oxide, aluminum oxide, sintered by 

microwave, electrical characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

O Brasil é o sexto maior produtor mundial de alumínio primário, precedido 

pela China, Rússia, Canadá, Estados Unidos e Austrália. A obtenção do alumínio 

é feita a partir da bauxita, sendo que o Brasil possui a terceira maior jazida do 

planeta, localizada na região amazônica, é o quarto maior produtor de alumina e o 

quinto maior exportador de alumínio primário/ligas(1). 

No Brasil o alumínio é convencionalmente produzido em células do tipo Hall-

Heroult, produzindo a eletrólise do Al2O3 em banho de criolita fundida usando 

eletrodos anódicos de carbono. Durante a reação o ânodo de carbono é 

consumido em uma taxa de 0,45 a 0,70 kg de carbono para cada 1,0 kg de 

alumínio obtido. As principais etapas químicas(2 - 6) da obtenção de alumínio são: 

 

Digestão da bauxita: 

43 )(2)(22 OHNaAlOHAlNaOH   )1(  

 

Dessilicação: 

          OHSiONaOHNaAlNaOHOHSiOOAl 23242232 2)(262.2.           )2(  

 

Precipitação: 

34 )(22)(2 OHAlNaOHOHNaAl   )3(  

 

Calcinação: 

     OHOAlOHAl 2323 3)(2   )4(  

 

Obtenção do Alumínio - Processo com eletrodos de carbono, 
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232 3432 COAlCOAl tricaEnergiaElé    )5(  

 

Nesta última etapa observa-se a liberação de gás carbônico, que é um dos 

responsáveis pelo efeito do aquecimento global e grande consumo de energia 

elétrica. Ainda pode ocorrer a formação dos mais diferentes compostos de 

carbono devido à dissolução do carbono no banho fundido de criolita.  

Com a utilização de eletrodos inconsumíveis a equação (5) é substituída por: 

)(2)()(32 2
322 gl

tricaEnergiaElé
l OAlOAl    )6(  

 

Os problemas relatados pelo uso do carbono estão nos custos do ânodo 

consumido e das impurezas produzidas devido às reações do carbono com a 

criolita fundida, além das impurezas originárias do coque de petróleo utilizado na 

produção dos ânodos, como enxofre, silício, vanádio, titânio, ferro, níquel e outras. 

Estas impurezas podem gerar a chuva ácida pela oxidação do enxofre e os metais 

são contaminações indesejáveis no alumínio, principalmente o vanádio e, sua 

eliminação significaria custos extras para a produção do alumínio(7). 

Os eletrodos inconsumíveis de SnO2 têm aparente sucesso para solucionar 

os problemas discutidos anteriormente. Clark(2), Alder(6,8) e Hansey(7) patentearam 

eletrodos anódicos inconsumíveis à base de SnO2 que eliminam o consumo da 

grafite. Esses eletrodos anódicos são formados pela junção de duas cerâmicas: 

uma externa de alta resistência elétrica e uma interna de baixa resistividade, 

sendo este valor de 2,5x10-3 Ω.cm à 976ºC. Porém estes eletrodos da camada 

interna têm alta concentração de aditivos, como 0,5% mol de CuO e 1,5% mol de 

Sb2O3, que levam à formação de segregados e/ou precipitados nos contornos de 

grãos reduzindo a sua resistência química à criolita. Esses aditivos precipitados 

nos contornos de grãos podem levar a um aumento da velocidade de corrosão do 

eletrodo, reduzindo a vida útil do dispositivo. Os eletrodos de SnO2 também estão 

sujeitos à corrosão por hidrogênio, pelo banho de criolita fundida e por compostos 

cerâmicos como perovsquitas ou espinélios formados no banho. Assim, acredita-

se que a resistência à corrosão seja aumentada com a produção de eletrodos de 

cerâmica monofásica de SnO2, promovendo uma melhora no processo de 
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produção de alumínio utilizando células eletrolíticas do tipo Hall-Heroult. Portanto, 

pensando nos problemas relatados acima é que realizamos o presente estudo, 

com a intenção de obter cerâmicas densas e que possam ser utilizadas como 

ânodos em substituição aos convencionais eletrodos de grafite. 

 

 

1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

1.2.1 SEMICONDUTORES 
 

 

Os materiais semicondutores apresentam um intervalo de energia entre 0,5 e 

3,5 eV, o qual está entre a banda de valência e a banda de condução. Podem ser 

classificados como intrínsecos ou extrínsecos. No primeiro caso temos o 

semicondutor puro, isento de impurezas. Quando os elétrons da camada de 

valência são excitados termicamente para a banda de condução, a condutividade 

do semicondutor aumenta e buracos são formados na camada de valência (Figura 

1). Esse deslocamento dos elétrons juntamente com os buracos que são formados 

pode conduzir a eletricidade. 
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Figura 1: Excitação térmica de um elétron da banda de valência para a banda de 

condução(9). 
 

No segundo caso, um dopante é adicionado à rede do semicondutor, o que 

causa alteração nas propriedades elétricas dos mesmos. Quando o dopante 

adicionado possuir o número de elétrons menor que o da matriz surge uma 

deficiência eletrônica, chamada de buraco eletrônico, fracamente ligado ao átomo 

dopante e que também ocupará um estado de energia situado dentro do intervalo 

de energia proibida, próximo à banda de valência. Então, os elétrons da banda de 

valência são transferidos para esses estados aceitadores, originando os buracos 

na banda de valência. Esse buraco pode ser ocupado pela transferência de um 

elétron de outra ligação. Um buraco em movimento está em um estado excitado e 

participa no processo de condução. Nesse caso, a condutividade predominante 

dependerá da concentração dos portadores de cargas positivas na banda de 

valência, o que caracteriza um semicondutor extrínseco do tipo p (Figura 2). 
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Figura 2: Condução por excitação de um elétron da banda de valência para um estado 

aceitador em um semicondutor do tipo p(9). 

 

Quando esse dopante que irá substituir um átomo da rede cristalina possuir o 

número de elétrons de valência maior que o da matriz, o elétron que sobrou ficará 

fracamente ligado a esta impureza, ocupando um estado de energia situado 

dentro do intervalo de energia proibida, próximo à banda de condução. Como a 

energia de ligação desse elétron é pequena, ele é facilmente removido do átomo 

da impureza, tornando-se um elétron livre. Este dopante recebe a denominação de 

doador e a condutividade será dependente da concentração de portadores de 

carga negativa na banda de condução, caracterizando um semicondutor 

extrínseco do tipo n (Figura 3). 



Introdução 

 30

 
Figura 3: Condução por excitação de um elétron de um estado doador para a banda de 

condução em um semicondutor do tipo n(9). 

 

 

1.2.2 DIÓXIDO DE ESTANHO 

 

 

Baseado nas investigações das suas propriedades elétricas(10) e ópticas, o 

SnO2 tem sido utilizado em um grande número de aplicações tecnológicas tais 

como eletrodos para fornos na indústria de vidro(11), filmes condutores para 

eletrodos transparentes(12), sensores de gases(13-15) e varistores(11,16-21) . 

O SnO2 é um semicondutor do tipo n com estrutura cristalina tetragonal do 

tipo rutilo. Sua cela unitária contém seis átomos, sendo dois de estanho e quatro 

de oxigênio, como apresentado na Figura 4. Cada átomo de estanho está 

coordenado octaedricamente por seis átomos de oxigênio. O raio iônico do Sn4+ é 

0,71Å e do O2- é 1,4Å(12). 
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Figura 4: Cela unitária da estrutura cristalina do SnO2 (Web Elements periodic table). 

 

Na região de condutividade intrínseca o SnO2 comporta-se como um 

semicondutor de banda larga, com band gap de 3,5 eV. Sua condutividade elétrica 

é devido à existência de defeitos puntiformes intrínsecos (vacâncias de oxigênio 

ou átomos de estanhos intersticiais) ou extrínsecos (impurezas ou dopantes), que 

atuam como doadores ou aceitadores de elétrons para o SnO2
(21), como 

representado na reação 7 e 8: 

           x
oosn

SnO OVSnSnO 2''2                 )7(  

x
oi

SnO OVSnSnO 2´´´´
2

2                           )8(                                        

 

A notação utilizada é a de Kröger e Vink(22).  

O uso deste óxido cerâmico, quando puro, está limitado devido a sua baixa 

densificação durante a sinterização por causa da alta difusão superficial a baixas 

temperaturas e à alta pressão parcial deste óxido a altas temperaturas(23-24), de 

acordo com a equação 9: 

                       2
200.1

)(2 2
1 OSnOSnO C

s                )9(  

 

Mecanismos de transporte de massa como difusão pela superfície e/ou 

evaporação-condensação são responsáveis pela formação de pescoço entre as 

partículas durante a sinterização(25) e por essa não-densificação(26). 

Para melhorar a densificação, Park et al.(27) obtiveram 97% da densidade 

teórica de SnO2 utilizando prensagem isostática à quente (150MPa) a 1400ºC 
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durante 12 horas. Outra maneira de promover a densificação destas cerâmicas é 

adicionando dopantes de menor valência que, na temperatura de sinterização, 

criam vacâncias de oxigênio devido a substituição do Sn pelo cátion, que 

promovem o transporte de massa, pois favorecem o processo de difusão na rede 

do SnO2, levando à densificação e crescimento de grão deste óxido 

policristalino(28). 

Dentre os dopantes estudados, chamados de agentes densificantes, 

destacam-se o ZnO(29-30), CoO(24, 31, 32), Co2O3
(33), CuO(34), entre outros. As reações 

são mostradas nas equações abaixo: 

                             x
Sn

SnO OVZnZnO 00
''2        )10(  

                       x
Sn

SnO OVCoCoO 00
''2         (11)  

                           x
Sn

SnO OVCoOCo 00
'

32 322                                   (12)  

                              x
ooSn

SnO OVCuCuO   ''''2                                            )13(  

                                                                   

Através da técnica de difração de raios X, Perazolli et al.(35) verificaram que 

com a adição de até 1% mol o ZnO age como agente densificante e que, acima 

dessa concentração, forma-se a fase líquida de SnZnO3, que prejudica a 

densificação. Segundo Liu et al.(36) o ZnO em concentração de 5% mol ajuda na 

densificação do material devido a criação de vacâncias de oxigênio, porém atua 

como inibidor de crescimento de grãos. O grão é inibido devido à segregação da 

fase SnZnO3 no contorno de grão, que pode estar diminuindo a mobilidade desse 

contorno e, conseqüentemente, diminuindo o tamanho de grão. 

Segundo estudos de Fan et al.(37), quando o SnO2 é dopado tanto com o ZnO 

quanto CoO e MnO2 em quantidades entre 0,5 e 1,0% mol, a densidade relativa 

do material obtida é maior que 95%.  

Quando o CoO é adicionado ao SnO2, a densificação do material é justificada 

pelo fato de que, durante a sinterização e resfriamento, o CoO tem tendência a 

evaporar e, em seguida, condensa nos poros, o que causa o aumento das 

vacância de oxigênio na região do contorno de grão(13). 
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Outro dopante que auxilia na densificação de cerâmicas de SnO2 é o CuO(34). 

A introdução de Cu2+ e/ou Cu1+ aumenta a taxa de sinterização, promove o 

transporte de massa e isso faz com que a cerâmica de SnO2 densifique. Porém, 

altas concentrações de CuO não são favoráveis para a densificação. O CuO tem 

baixo ponto de fusão (1236ºC) e alta pressão de vapor, evaporando quando 

sinterizado a altas temperaturas. Portanto, quanto maior for a concentração do 

CuO, maior será a evaporação. 

Para aumentar a condutividade do grão devido ao excesso de elétrons(38)  

quando em solução sólida, dopantes que possuem carga maior que do Sn4+ são 

adicionados à base do SnO2. Esses elétrons em excesso são os responsáveis 

pela condução no material. 

Alguns desses dopantes estudados são: Nb2O5
(38-39), Sb2O5

(40), Ta2O5
(41-42) e 

Cr2O3
(13). Abaixo se encontram as reações: 

                            x
oSnSn

SnO OVNbONb 1042 ''''
52

2                         )14(  

                                  x
ooSn

SnO OVSbOSb 32 '
32

2                                       )15(  

                                x
oSnSn

SnO OVTaOTa 1042 ''''
52

2                                    )16(  

                        x
ooSn

SnO OVCrOCr 32 '
32

2                                      )17(  

 

Bernardi et al.(43) estudou o efeito do Nb2O5 em cerâmicas de SnO2 e 

percebeu que, quando adicionado em quantidades de 5% mol, ele diminui o 

tamanho médio do cristalito e aumenta a área superficial do material, quando 

comparado com o SnO2 puro . Já em pequenas quantidades, de acordo com Li et 

al.(44), a condutividade na estrutura do SnO2 é aumentada devido a concentração 

de elétrons e vacâncias de estanho, como apresentado na equação 14. 

Em estudos(45) realizados em cerâmicas de SnO2-ZnO-Sb2O5, observou-se 

que o antimônio tem sua solubilidade limitada dentro da estrutura do SnO2 quando 

em concentração próxima a 1% mol. Isto implica que a contração da cerâmica 

devido à dopagem com Zn impede a saída de Sb e, conseqüentemente, mais Sb5+ 

substituirá o Sn4+ na cerâmica, aumentando o comportamento condutor.  
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Segundo estudos feitos por Moura Filho et al.(46), quando o Ta2O5 está em 

pequenas concentrações ele não segrega no contorno de grão, o que resulta em 

um grão com alta condutividade. Quando em excesso, causa segregação de 

defeitos no contorno do grão o que causa a diminuição da condutividade no bulk e 

diminuição do tamanho de grão.  

O Cr2O3 influencia na caracterização elétrica por se localizar no contorno do 

grão, aumentando a altura da barreira de potencial. Segundo estudos realizados 

por Aguilar-Martínes et al.(13) para o sistema SnO2-Co3O4-Sb2O3-Cr2O3, o óxido de 

cromo inibe o crescimento do grão e a densificação, porém promove a 

condutividade do grão. Isso ocorre devido ao aumento da concentração de 

espécies de oxigênio nas interfaces dos contornos de grãos do SnO2. 

A fim de melhorar as propriedades elétricas do sistema à base de SnO2 

alguns autores realizaram estudos com o Al2O3
(47-51). Segundo Coleto Júnior(47) o 

Al2O3 diminui a resistividade da cerâmica e isso pode ser confirmado através de 

Kovalevsky, et al.(48). Quando se introduz o Al2O3 na rede do SnO2, o Al3+ substitui 

o Sn4+, criando defeitos aceitadores de elétrons(41), como mostrado na equação 

18: 
x

ooSn
SnO OVAlOAl 32 '

32
2       )18(  

 

Segundo Ivanova et al.(50), em trabalho com Zircônia estabilizada com Ítria 

(YSZ), a adição do Al2O3 reduziu a resistividade do contorno de grão dessa 

cerâmica, removendo a sílica. Esse efeito de limpeza ocorre porque o Al2O3 forma 

uma fase líquida (aluminato de silício) quando entra em contato com a sílica e 

move-se para o ponto triplo, limpando o contorno do grão. 
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1.2.3 VARISTORES 

 
 

Varistores são cerâmicas eletrônicas policristalinas que apresentam elevada 

densificação e cuja característica tensão-corrente é não-ôhmica. Estas cerâmicas 

são utilizadas em dispositivos eletrônicos para proteção contra sobrecarga de 

tensão ou como dispositivos de descarga elétrica na rede de distribuição de 

energia(45). Suas propriedades elétricas são governadas por barreiras de potencial 

que se localizam no contorno dos grãos e são formadas pela adição de dopantes 

que geram defeitos cristalinos, os quais segregam nas regiões dos contornos de 

grãos. Essas barreiras de potencial promovem ao material grande capacidade de 

absorção de energia elétrica quando submetidos a surtos de tensão elétrica, 

podendo fazê-lo diversas vezes sem destruí-lo(52).  

Os primeiros varistores foram desenvolvidos nos anos 30, em substituição 

aos retificadores de selênio para proteção de sistemas telefônicos. Eles foram 

produzidos pela “Bell System”, eram constituídos por carbeto de silício e 

apresentavam coeficiente de não-linearidade em torno de 5(21). Em 1969, 

Matsuoka(53) desenvolveu varistores à base de ZnO, dopado com Bi2O3, CoO, 

MnO, Cr2O3 e Sb2O3, encontrando  = 50. Diante disso, seguiu-se um longo 

período de pesquisa e entendimento sobre os varistores de ZnO e qual o efeito 

dos dopantes em suas estruturas. Em 1995, Pianaro et al.(18) desenvolveu  

varistores a base de SnO2 os quais apresentaram alta densificação, melhor 

condutividade elétrica e maior coeficiente de não-linearidade ( = 41). A vantagem 

desse novo dispositivo à base de SnO2 sobre o dispositivo à base de ZnO está na 

microestrutura, que apresentou menor complexidade e alta estabilidade elétrica, 

características essas que aumentam sua vida útil. 

A curva característica de um varistor encontra-se na Figura 5. 
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Figura 5: Curva característica de um varistor. 

 

Nessa figura pode-se identificar 3 regiões distintas: 

1. Região de pré-ruptura: também chamada de região linear. É 

caracterizada pelas baixas densidades de correntes e por apresentar 

comportamento ôhmico entre a densidade de corrente e o campo elétrico. É nessa 

região que obtemos informações sobre a resistividade do material. A corrente 

muito baixa que atravessa o material é devido à existência de uma barreira de 

potencial formada na região do contorno de grão, que impede que os elétrons 

sejam conduzidos grão a grão. 

2. Região de ruptura: região de não-linearidade entre a diferença de 

potencial aplicada e a corrente que é conduzida pelo varistor. É nessa região que 

se sabe a eficiência de um varistor. À medida que o campo elétrico aumenta, pode 

haver tunelamento de elétrons através da barreira de potencial e/ou elétrons 

atravessando barreiras não efetivas, gerando a corrente de fuga. Para ser 

considerado um bom varistor, a barreira de potencial deve impedir a passagem de 

elétrons entre os grãos até um campo elétrico pré-estabelecido ser atingido, 

quando, então, a barreira de potencial é vencida por todos os elétrons. Portanto, 

uma pequena variação no campo elétrico nesse ponto gera um aumento brusco 

na densidade de corrente; esse campo é chamado de campo elétrico de ruptura 
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(Er) e, por definição, é o ponto onde a densidade de corrente é de 1mA/cm2. Esse 

aumento brusco na densidade de corrente ocorre devido à perda da eficiência da 

barreira de potencial, que faz com que os elétrons encontrem uma resistência 

baixa no contorno de grão, favorecendo assim a condução entre os grãos. Nessas 

condições o material possui alta condutividade elétrica. 

3. Região de pós-ruptura: região também linear que é caracterizada 

pela alta densidade de corrente. Nesse caso o comportamento ôhmico é devido à 

resistência intrínseca dos grãos. Essa região também é afetada pela temperatura. 

 

 

1.2.4 BARREIRA DE POTENCIAL 
 
 

A fim de se entender a barreira de potencial do material varistor, alguns 

modelos foram propostos. O primeiro modelo foi proposto por Gupta et al.(54), 

proposto para o varistor de ZnO. Gupta et al.(54) propuseram que a barreira de 

potencial formada na região do contorno de grão é do tipo Schottky, ou seja, os 

elétrons são emitidos através das barreiras de potenciais que são formadas nos 

contornos de grãos devido à ação da temperatura e distorcem o diagrama de 

bandas de energia próximo à interface. Então, a barreira de potencial é modificada 

e a emissão termiônica é favorecida. Essa barreira de potencial apresenta uma 

camada intergranular desordenada, que atua como um isolante entre os grão de 

ZnO. Há uma densidade de carga negativa aprisionada no contorno de grão, 

formada por vacância de Zn, que é contrabalanceada por uma camada de 

depleção carregada positivamente.  

Ao estudarem fatores determinantes nas propriedades varistoras de ZnO, 

Pianaro et al(55) propuseram que as propriedades não-ôhmicas destes materiais 

são devido à formação de defeitos, originados principalmente pelas reações de 

oxi-redução, que levam a formação das barreiras de potencial do tipo Schottky. 

Leite et al.(56) utilizou os estudos de Pianaro et al.(55), juntamente com os 

resultados de Philipp et al.(57) obtidos por medidas elétricas em atmosfera oxidante 
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e propôs um novo modelo para a formação de barreira de potencial para o varistor 

de ZnO, como pode ser visto na Figura 6. Nesse modelo também há a presença 

de uma camada intergranular rica em defeitos atômicos, porém, ao invés de 

vacâncias de zinco, as cargas negativas formadas nas interfaces dos contornos de 

grãos são de oxigênios adsorvidos. 

 
Figura 6: Modelo de barreira de potencial proposto por Leite et a(56). 

 

Pianaro et al.(19) propuseram um outro modelo, porém agora para o varistor 

de SnO2. Como mostra a Figura 7 foi feita uma analogia com os modelos de 

barreiras tipo Schottky e Poole-Frenkel (neste modelo de barreira, a condutividade 

elétrica na região linear da curva, é fortemente influenciada pelo campo elétrico) 

para ajustar a parte linear das curvas experimentais de corrente-tensão. 

Através do resultado do ajuste encontrou-se uma equação diferencial para a 

barreira de potencial em função da temperatura. Com o modelo de Schottky, 

observou-se que as amostras sinterizadas em atmosfera de oxigênio apresentam 

maior altura da barreira de potencial do que em outras atmosferas. Isto significa 

que as amostras sinterizadas em atmosfera de oxigênio são menos condutoras. 
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Figura 7: Modelo de barreira de potencial proposto por Pianaro et al (19). 

 

Bueno et al.(20) modificou o modelo de barreira de potencial proposto por 

Leite et al.(56) pelo fato do material SnO2-CoO não possuir material precipitado no 

contorno do grão. Como não existe material precipitado no contorno de grão, os 

dois lados da barreira estão em contato. Novamente há espécies de oxigênio na 

região do contorno de grão, que são contrabalanceados por defeitos positivos na 

camada de depleção. Na Figura 8 observa-se que nesse modelo não há a 

presença de íons intersticiais na camada de depleção. Como esses íons 

intersticiais são os responsáveis pela instabilidade nos varistores de base ZnO, 

então, supõe-se que os varistores de base SnO2 sejam mais estáveis.  

 
Figura 8: Modelo de barreira de potencial proposto por Bueno et al.(20). 
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1.2.5 SINTERIZAÇÃO 

 

 

Sinterização é o processo de estado sólido, no qual se faz tratamento 

térmico do pó para unir partículas em agregados policristalinos densos(58). 

O processo de sinterização, de acordo com Perazolli(59), ocorre em três 

estágios: 

 Estágio inicial: parte do processo onde ocorre o arredondamento das 

partículas, a formação de pescoços ou os contornos entre as mesmas, o 

desenvolvimento dos pescoços com pouco crescimento de grãos e significante 

redução na área superficial livre e porosidade.  

 Estágio intermediário: ocorre acentuado crescimento de grão e 

fechamento de poros acompanhado de densificação.  

 Estágio final: caracterizado pela eliminação de poros residuais com 

pouca ou nenhuma densificação, porém observa-se crescimento de grãos. 

Na figura 9 estão listados os mecanismos de transporte de massa durante a 

sinterização.  

 
Figura 9:  Mecanismos de transporte de massa durante a sinterização, levando ao 

crescimento de grão.  
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1.2.5.1 SINTERIZAÇÃO POR RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE MICRO-

ONDAS 

 

 

As micro-ondas vêm sendo usadas há mais de 40 anos em aplicações que 

não sejam apenas para uso doméstico, mas também no campo das ciências. Por 

apresentar benefícios tais como redução no tempo de processamento, altas 

temperaturas, economia de energia e aquecimento volumétrico dos materiais, elas 

vêm despertando grande interesse no processamento cerâmico. 

Os primeiros trabalhos(58) abordando a utilização da energia de micro-ondas no 

processamento cerâmico datam do início da década de 60, tendo conduzido a 

algumas aplicações comerciais. No final da década de 60, começaram estudos 

voltados ao processamento em elevadas temperaturas. Durante a década de 70, 

houve um aumento no interesse pela utilização da energia de microondas em 

virtude da escassez de gás natural. Mas, somente a partir da década de 80 

ocorreu uma intensificação nos estudos voltados ao processamento de cerâmicas 

em micro-ondas. 

As micro-ondas são ondas eletromagnéticas que têm uma faixa de 

freqüência no espectro de energia de 0,3 a 300 GHz, com comprimento de onda 

de 1m a 1 mm. As ondas de micro-ondas podem ser transmitidas, absorvidas ou 

refletidas, dependendo do tipo de material. Através da Figura 10, onde estão 

ilustrados os tipos de interações das micro-ondas com os materiais, pode-se 

observar que existem três tipos de materiais:  

1. Materiais transparentes: permitem a total passagem das ondas através de 

si, sem perdas significativas de energia;  

2. Materiais opacos: refletem as micro-ondas;  

3. Materiais com elevadas perdas dielétricas: interagem com as micro-ondas 

absorvendo-as eficientemente, provocando o seu rápido aquecimento; 

Materiais de absorção mista: a matriz é um isolante com baixas perdas e a 

fase dispersa é formada por materiais com elevadas perdas dielétricas. 
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Figura 10: Interação das micro-ondas com os materiais(58). 

 

Na sinterização convencional, inicialmente tem-se o aquecimento da 

superfície do material e depois, através dos processos de convecção e condução, 

a energia térmica é transferida para o interior do material. Na sinterização por 

micro-ondas a energia é transformada em calor diretamente dentro do material 

através da interação das moléculas e átomos com o campo eletromagnético, 

possibilitando o aquecimento volumétrico do material, provocando gradientes de 

temperatura e fluxos de calor invertido (58). 

Espera-se que esta sinterização aperfeiçoe a difusão dos materiais formando 

uma estrutura granular com maior facilidade que o aquecimento normal, evitando 

segregação de fases cerâmicas nos contornos de grãos, já que o aquecimento 

ocorre de dentro para fora do material.  

As vantagens encontradas para a sinterização micro-ondas são: redução nos 

tempos de aquecimento, economia de energia, aquecimento volumétrico, altas 

taxas de aquecimento e melhor controle da sinterização. Porém, também 

apresenta algumas desvantagens, como: pequena absorção de micro-ondas em 

baixas temperaturas, “Thermal runaway” ou fuga de temperatura e gradiente 

térmico(58). 

Devido a esses problemas foi desenvolvida a sinterização híbrida, que 

possibilita o aquecimento rápido em baixas temperaturas e uma uniformidade na 
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distribuição da temperatura por todo o corpo cerâmico durante a sinterização. O 

aquecimento híbrido ocorre quando se tem o uso de um material susceptor, que 

irá aquecer a amostra em baixas temperaturas. Após atingir uma temperatura 

elevada, a amostra passa a absorver energia das micro-ondas mais 

eficientemente e aquece rapidamente. Um susceptor bastante utilizado é o de 

carbeto de silício, que possui elevada resistência química ao ataque de uma 

grande quantidade de gases e fluidos, além de possuir elevadas perdas dielétricas 

a baixas temperaturas e elevada estabilidade estrutural em altas temperaturas(60). 

Esse tipo de susceptor absorve a radiação de microondas e aquece inicialmente a 

peça, para que esta atinja sua temperatura crítica, acima da qual tem elevadas 

perdas dielétricas. 

Devido aos trabalhos anteriores(58,60) relacionados ao uso do forno tipo micro-

ondas e as vantagens apresentadas de ganho de tempo, de temperatura e 

economia de energia diante da sinterização convencional em forno tipo mufla, 

resolveu-se seguir esse procedimento de sinterização. 
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2. METAS E OBJETIVOS 

 

 

A meta deste trabalho é obter cerâmicas densas de SnO2 com baixa 

resistividade através do método dos precursores poliméricos (método Pechini) e 

sinterização por micro-ondas. 

Para a realização da meta citada acima se tem como objetivos: 

 aumentar a densidade do material com o dopante ZnO; 

 aumentar a condutividade do grão com a adição do dopante Nb2O5; 

 limpar os contornos de grãos para eliminar a barreira de potencial 

com a adição do dopante Al2O3 e com a sinterização por micro-ondas.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados os seguintes reagentes 

apresentados na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Características dos reagentes utilizados na síntese e processamento dos pós. 

Reagentes Fórmula Procedência Mol 

(g/mol) 

Cloreto de estanho ll SnCl2.2H2O Synth 225,63 

Óxido de estanho SnO2 Cesbra 150,69 

Óxido de zinco ZnO Unimauá 97,37 

Óxido de nióbio Nb2O5 CBMM 265,76 

Óxido de alumínio Al2O3 Alcoa 101,97 

Ácido cítrico (anidro) C6H8O7 Merck 192,13 

Etilenoglicol C2H6O2 Synth 62,07 

Ácido nítrico HNO3 Quemis 63,01 

Ácido fluorídrico HF Synth 20,01 

Hidróxido de amônio NH4OH Quemis 35,05 

Nitrato de prata AgNO3 Merck 169,87 

Carbonato de cálcio CaCO3 Merck 100,90 

 

Este estudo de cerâmicas à base de SnO2 foi dividido em 4 etapas: 

1ª Etapa: obtenção das soluções estoques de Sn4+, Zn2+, Nb5+ e Al3+ pelo método 

Pechini e padronização destas através de gravimetria. Para a obtenção do pó de 

cada solução estoque fez-se uma primeira calcinação. Separou-se uma parte do 

material e caracterizou-se pela técnica de termogravimetria e termogravimetria 

diferencial (TG/DTA). Com a outra parte fez-se uma nova calcinação e tratamento 

térmico. Os pós obtidos foram caracterizados através das técnicas de difratometria 

de raios X (DRX) e área superficial, conforme ilustrado no fluxograma 1.  
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Fluxograma 1: Fluxograma com as etapas de caracterização das soluções estoques de 

Sn4+, Zn2+, Nb5+
 e Al3+.  

 

2ª Etapa: sistemas de solução estoque de Sn4+ foram dopados com Zn2+ e Nb5+, 

segundo a estequiometria apresentada na Tabela 2.  

 
Tabela 2: Composições em termos da porcentagem molar atômica dos sistemas à base 

de SnO2
 dopados com Zn2+ e Nb5+ preparados pelo método Pechini e 

nomenclatura adotada para cada sistema. 

Composição dos sistemas 

(% molar) 

Nomenclatura adotada 

Sn4+ Zn2+ Nb5+  

99,050 0,95  (Pe)SZ 

99,025 0,95 0,025 (Pe)SZ25N 

99,000 0,95 0,050 (Pe)SZ50N 

98,975 0,95 0,075 (Pe)SZ75N 

98,950 0,95 0,100 (Pe)SZ100N 

 

Depois de obtidos os pós dos sistemas por calcinação e tratamento térmico estes 

foram caracterizados através de difratometria de raios X (DRX) e área superficial. 

Depois dos pós compactados fez-se dilatometria, sinterização em forno tipo mufla 
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e em forno tipo micro-ondas, cálculos de densidade relativa e caracterização 

elétrica tensão x corrente à temperatura ambiente, conforme ilustrado no 

fluxograma 2.  

 
Fluxograma 2: Fluxograma com as etapas de caracterização do material de base SnO2 

dopado com Zn2+ e Nb5+ preparado pelo método Pechini. 

 

3ª Etapa: sistemas de solução estoque de Sn4+ foram dopada com Zn2+, Nb5+ e 

Al3+, segundo a estequiometria apresentada na Tabela 3.  
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Tabela 3: Composições em termos de porcentagem molar atômica dos sistemas à base 

de SnO2 dopados com Zn2+, Nb5+ e Al3+ preparados pelo método Pechini e 

nomenclatura adotada para cada sistema. 

Composição dos sistemas 

(% molar) 

Nomenclatura adotada 

SnO2 ZnO Nb2O5 Al2O3  

98,95 0,95 0,05 0,05 (Pe)S95ZNA 

98,90 1,00 0,05 0,05 (Pe)S100ZNA 

98,40 1,50 0,05 0,05 (Pe)S150ZNA 

97,90 2,00 0,05 0,05 (Pe)S200ZNA 

 

Depois de obtidos os pós dos sistemas por calcinação e tratamento térmico estes 

foram caracterizados através de difratometria de raios X (DRX) e área superficial. 

Depois dos pós compactados fez-se sinterização em forno tipo micro-ondas, 

cálculos de densidade relativa e caracterização elétrica tensão x corrente à 

temperatura ambiente, conforme ilustrado no fluxograma 3. 

  
Fluxograma 3: Fluxograma com as etapas de caracterização do material de base SnO2 

dopado com Zn2+, Nb5+  e Al3+ preparado pelo método Pechini. 
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Duas composições citadas nas duas etapas anteriores apresentaram resultados 

diferenciados para a caracterização elétrica tensão x corrente. 

 

4ª Etapa: Os sistemas à base de SnO2 dopado com Zn2+ e Nb5+
 e dopado com  

Zn2+, Nb5+
 e Al3+ foram preparados pelo método Pechini e por mistura de óxidos, 

segundo as estequiometrias apresentadas na Tabela 4.  

 
Tabela 4: Composição em termos de porcentagem molar atômica dos sistemas à base de 

SnO2 preparados pelo método Pechini e mistura de óxidos e nomenclatura 

adotada para cada sistema. 

Composição dos sistemas 

(% molar) 

Nomenclatura adotada 

SnO2 ZnO Nb2O5 Al2O3   

98,95 0,95 0,10  (Pe)SZ100N (MO)SZ100N 

97,90 2,00 0,05 0,05 (Pe)S200ZNA (MO)S200ZNA 

 

Depois de obtidos os pós, estes foram caracterizados através de difratometria de 

raios X (DRX) e área superficial. Depois de compactados fez-se dilatometria, 

sinterização em forno tipo micro-ondas,  cálculos de densidade relativa, 

microscopia eletrônica de varredura de alta resolução (FEG) e dispersão de 

energia de raio X (EDS), cálculo do tamanho médio de grão e caracterização 

elétrica tensão x corrente à temperatura ambiente e variando com o aumento da 

temperatura de 50ºC até 400ºC em atmosfera de N2 e O2 e medidas de 

espectroscopia de impedância. Depois foi feito um novo tratamento térmico do pó 

já obtido e fez-se sinterização em forno tipo micro-ondas,  cálculos de densidade 

relativa, microscopia eletrônica de varredura de alta resolução (FEG) e dispersão 

de energia de raio X (EDS), cálculo do tamanho médio de grão e caracterização 

elétrica tensão x corrente à temperatura ambiente e variando com o aumento da 

temperatura de 50ºC até 400ºC em atmosfera de N2 e O2 e medidas de 

espectroscopia de impedância, conforme ilustrado no fluxograma 4 (método 

Pechini) e fluxograma 5 (mistura de óxidos). 
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Fluxograma 4: Fluxograma de caracterização do material preparado pelo método 

Pechini. 
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Fluxograma 5: Fluxograma de caracterização do material preparado por mistura de 

óxidos. 

 
 

3.1 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO 

 

 

3.1.1 PRECURSORES POLIMÉRICOS OU MÉTODO PECHINI 

 

 

O método Pechini(61) consiste na formação de um quelato entre diversos 

cátions (dissolvidos na forma de sais em solução aquosa) com um ácido α- 

hidroxicarboxílico (como ácido cítrico). Esta solução formada entre os cátions 
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precursores e o ácido cítrico é então adicionada a um polihidroxiálcool 

(etilenoglicol) sob agitação com aquecimento entre 80º e 100ºC até obtenção de 

uma solução clara. A poliesterificação da solução ocorre entre 180º e 250ºC com 

evaporação do excesso de água, formando assim uma resina polimérica. A idéia 

geral é distribuir os cátions atomisticamente na estrutura polimérica. Em 

temperaturas mais elevadas (300º - 500ºC) ocorre a quebra do polímero e a 

expansão da resina, formando o que se denomina de “puff”, que é um material 

semi-carbonizado. Em seguida, a parte orgânica é eliminada, formando-se o 

composto inorgânico com estequiometria garantida, pois a razão inicial de cátions 

em solução permanece no polímero sólido e no pó final.  

Após a poliesterificação, obteve-se uma resina polimérica que foi tratada 

termicamente a 400ºC por 4 horas. O produto formado, um sólido poroso, foi 

desagregado em almofariz e recolocado em cadinho de alumina a 700C por 4 

horas para que ocorresse a eliminação da matéria orgânica. 

 
 

 
3.1.1.1 PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES ESTOQUE 

 

 

3.1.1.1.1 Solução estoque de estanho 

 

 

Para o preparo da solução de estanho, partiu-se do cloreto de estanho II 

(SnCl2.2H2O), que foi dissolvido em ácido nítrico (HNO3) sob agitação. A seguir o 

pH da solução foi elevado em torno de 8 com hidróxido de amônio (NH4OH), 

ocorrendo a formação de um precipitado branco. Os íons cloreto (Cl-) foram 

eliminados por sucessivas lavagens com água básica (pH = 9), utilizando 

centrífuga, até o teste dar negativo para íon cloreto, empregando nitrato de prata 

(AgNO3). 

O hidróxido de estanho livre de íons cloreto foi adicionado a uma solução 

aquosa de ácido cítrico, com pH em torno de 5 sob agitação e aquecimento 
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(  80ºC) e, em seguida, adicionou-se etilenoglicol. A razão molar para o preparo 

da solução estoque de estanho foi de 1:3:6 (metal:ácido cítrico:etilenoglicol). Em 

seguida, a solução estoque de estanho foi concentrada e padronizada por 

gravimetria a 900ºC por 2h. 

 

 

3.1.1.1.2 Solução estoque de zinco 

 
 

Para o preparo da solução de zinco, partiu-se do óxido de zinco, que foi 

dissolvido em ácido nítrico (HNO3) sob agitação. A seguir o pH da solução foi 

elevado em torno de 8 com hidróxido de amônio (NH4OH), ocorrendo a formação 

de um precipitado branco. Adicionou-se solução aquosa de ácido cítrico sob 

agitação e aquecimento (  80ºC), com posterior adição de etilenoglicol. A razão 

molar para o preparo da solução estoque de zinco foi de 1:4:16 (metal:ácido 

cítrico:etilenoglicol). A solução estoque de zinco foi concentrada e padronizada por 

gravimetria a 900ºC por 2h. 

 

 

3.1.1.1.3 Solução estoque de nióbio 

 

 

Para o preparo da solução estoque de nióbio, dissolveu-se o óxido de nióbio 

(Nb2O5) em ácido fluorídrico sob agitação e aquecimento (  80ºC). Elevou-se o pH 

da solução para 8 com hidróxido de amônia, onde ocorreu a formação do 

precipitado hidróxido de nióbio [Nb(OH)5], um precipitado branco. Para a 

eliminação de íons fluoreto (F-) fizeram-se sucessivas lavagens com água 

destilada, utilizando a centrífuga, até o teste dar negativo para íons fluoreto 

utilizando carbonato de cálcio (CaCO3). Ao hidróxido de sódio foi adicionado 

solução aquosa de ácido cítrico sob agitação e aquecimento ( 80ºC), com 

posterior adição de etilenoglicol. A razão molar para o preparo da solução estoque 
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de nióbio foi de 1:4:16 (metal:ácido cítrico:etilenoglicol). A solução estoque de 

estanho foi concentrada e padronizada por gravimetria a 900ºC por 2h. 
 

 

3.1.1.1.4 Solução estoque de alumínio 

 

 

Para o preparo da solução de alumínio, partiu-se do óxido de alumínio, que 

foi dissolvido em ácido nítrico (HNO3) sob agitação. A seguir o pH da solução foi 

elevado em torno de 8 com hidróxido de amônio (NH4OH), ocorrendo a formação 

de um precipitado branco. Adicionou-se solução aquosa de ácido cítrico sob 

agitação e aquecimento (  80ºC), com posterior adição de etilenoglicol. A razão 

molar para o preparo da solução estoque de alumínio foi de 1:4:16 (metal:ácido 

cítrico:etilenoglicol). A solução estoque de alumínio foi concentrada e padronizada 

por gravimetria a 900ºC por 2h. 
 

 

3.1.2 MISTURA DE ÓXIDOS 

 

 

Os pós cerâmicos de partida foram homogeneizados e moídos pelo método 

tradicional de misturas de óxidos utilizando moinho de bolas, com bolas de 

alumina a seco para evitar a formação de aglomerados. O tempo de moagem foi 

de 120 minutos. Os óxidos foram misturados diretamente no frasco de moagem, 

junto às bolas de alumina. O volume total ocupado pelo meio de moagem não 

ultrapassou 50% do volume do frasco, e a velocidade de rotação do frasco de 

moagem foi suficiente para que se observasse o efeito cascata, 100 RPM, 

garantindo assim a total homogeneização da mistura dos óxidos. O pó foi retirado 

do frasco de moagem e posteriormente passado em peneira de 200 mesh (75µm), 

para desaglomeração. 
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3.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 

 

3.2.1 ANÁLISE TÉRMICA (TG/DTA) 

 

 

Análise térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais 

uma propriedade física ou química de uma substância, ou de seus produtos de 

reação, é monitorada em função do tempo ou temperatura, enquanto a 

temperatura da amostra, sob uma atmosfera específica, é submetida a uma 

programação controlada(62). 

A termogravimetria (TG) é uma técnica na qual a mudança da massa de uma 

substância é medida em função da temperatura enquanto esta é submetida a uma 

programação controlada(62). Através da curva obtém-se resultados da estabilidade 

térmica da amostra e dos intermediários. Já a análise termogravimétrica 

diferencial (DTA) é uma técnica na qual a diferença de temperatura entre uma 

substância e um material de referência é medida em função da temperatura 

enquanto a substância e o material de referência são submetidos a uma 

programação controlada de temperatura(62). Já a curva de DTA fornece 

informações a respeito da natureza das reações ocorridas na substância analisada 

com base na diferença de temperatura. 

O equipamento utilizado foi o Netzsch Thermische Analyse com unidade de 

força PU 1.851.01 e com controlador TASC 414/2. O padrão utilizado foi -alumina 

e as amostras foram colocadas em cadinho de alumina com termopar de Platina 

Pt10 (Pt/Pt-Rh10%) e submetidos à velocidade de aquecimento de 10ºC/min e 

fluxo de ar sintético de 30 cm3/min. 
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3.2.2 DIFRATOMETRIA DE RAIOS X (DRX) 

 

 

A técnica de difratometria de raios X consiste em incidir um feixe 

monocromático de raios X sobre um material e um detector captará os feixes 

difratados pelos planos cristalográficos que possuem elevada concentração 

atômica sob um determinado ângulo. De acordo com a lei de Bragg: 

 dsenn 2      )19(  

 

sendo n  a ordem de reflexão; d  a distância interplanar, λ  o comprimento de onda 

do feixe monocromático e θ o ângulo de difração. 

Como a distância interplanar de um composto depende da sua célula 

unitária, pode-se prever que as posições dos picos (no difratograma) também 

dependem da mesma. Já a intensidade relativa dos picos depende das posições 

atômicas. 

O equipamento utilizado para a realização dessas análises foi um 

difratômetro de anodo rotatório RIGAKU RINT2000 42 kV/120 mA. A rotina 

utilizada para a realização das análises foi à seguinte: varredura de 20 até 80 

graus, com passo de 0,02s. 
 

 

3.2.3 ÁREA SUPERFICIAL – MÉTODO BET 

 

 

A área superficial específica, SBET, é determinada a partir de experimentos de 

adsorção/dessorção de N2 usando o método BET(63). O equipamento utilizado foi 

um ASAP 2010 Micromentics, que faz três medidas e determina a SBET por uma 

regressão linear dessas três medidas. 

O tamanho médio de partículas (DBET) foi calculado a partir dos dados de 

área superficial, utilizando-se a equação 20: 
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BETteórica
BET Sd

D
.

6
      )20(  

 

sendo dteórica: densidade teórica (g/cm3), SBET: área superficial específica (m2/g) e 

DBET: tamanho médio de partículas (µm). 

 

 

3.3 COMPACTAÇÃO 

 

 

Depois de calcinados adicionou-se aos pós uma solução aquosa de álcool 

polivinílico (PVA) a 2% e prensou-os uniaxialmente com diâmetro de 0,6 cm e 1,2 

cm para conformação da pastilha. Estas foram colocadas em cápsulas de 

borracha (dedeiras cirúrgicas), nas quais foi feito vácuo e selagem. A seguir, 

introduziram-se as dedeiras em uma câmera de pressão isostática contendo álcool 

e aplicou-se pressão de 230 MPa por 1 minuto. 

 
 

3.4 SINTERIZAÇÃO 

 

 

Foram feitas sinterizações em um forno acoplado ao dilatômetro 

computadorizado, forno do tipo mufla e forno do tipo microondas, este último 

alterado em nossos laboratórios para atender as altas temperaturas. Foram feitas 

diferentes condições de sinterizações afim de se encontrar quais apresentavam os 

melhores resultados. 

O dilatômetro utilizado é da marca NETSZCH 402E e fornece diretamente os 

resultados de retração linear e taxa de retração em função da temperatura. O 

forno microondas é da marca CEM-Phoenix, com magnetron de 770 watts e 

freqüência das microondas em 2.45 GHz. 
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3.5 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS COMPACTOS 

 

 

3.5.1 MEDIDAS DE DENSIDADE APARENTE 

 

 

O método de Arquimedes, o qual é usado na determinação da densidade 

relativa pelo deslocamento líquido, consiste na medida da massa da amostra 

seca, da amostra úmida e da submersa através do seguinte procedimento: 

1. Deixar a amostra por 2 horas, em estufa, à 110ºC e medir a massa seca 

(ms). 

2. Deixar a amostra submersa em água destilada. Retirar o excesso de água 

com uma gaze úmida e medir a massa úmida (mu). 

3. Colocar o porta-amostra de Arquimedes na balança, eliminar todas as 

bolhas de ar retidas no porta-amostra, colocar a amostra e medir a massa imersa 

(mi). 

A Figura 11 ilustra o dispositivo de Arquimedes, construído em nossos 

laboratórios, composto por um termômetro, um porta-amostra, uma cestinha e o 

prato da balança. A balança utilizada foi Mettler Toledo AG245. 

 
Figura 11: Foto do dispositivo de Arquimedes. 
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A densidade da amostra, para amostras porosas, será dada pela equação 

21: 

                                  



 


ms

V
ms
mu miH O

H O

2

2

              )21(  

 

sendo ms: massa seca, mu: massa úmida, mi: massa imersa e ρH2O: densidade da 

água. 
 

 

3.5.2 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 
  
 

3.5.2.1 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DE ALTA RESOLUÇÃO 

(FEG)  

 

 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica na qual a superfície de 

uma amostra é focalizada por um feixe de elétrons. Esse feixe é desmagnificado 

por um conjunto de lentes eletromagnéticas que agem como condensadores. A 

interação entre a radiação e a superfície da amostra pode resultar na produção de 

elétrons, também chamados de elétrons secundários, que são detectados e tem o 

seu sinal convertido em imagem pelo detector. As informações obtidas por este 

processo são coletadas e podem ser convertidas em um sinal, a partir do qual se 

pode obter um registro contínuo. 

A operação do feixe de emissão de campo depende do princípio da física 

chamado emissão de campo, no qual, em alto vácuo, elétrons são fisicamente 

emitidos por uma ponta curvada de tungstênio muito fina, com um campo elétrico 

aplicado. A diferença de potencial de aceleração do feixe de elétrons é a diferença 

de potencial entre a ponta de tungstênio e o segundo ânodo. A diferença de 

potencial positiva de até 2000 V no primeiro ânodo controla a quantidade da 

emissão de elétrons. 
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Os compactos já sinterizados foram lixados, polidos e atacados 

termicamente a 1300ºC por 10 minutos para revelar o contorno do grão. O 

equipamento utilizado é JEOL modelo 7500F – Field emission scanning 

microscope. O tamanho médio de grãos dos compactos sinterizados foi 

determinado utilizando-se o método dos interceptos aplicado a micrografias de 

seções de superfícies polidas e com contornos de grãos revelados termicamente. 

 

 

3.5.2.2 DISPERSÃO DE ENERGIA DE RAIOS X (EDS) 

 

 

As análises de espectroscopia de dispersão de energia de raios X 

possibilitam uma microanálise qualitativa, adquirida em curto intervalo de tempo, 

permitindo uma rápida avaliação da composição do material. A energia emitida na 

faixa de 0,1 a 20 keV, produz radiações características de cada elemento contido 

na amostra. 

 

 

3.5.3 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA 

 

 

3.5.3.1 MEDIDAS TENSÃO X CORRENTE 

 

 

A medida de tensão x corrente é feita para verificar a característica 

resistiva/condutora do material em estudo. Aplica-se uma tensão nas amostras, as 

quais estão com as faces paralelas metalizadas com ouro, e se obtém a corrente 

que a atravessa. Para a análise foi utilizado um aparelho Keithley 237 High 

Voltage Source Measure Unit, acoplado a um computador. 

O campo elétrico (E) e a densidade de corrente (J) são obtidos a partir das 

medidas da corrente elétrica (I), gerada quando a amostra é submetida a uma 



Materiais e Métodos  

 61

diferença de potencial (V). As equações  22 e 23 que relacionam essas variáveis 

são as seguintes: 

             d
VE 

      )22(  

   A
IJ 

      )23(  

 

d (cm) é a espessura da amostra e A (cm2) é a área do eletrodo depositado na 

superfície da amostra. 

 

 

3.5.3.2 MEDIDAS TENSÃO X CORRENTE COM TEMPERATURA 

 

 

As medidas de tensão x corrente em função da temperatura em atmosfera de 

nitrogênio e oxigênio foram realizadas da mesma maneira que a metodologia 

descrita anteriormente. As amostras metalizadas foram colocadas em um porta-

amostra dentro do forno adaptado, produzido pela Microtube, com um controlador 

de temperatura da marca Flyever, modelo FE50RP. As medidas foram realizadas 

entre as temperatura de 50ºC e 400ºC, fazendo a leitura da medida em intervalos 

de 50ºC até 300º e, de 300º a 400ºC, intervalos de 25ºC. 

 

 

3.5.3.3 MEDIDAS DE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA 

 

 

A espectroscopia de impedância )(Z  consiste em submeter a amostra a ser 

analisada a uma tensão senoidal )exp()( 0 tjVtV  de frequência variável, 

fornecendo como resposta a corrente )exp()( 0  jtjItI  , onde   é o ângulo de 

fase entre a tensão e corrente. Esta relação pode ser expressada pela equação 

24: 
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)exp(
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    )24(  

 

A impedância Z( ) pode ser representada em coordenadas polares, pelo 

módulo Z  e a fase   ou em coordenadas cartesianas conforme a equação 25: 

")Im()Re()( ' jZZZjZZ      )25(  

 

em que )Re(Z é a parte real, )Im(Z  é a parte imaginária da impedância Z e j  é o 

operador imaginário 1 . 

Nos diagramas de impedância encontram-se curvas características de 

associações de circuitos elétricos submetidos a uma diferença de potencial 

senoidal; assim, a resposta elétrica em termos de impedância pode ser modelada 

a partir de um circuito equivalente ou associação de circuitos. A Figura 12 ilustra 

alguns circuitos e seus respectivos diagramas de impedância. 

 
Figura 12: Alguns circuitos RC com seus respectivos gráficos de impedância. 

 

Por meio das medidas de espectroscopia de impedância obtem-se o valor da 

resistência elétrica da amostra e, consequentemente, a energia de ativação do 

processo. 
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As medidas foram realizadas em um impedancímetro HP 4192A numa faixa 

de frequência de 5Hz a 13MHz.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES ESTOQUE DE Sn4+, 
Zn2+, Nb5+ e Al3+ 

 

 

Depois de preparada cada solução estoque pelo método Pechini, estas 

foram padronizadas por gravimetria. Na gravimetria é colocado por volta de 1 

grama de cada solução estoque em três cadinhos de alumina e estas são 

calcinadas a 900ºC por 2 horas. Depois de pesadas, fez-se os cálculos para se 

obter a concentração dos metais em cada solução. Na Tabela 5 encontra-se o 

resultado da padronização das soluções estoque: 

 
Tabela 5: Resultado das padronizações por gravimetria das soluções estoque de Sn4+, 

Zn2+, Nb5+ e Al3+. 

Soluções estoque Concentração  

(g do metal/100g de solução) 

Sn4+ 0,0485 

Zn2+ 0,0022 

Nb5+ 0,0210 

Al3+ 0,0137 

 

Após fazer a padronização da solução estoque de Sn4+, esta foi pré-

calcinadas a 380ºC por 2 horas, obtendo-se uma estrutura denominada de “puff”. 

Realizou-se ensaios termogravimétricos TG/DTA dessa estrutura para a avaliação 

da temperatura de calcinação final, isto é, temperatura na qual toda a matéria 

orgânica foi eliminada. 

A Figura 13 ilustra a curva da solução estoque de Sn4+, a qual se pode 

verificar que, a partir de 535ºC, não há mais perda de massa devido à eliminação 

da matéria orgânica de carbonatos gerados devido ao processo Pechini e a 
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calcinação da resina polimérica precursora. Verificou-se que para todas as 

composições estudadas os resultados foram semelhantes. 

Através dos resultados obtidos por termogravimetria (TG/DTA), ilustrados na 

Figura 13, observou-se que o precursor polimérico calcinado a 380ºC sofre duas 

perdas de massa, sendo que a primeira perda ocorre no intervalo de 29ºC a 145ºC 

e é acompanhada por um evento endotérmico, atribuída a eliminação de 

moléculas de água adsorvidas na superfície do material. A segunda perda de 

massa ocorre entre 335ºC e 535ºC e é acompanhada por um evento exotérmico, o 

que caracteriza a queima de matéria orgânica, atribuído à eliminação ou oxidação 

de carbonatos que se formaram durante a pré-calcinação do precursor polimérico 

a partir de 380ºC. 
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Figura 13: Curvas TG/DTA simultâneas do precursor polimérico calcinado a 380ºC em 

atmosfera de ar sintético com vazão de 50 mL/min, razão de aquecimento de 

10 ºC/min e massa inicial de 10 mg. 

 

Através dos resultados obtidos na Figura 13, onde se observou que toda 

matéria orgânica foi eliminada até a temperatura de 535ºC, resolveu-se calcinar o 

material a 700ºC por 4 horas, afim de se para garantir que não há nenhum resíduo 

orgânico presente no material.  

Depois de obtido o pó e este ter sido submetido ao tratamento térmico, fez-se 

caracterização por difratometria de raios X. Através dos resultados obtidos por 
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DRX, ilustrado na Figura 14, e usando a base de dados JCPDS-ICDD da ficha do 

SnO2
(64) para identificar os espectros de raios X, observou-se picos referentes 

somente à fase cassiterita. 
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Figura 14: Difratograma do pó da solução estoque de Sn4+ após tratamento térmico. 

 

Fez-se medidas de área superficial específica obtidos pelo método BET 

(método de Brunauer, Emmett e Teller) e calculou-se o tamanho da partícula para 

cada solução estoque. Os resultados obtidos estão na Tabela 6.  

 
Tabela 6: Resultado da área superficial e tamanho das partículas das soluções estoque 

de Sn4+, Zn2+, Nb5+ e Al3+. 

Solução estoque 

 

Área superficial  

(m2/g) 

Tamanho da partícula  

(nm) 

Sn4+ 13,88 62,17 

Zn2+ 7,05 151,51 

Nb5+ 9,42 138,46 

Al3+ 8,02 18,94 
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4.2 SISTEMAS À BASE DE SnO2 DOPADO COM Zn2+ E Nb5+ PREPARADO 

PELO MÉTODO PECHINI 

 

 

Após as análises dos resultados obtidos por TG/DTA para se saber qual a 

temperatura em que toda matéria orgânica foi eliminada, ilustrada na Figura 13, 

por análise do difratograma de raios X para se identificar os picos da solução 

estoque de Sn4+, ilustrado na Figura 14, por análise da padronização das soluções 

estoques por gravimetria para se saber qual a concentração de cada metal na 

solução, apresentada na Tabela 5 e por análise da área superficial e cálculo do 

tamanho da partícula de cada solução estoque apresentadas na Tabela 6, 

preparou-se as composições conforme a porcentagem molar atômica apresentada 

na Tabela 2. 
 
 
4.2.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 

 

Após a obtenção dos sistemas com as composições estabelecidas na Tabela 

2, cada sistema foi aquecido até a formação do “puff”, levados ao forno para a 

queima da matéria orgânica e calcinados a 700ºC por 4 horas. Então, os pós de 

cada composição citada na Tabela 2 foram caracterizados por difratometria de 

raios X (DRX). Usando o difratograma do pó da solução estoque de Sn4+ e a base 

de dados JCPDS-ICDD da ficha do SnO2
(64)

 para identificar os espectros de raios 

X, de acordo com os difratogramas ilustrados na Figura 15, observam-se picos 

referentes somente à fase cassiterita. A pequena concentração de dopantes que 

foi adicionada, além de estar totalmente distribuída na matriz do SnO2, não foi 

suficiente para produzir uma fase secundária capaz de ser detectada pelo DRX. 

No método Pechini podemos ter duas situações: na primeira situação os cátions 

dopantes estão introduzidos e distribuídos homogeneamente, em solução sólida, 

na matriz do SnO2. A formação da solução sólida é facilitada devido ao fato do pó 
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ser originado da queima de um polímero orgânico, onde os cátions estão 

distribuídos homogeneamente, não ocorrendo decomposição preferencial durante 

a calcinação. Em uma segunda situação, os cátions dos dopantes podem estar 

segregados nas superfícies das partículas de forma diluída e homogênea, não 

sendo detectada pelo DRX(65). 
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Figura 15: Difratogramas de raios X dos pós preparados segundo composição da Tabela 

2. 

 

Fez-se medidas de área superficial e o cálculo dotamanho da partícula de 

cada composição. Estudos realizados por Weber et al.(66) mostram que o Nb2O5 

inibe o crescimento da partícula quando presentes em quantidades de 0,1 a 5,0% 

mol. Porém, como se pode observar na Tabela 7, não é o que acontece neste 

presente estudo, onde a quantidade de N2O5 varia em quantidade de 0,025 a 0,1% 

mol. Quando se compara a composição (Pe)SZ com a composição (Pe)SZ25N, 

observa-se que o tamanho da partícula diminuiu quando o Nb2O5 é adicionado, 

resultado este coerente com o estudo realizado por Weber et al.(66). Já para as 

composições (Pe)SZ25N até (Pe)SZ100N, o tamanho da partícula aumenta. Uma 

possível explicação é que, em pequenas quantidades, o Nb2O5 contribui para o 

aumento da partícula. Quando se compara o pó de Sn4+ puro com o pó de Sn4+ 

dopado (como apresentado na Tabela 7), observamos que o tamanho da partícula 
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do material dopado é menor do que o tamanho da partícula do pó puro, o que 

mostra que a dopagem afeta na morfologia do pó, confirmando os estudos 

realizados por Mazali et al.(67). 

 
Tabela 7: Características dos pós obtidos quanto à área superficial específica e tamanho 

da partícula. 

Composição Área superficial 

(m2/g) 

Tamanho da partícula  

(nm) 

(Pe)SZ 24,9 34,7 

(Pe)SZ25N 25,5 33,9 

(Pe)SZ50N 22,8 37,9 

(Pe)SZ75N 21,7 39,7 

(Pe)SZ100N 19,2 45,0 

 

 

4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPACTOS 

 

 

Após a compactação dos pós foram realizados ensaios de dilatometria a 

1400ºC com taxa de aquecimento de 10ºC/min e atmosfera de O2. A dilatometria 

nos fornece a relação entre temperatura, variação linear e taxa de variação linear 

em função do tempo e da temperatura de sinterização. A Figura 16 ilustra as 

curvas de dilatometria para as amostras em estudo. Observa-se que todas as 

composições apresentaram o mesmo comportamento de sinterização. 
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Figura 16: Curva da variação linear da espessura do material em função da temperatura 

para as composições referentes à Tabela 2. 

 

Na Figura 16 observamos que há um ponto de inflexão. Fazendo a derivada 

desta curva, observamos que neste ponto de inflexão ocorrerá um pico, sendo a 

temperatura desse pico referente à temperatura de máxima retração desses 

materiais. A Figura 17 mostra a derivada da curva apresentada na Figura 16. Na 

Tabela 8 estão apresentados os resultados da temperatura de início de 

densificação, temperatura de máxima taxa de retração, taxa de variação linear e 

densidade relativa. Através dos resultados apresentados na Tabela 8, retirados 

dos dados da Figura 17 observamos que, da composição de (Pe)SZ até 

(Pe)SZ75N, conforme aumenta a quantidade de Nb2O5, a taxa de variação linear 

no ponto de inflexão diminui e tanto a temperatura de início de sinterização, 

temperatura máxima de sinterização e a densidade relativa variam, porém não de 

maneira proporcional ao aumento de dopante adicionado. Para a composição 

(Pe)SZ100N a taxa de variação linear volta a aumentar, a temperatura de início de 

sinterização não tem variação, porém a densidade relativa é bem inferior as outras 

composições. A formação de vacâncias de oxigênio aumenta o processo de 

difusão e este processo favorece a densificação. Como a adição de Nb2O5 em 

altas concentrações promove a densificação devido a formação de vacâncias de 

oxigênio(68), em pequenas quantidades não aumenta a concentração dessas 
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vacâncias(19) (Equação 14) e, portanto, a densificação também não será 

influenciada pelo aumento deste dopante. 
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Figura 17: Curva da taxa de variação linear da espessura do material por graus Celsius 

em função da temperatura para as composições referentes à Tabela 2. 

 
Tabela 8: Resultados da temperatura de início de densificação, temperatura de máxima 

taxa de retração, taxa de variação linear e densidade relativa para as 

composições apresentadas na Tabela 2. 

Composição 

 

Início da 

densificação 

(ºC) 

Temperatura de 

máxima taxa de 

retração (ºC) 

Taxa de 

variação linear 

(µm/ºC) 

Densidade 

relativa 

(%) 

(Pe)SZ 1087 1225 0,03900 86,2 

(Pe)SZ25N 1102 1205 0,00346 86,8 

(Pe)SZ50N 1074 1220 0,00321 85,5 

(Pe)SZ75N 1088 1215 0,00275 85,6 

(Pe)SZ100N 1088 1230 0,00301 62,8 

 

Foram realizadas sinterizações tanto em forno do tipo mufla quanto em forno 

do tipo micro-ondas. Na Tabela 9 encontram-se os procedimentos  de 

sinterizações, temperaturas, isotermas e as razões de aquecimento ao qual foram 
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submetidos os compactos. Alguns compactos sinterizados em micro-ondas foram 

submetidos à atmosfera de O2. 

 
Tabela 9: Procedimentos de sinterização, temperaturas, isotermas e razões de 

aquecimento utilizados durante este estudo. 

Nº 

 

Sinterização 

 

Temperaturas 

(ºC) 

Isotermas 

(minutos) 

Razões de aquecimento 

(ºC/min) 

1 Mufla 1400 240 10 

2 Micro-ondas 1000 30 50 

3 Micro-ondas 1050 30 50 

4# Micro-ondas 1050 30 50 

5# Micro-ondas 1050 30 10 
# procedimentos sinterizados em atmosfera de O2. 

 

Através do método de Arquimedes fez-se o cálculo das densidades relativas 

para cada composição em cada tipo de sinterização citadas na Tabela 9. Na 

Tabela 10 encontram-se os valores das densidades relativas. Observa-se que não 

há diferenças significativas destes valores quando se usa os diferentes fornos 

para a sinterização mesmo sendo, no forno tipo mufla, primeiramente o 

aquecimento da superfície do material e depois, a tranferência da energia térmica 

para o interior do mesmo e no forno tipo micro-ondas, a energia é transformada 

em calor diretamente no interior do material. Também não há alteração no valor da 

densidade quando se adiciona quantidades diferentes de Nb2O5 pois, como já foi 

dito para as medidas de dilatometria, quando se adiciona Nb2O5 em pequenas 

quantidade a concentração de vacâncias de oxigênio(19) não aumenta e, portanto, 

a densificação não será influenciada pelo aumento deste dopante. Quando se 

altera a temperatura de sinterização, a isoterma, a razão de aquecimento e a 

atmosfera com ou sem a presença de O2, também não se observa alterações nos 

valores de densidade relativa. Como podemos observar, os valores das 

densidades relativas estão abaixo de 91%, valor esse menor do que o esperado 

(aproximadamente 95%).  
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Tabela 10: Resultados das densidades relativas obtidas por Archimedes para a 

sinterização em forno do tipo mufla e em forno do tipo micro-ondas. 

 Densidade relativa (%) 

             Sinterização 

Composição 

1 2 3 4 5 

(Pe)SZ 90,3 87,8 86,9 85,9 85,7 

(Pe)SZ25N 87,3 86,3 87,8 89,5 85,3 

(Pe)SZ50N 87,5 84,8 86,6 86,7 83,6 

(Pe)SZ75N 89,5 87,3 87,2 87,8 86,3 

(Pe)SZ100N 90,3 83,2 86,6 86,2 85,8 

 

 

4.2.2.1 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA 

 

 

4.2.2.1.1 Medidas de tensão x corrente 

 

 

As faces das amostras foram metalizadas com ouro e fez-se a caracterização 

elétrica tensão x corrente à temperatura ambiente das 5 composições nas 5 

sinterizações citadas na Tabela 9. Quase todas as composições apresentaram 

comportamento não-ôhmico (exceto a composição (Pe)SZ100N sinterizada em 

forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de aquecimento de 

10ºC/min e atmosfera de O2, que apresentou comportamento ôhmico) e os valores 

dos coeficientes de não-linearidade apresentaram-se baixos (varistores comerciais 

apresentam  > 40). Como o Nb5+ contribui para aumentar a condutividade do 

grão do SnO2, devido a geração de vacâncias catiônicas, o sistema torna-se 

menos resistivo com a sua presença(66,69). 

Nas Figuras 18, 19, 20, 21 e 22, encontram-se os gráficos de campo elétrico 

x densidade de corrente de todos os materiais sinterizados. Nas Tabelas 11, 12, 

13, 14 e 15 encontram-se os valores dos coeficientes de não-linearidade () para 
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cada curva. Algumas composições não atingiram o valor da densidade de corrente 

igual a 1 mA/cm2, por esse motivo não foi possível calcular os valores de . 

Na Figura 18 encontra-se o gráfico de campo elétrico x densidade de 

corrente das amostras sinterizadas no forno do tipo mufla a 1400ºC por 4 horas e 

razão de aquecimento de 10ºC/min e na Tabela 11 encontram-se os valores de . 

Pelo fato das densidades de corrente apresentarem valores diferenciados, os 

gráficos foram separados de maneira a ficar mais claro cada curva. Observa-se na 

Figura 18 (c) que a amostra apresentou-se altamente resistiva (1,72x1011Ω.cm). 
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Figura 18: Densidade de corrente x campo elétrico para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo mufla a 1400ºC por 4 horas e razão de aquecimento de 

10ºC/min para as composições: (a)(Pe)SZ e (Pe)SZ25N, (b)(Pe)SZ50N e 

(Pe)SZ75N e (c)(Pe)SZ100N. 
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Tabela 11: Resultados do coeficiente de não-linearidade para os sistemas sinterizados 

em forno do tipo mufla a 1400ºC por 4 horas e razão de aquecimento de 

10ºC/min. 

Composições  

(Pe)SZ  

(Pe)SZ25N  

(Pe)SZ50N 1,43 

(Pe)SZ75N 1,46 

(Pe)SZ100N  

 

Na Figura 19, através de gráficos de campo elétrico x densidade de corrente 

encontram-se os resultados para os materiais sinterizados no forno do tipo micro-

ondas a 1000ºC por 30 minutos e razão de aquecimento de 50ºC/min. Os valores 

de  podem ser visto na Tabela 12. Observa-se que a composição (Pe)SZ é 

altamente resistiva (8,42x109 Ω.cm). 
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(a)         (b) 

Figura 19: Densidade de corrente x campo elétrico para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo micro-ondas a 1000ºC por 30 minutos e razão de aquecimento 

de 50ºC/min para as composições (a)(Pe)SZ e (b)(Pe)SZ25N, (Pe)SZ50N, 

(Pe)SZ75N e (Pe)SZ100N. 
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Tabela 12: Resultados do coeficiente de não-linearidade para os sistemas sinterizados 

em forno do tipo micro-ondas a 1000ºC por 30 minutos e razão de 

aquecimento de 50ºC/min. 

Composição  

(Pe)SZ  

(Pe)SZ25N 5,60 

(Pe)SZ50N 4,03 

(Pe)SZ75N 5,06 

(Pe)SZ100N 4,38 

 

Na Figura 20, através de gráficos de campo elétrico x densidade de corrente 

encontra-se o resultado para os materiais sinterizados no forno do tipo micro-

ondas a 1050ºC por 30 minutos e razão de aquecimento de 50ºC/min. Todas as 

composições também apresentaram comportamento não-ôhmico e os valores dos 

coeficientes de não-linearidade encontram-se na Tabela 13. Também observa-se 

o mesmo comportamento para a amostra (Pe)SZ, ou seja, a amostra continua 

bastante resistiva (1,04x10 Ω.cm). 
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(a)        (b) 

Figura 20: Densidade de corrente x campo elétrico para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos e razão de aquecimento 

de 50ºC/min para as composições (a)(Pe)SZ e (b)(Pe)SZ25N, (Pe)SZ50N, 

(Pe)SZ75N e (Pe)SZ100N. 
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Tabela 13: Resultados do coeficiente de não-linearidade para os sistemas sinterizados 

em forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos e razão de 

aquecimento de 50ºC/min. 

Composição  

(Pe)SZ  

(Pe)SZ25N 4,85 

(Pe)SZ50N 4,47 

(Pe)SZ75N 5,28 

(Pe)SZ100N 5,10 

 

Na Figura 21, encontra-se o gráfico de campo elétrico x densidade de 

corrente para os materiais sinterizados no forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 

30 minutos, razão de aquecimento de 50ºC/min e atmosfera de O2 e na Tabela 14 

encontram-se os valores dos coeficientes de não-linearidade. Novamente a 

composição (Pe)SZ apresentou-se altamente resistiva (4,91x109 Ω.cm). 
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Figura 21: Densidade de corrente x campo elétrico para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de aquecimento de 

50ºC/min e atmosfera de O2 para as composições (a)(Pe)SZ e (b)(Pe)SZ25N, 

(Pe)SZ50N, (Pe)SZ75N e (Pe)SZ100N. 
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Tabela 14: Resultados do coeficiente de não-linearidade para os sistemas sinterizados 

em forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de 

aquecimento de 50ºC/min e atmosfera de O2. 

Composição  

(Pe)SZ  

(Pe)SZ25N 2,94 

(Pe)SZ50N 2,20 

(Pe)SZ75N 2,27 

(Pe)SZ100N 1,97 

 

Na Figura 22, através de gráficos de campo elétrico x densidade de corrente 

encontra-se o resultado para os materiais sinterizados no forno do tipo micro-

ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de aquecimento de 10ºC/min e atmosfera 

de O2. Quase todas as composições apresentaram comportamento não-ôhmico 

(Figura 22 (a) e (b)) e os valores do coeficiente de não-linearidade se encontram 

na Tabela 15. A composição (Pe)SZ100N apresentou comportamento ôhmico 

(Figura 22(c)) e o valor encontrado para a resistividade foi de 12,37 Ω.cm. Uma 

explicação para o comportamento da composição (Pe)SZ100N ser ôhmico é que 

ao adicionar o Nb2O5 à matriz de SnO2, são geradas vacâncias de estanho 

(Equação 14), que tornam o sistema menos resistivo devido ao excesso de 

elétrons(47). Também, é provável que a sinterização por micro-ondas esteja 

ajudando na limpeza dos contornos de grãos para eliminar a barreira de potencial 

e, tanto a razão de aquecimento quanto a atmosfera de O2 estão contribuindo com 

esse comportamento. 
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Figura 22: Densidade de corrente x campo elétrico para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de aquecimento de 

10ºC/min e atmosfera de O2 para as composições: (a)(Pe)SZ, (b) (Pe)SZ25N, 

(Pe)SZ50N e (Pe)SZ75N e (c)(Pe)SZ100N. 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 81

Tabela 15: Resultados do coeficiente de não-linearidade para os sistemas sinterizados 

em forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de 

aquecimento de 10ºC/min e atmosfera de O2. 

Composição  

(Pe)SZ  

(Pe)SZ25N 3,93 

(Pe)SZ50N 3,53 

(Pe)SZ75N 2,91 

 

Comparando as sinterizações no forno tipo mufla e no forno tipo micro-

ondas, podemos afirmar que não houve diferenças significativas nos resultados 

das medidas realizadas, porém a sinterização micro-ondas apresenta ganho de 

tempo de 210 minutos e ganho de 300ºC na temperatura. Como o resultado 

ôhmico foi apresentado apenas pelo compactado sinterizado em micro-ondas a 

1050ºC por 30 minutos, com taxa de aquecimento de 10ºC/min e em atmosfera de 

O2, resolveu-se estabelecer esses parâmetros de sinterização como padrão. 

Pode-se dizer que o objetivo de se obter materiais com baixas resistividade foi 

satisfatório, porém os valores de densidade relativa ainda não foram atingidos. 

 

 

4.3 SISTEMAS À BASE DE SnO2 DOPADO COM Zn2+, Nb5+ E Al3+ 
PREPARADOS PELO MÉTODO PECHINI 

 

 

Diante dos resultados apresentados na Tabela 10 para as densidades 

relativas das pastilhas sinterizadas em forno tipo mufla e em forno tipo micro-

ondas, pôde-se observar que os valores estão abaixo do esperado, que é de 95% 

da densidade teórica. Afim de se mudar esses resultados, alterou-se a quantidade 

do agente densificante Zn2+ e adicionou mais um agente de condutividade, o Al3+. 

Na Tabela 3 encontra-se as porcentagem atômicas de cada composição. 
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4.3.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 
 

A Figura 23 apresenta os difratogramas dos pós para as composições 

apresentadas na Tabela 3. Segundo estudos realizados por Foschini et al.(70), até 

1,00% mol de Zn2+ observa-se apenas a formação de solução sólida e que para 

concentrações maiores de 2% mol de Zn2+ ocorre a formação de ZnSnO3, como 

ocorreu também no presente trabalho.  

20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600 * SnZnO

3

*

*

(3
21

)

(2
02

)
(3

01
)

(1
12

)
(3

10
)(0

02
)

(2
20

)
(2

11
)

(1
11

)
(2

00
)

(1
01

)

(1
10

)

(Pe)S200ZNA

(Pe)S150ZNA

(Pe)S100ZNA

(Pe)S95ZNA

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

re
la

tiv
a

2   
 
Figura 23: Difratogramas de raios X dos pós preparados segundo a composição da 

Tabela 3. 

 

Fez-se medidas de área superficial e calculou-se o tamanho da partícula do 

pó de cada composição e os resultados encontram-se na Tabela 16. Observa-se 

que, conforme aumenta a concentração de Zn2+ de 0,95% mol para 1,00% mol, o 

tamanho da partícula aumenta. Para concentrações de 1,50% mol e 2,00% mol, o 

tamanho da partícula diminui novamente. Então, o aumento na concentração de 

Zn2+ está inibindo o crescimento da partícula. 
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Tabela 16: Características dos pós obtidos quanto à área superficial específica e tamanho 

da partícula. 

Composição Área superficial 

(m2/g) 

Tamanho da partícula 

(nm) 

(Pe)S95ZNA 21,5 40,0 

(Pe)S100ZNA 21,2 40,7 

(Pe)S150ZNA 22,2 38,9 

(Pe)S200ZNA 23,1 37,3 

 

 

4.3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPACTOS 

 

 

A Figura 24 ilustra as curvas de dilatometria para as amostras em estudo. 

Observa-se que todas as composições apresentaram o mesmo comportamento de 

sinterização e que, quanto maior a concentração de Zn2+, menor a temperatura de 

início de densificação. 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
-2000
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000

-800
-600
-400
-200

0
200

 
 

V
ar

ia
çã

o 
Li

ne
ar

 (
m

)

Temperatura (ºC)

 (Pe)S95ZNA
 (Pe)S100ZNA
 (Pe)S150ZNA
 (Pe)S200ZNA

 
Figura 24: Curva da variação linear da espessura do material em função da temperatura 

para as composições referentes à Tabela 3. 
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Na Figura 25 fez-se a derivada da curva apresentada na Figura 24 e 

observou-se um ponto de inflexão, onde ocorreu um pico, sendo a temperatura 

desse pico referente à temperatura de máxima retração desses materiais. Na 

Tabela 17 estão apresentados os resultados da temperatura de início de 

densificação, temperatura de máxima taxa de retração, taxa de variação linear e 

densidade relativa. Através dos resultados apresentados na Tabela 17, retirados 

dos dados da Figura 25 observamos que, conforme aumenta a quantidade de 

Zn2+, a taxa de variação linear no ponto de inflexão aumenta e tanto a temperatura 

de início de sinterização quanto a temperatura máxima de sinterização diminuem. 

Já os valores de densidade relativa, aumentam até 1,50% mol de Zn2+ e para a 

composição com 2,00% mol de Zn2+ esse valor diminui. Estes resultados de 

densificação estão de acordo com os resultados do estudo realizado por Sequinel 

et al.(71), onde até 1,50% mol de Zn2+ também houve aumento na densificação das 

amostras. Podemos dizer que as vacâncias de oxigênios geradas pela ação do 

dopante Zn2+ (Equação 10) estão contribuindo com a densificação do material até 

quando em concentração de 1,50% mol e que, acima dessa concentração, a 

densificação pode estar sendo inibida devido a formação de ZnSnO3 nos 

contornos do grão, como apresentado no estudo de Foschini et al.(70). 
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Figura 25: Curva da variação linear da espessura do material em função da temperatura 

para as composições referentes à Tabela 3. 
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Tabela 17: Resultados da temperatura de início de densificação, temperatura de máxima 

taxa de retração, taxa de variação linear e densidade relativa para as 

composições apresentadas na Tabela 3.  

Composição Início da 

densificação 

(ºC) 

Temperatura de 

máxima taxa de 

retração (ºC) 

Taxa de 

variação 

linear (µm/ºC) 

Densidade 

relativa 

(%) 

(PE)S95ZNA 1060 1220 0,00312 84,04 

(PE)S100ZNA 1040 1210 0,00353 88,17 

(PE)S150ZNA 1025 1180 0,00366 89,41 

(PE)S200ZNA 1015 1140 0,00404 86,65 

 

Como já mencionado, tomou-se a sinterização em forno do tipo micro-ondas 

a 1050ºC, por 30 minutos, com razão de aquecimento de 10ºC/min em atmosfera 

de O2 como padrão. Então, realizou a sinterização das composições apresentadas 

na Tabela 3. Através do método de Arquimedes mediu-se as densidades relativas 

e os resultados encontram-se na Tabela 18. Como também ocorreu no ensaio de 

dilatometria e em estudos realizados por Sequinel et al.(71), com o aumento da 

quantidade de Zn2+ até 1,50% mol, a densificação aumentou, mas para a 

composição com maior quantidade de agente densificante ((Pe)S200ZNA), esse 

valor diminuiu. Esse fato pode ser explicado da mesma maneira como foi 

explicado para a dilatometria, ou seja, pode estar ocorrendo a formação de 

ZnSnO3 que está inibindo a densificação(70). 

 
Tabela 18: Resultados das densidades relativas obtidas por Archimedes para a 

sinterização em micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de 

aquecimento de 10ºC/min e atmosfera de O2. 

Composição Densidade relativa (%) 

(Pe)S95ZNA 86,1 

(Pe)S100ZNA 88,0 

(Pe)S150ZNA 91,2 

(Pe)S200ZNA 87,3 
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4.3.2.1 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA 

 

 

4.3.2.1.1 Medidas de tensão x corrente 

 

 

As faces das amostras foram metalizadas com ouro e fez-se a caracterização 

elétrica tensão x corrente à temperatura ambiente das composições apresentadas 

na Tabela 3. Observou-se que quase todas as composições apresentaram 

comportamento não-ôhmico, com exceção da composição (Pe)S200ZNA, que 

apresentou comportamento ôhmico, com o valor da resistividade de 11,31 Ω.cm. 

Na Figura 26 encontra-se o gráfico campo elétrico x densidade de corrente para 

todas as composições e  na Tabela 19 encontram-se os valores de .  
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Figura 26: Campo elétrico x densidade de corrente para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de aquecimento de 

10ºC/min e atmosfera de O2 para as composições (a)(Pe)S95ZNA, 

(Pe)S100ZNA e (Pe)S150ZNA e (b)S200ZNA. 
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Tabela 19: Resultado do coeficiente de não-linearidade para os sistemas sinterizados em 

forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de aquecimento de 

10ºC/min e atmosfera de O2. 

Composição  

(Pe)S95ZNA 3,80 

(Pe)S100ZNA 5,14 

(Pe)S150ZNA 2,73 

 

 

4.4 SISTEMAS À BASE DE SnO2 DOPADO COM Zn2+, Nb5+ E DOPADO COM 
Zn2+, Nb5+ E Al3+ PREPARADOS PELO MÉTODO PECHINI E POR MISTURA DE 

ÓXIDOS 
 
 

Diante dos resultados apresentados por medidas de caracterização elétrica 

tensão x corrente à temperatura ambiente, optou-se a continuação do trabalho 

com as composições que apresentaram comportamento diferenciado, ou seja, as 

composições que apresentaram comportamento ôhmico. 

Preparou-se o material com as composições SZ100N e S200ZNA tanto pelo 

método Pechini quanto por mistura de óxidos, como apresentado na Tabela 4. 
 

 

4.4.1 SISTEMAS À BASE DE SnO2 DOPADO COM Zn2+ E Nb5+ (COMPOSIÇÃO 
SZ100N) 

 

 

4.4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 
 

Após a obtenção do material com as composições estabelecidas na Tabela 

4, o material preparado pelo método Pechini foi calcinado a 700ºC por 4 horas 
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enquanto o material preparado por mistura de óxidos foi levado ao moinho e 

depois desaglomerado. Então, após os pós estarem prontos fez-se a 

caracterização por DRX. A Figura 27 ilustra os difratogramas de raios X dos pós 

preparados tanto pelo método Pechini quanto por mistura de óxidos para a 

composição SZ100N, composições estas citadas na Tabela 4. Através dos 

difratogramas da solução estoque de SnO2 e da ficha da base de dados JCPDS-

ICDD do SnO2
(64), observamos que os difratogramas da Figura 27 apresentam 

picos referentes a fase cassiterita. 

Quando comparamos os métodos de preparação dos materiais observamos 

que, para os pós preparados por mistura de óxidos, os difratogramas apresentam 

picos mais estreitos e de maior intensidade do que os pós obtidos por Pechini em 

praticamente todas as posições, justificando-se pelo fato dos pós preparados por 

mistura de óxidos apresentarem cristalitos maiores, o que está relacionado com o 

tamanho médio de partícula dos pós utilizados no método de mistura de òxidos 

(conforme poderá ser visto na Tabela 20)(72). 
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Figura 27: Difratogramas de raios X para os pós preparados pelo método Pechini e por 

mistura de óxidos da composição SZ100N. 

 

Fez-se medidas de área superficial e o cálculo do tamanho da partícula dos 

pós de composição SZ100N e os resultados se encontram na Tabela 20. Pode-se 

observar que os pós obtidos pelo método Pechini apresentam tamanho de 

partículas menores, mostrando que os pós preparados por este método são mais 
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reativos que os pós preparados por mistura de óxidos, onde são utilizados óxidos 

comerciais(67). 

 
Tabela 20: Características dos pós obtidos quanto à área superficial específica e tamanho 

da partícula para o método Pechini e mistura de óxidos. 

Composição Área superficial 

(m2/g) 

Tamanho da partícula 

(nm) 

(Pe)SZ100N 21,6 40,0 

(MO)SZ100N 2,9 300,3 

 

 

4.4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPACTOS 
 
 

Os compactos foram sinterizados em forno do tipo micro-ondas a 1050°C por 

30 minutos, com taxa de aquecimento de 10°C/minutos em atmosfera de O2. 

Foram calculados os valores das densidades relativas e estes são mostrados 

na Tabela 21. Pode-se observar que o valor da densidade relativa do material 

compacto preparado por mistura de óxidos foi maior que o valor da densidade 

relativa do material compacto preparado pelo método Pechini. Acredita-se que a 

diferença nos valores da densidade relativa ocorra devido a presença de grandes 

aglomerados e partículas estáveis no pó calcinado. A presença de aglomerados 

pode causar a baixa densificação durante a sinterização(23). 

 
 
Tabela 21: Resultados de densidades relativas obtidos pelo método de Archimedes para 

os sistemas obtidos pelo método Pechini e mistura de óxidos. 

Composição Densidade relativa 

(% ) 

(Pe)SZ100N 74,37 

(MO)SZ100N 88,79 
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4.4.1.2.1 Caracterização Microestrutural 

 

 

Depois de sinterizados os compactos e calculado a densidade relativa, fez-se 

o ataque térmico nos compactos a 1300ºC por 10 minutos e realizou-se medidas 

de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução (FEG). 

Na Tabela 22 encontram-se os valores dos tamanhos médios de grãos para 

cada composição. Observamos que o material preparado por mistura de óxidos 

apresentou tamanho médio de grãos maiores que o material preparado pelo 

método Pechini.  
 

Tabela 22: Tamanho médio de grão encontrado para o material preparado pelo método 

Pechini e por mistura de óxidos. 

Composição Tamanho médio de grão 

(µm) 

(Pe)SZ100N 2,7 

(MO)SZ100N 6,2 

 

Na Figura 28 encontram-se as micrografias para a composição preparada 

pelos método Pechini (a) e por mistura de óxidos (b). Observa-se que o material 

preparado pelo método Pechini apresentou uma maior quantidades de poros que 

a composição preparada por mistura de óxidos, confirmando a diferença nos 

valores de densidade relativa apresentados na Tabela 22. Também observa-se a 

heterogeneidade nos tamanhos dos grãos para os dois métodos de preparação. 

Na Figura 28(b), de composição (MO)SZ100N observa-se manchas escuras por 

todos os grãos que não foi detectado por EDS. Pode-se atribuir essas manchas 

aos contaminantes presentes nos óxidos comerciais. 
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(a)       (b) 

Figura 28: Micrografias obtidas por FEG para a composição SZ100N preparados por: (a) 

método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

Após realizadas as medidas de FEG, fez-se EDS, sendo possível fazer uma 

análise da constituição química de três pontos: do grão, do contorno de grão e do 

ponto tríplice. A Figura 29 ilustra os resultados da composição (Pe)SZ100N. 

Percebemos a presença de Zn precipitado ou segregado no contorno de grão e  

ponto tríplice. Esse Zn não está formando solução sólida com a base SnO2, o que 

pode justificar a baixa densificação do material.  
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Figura 29: Resultados de EDS para a composição (Pe)SZ100N. 

 

A Figura 30 ilustra os resultados de EDS da composição (MO)SZ100N. 

Observamos que nos três pontos (grão, contorno de grão e ponto tríplice) não é 

detectada a presença dos dopantes Zn e Nb, podendo-se dizer que estes estão 

distribuídos homogeneamente na solução, formando solução sólida. Observa-se 

que o sistema é monofásico e que o contorno dos grãos não apresenta material 

segregado . 
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Figura 30: Resultados de EDS para a composição (MO)SZ100N. 

 
 

4.4.1.2.2 Caracterização Elétrica 

 

 

4.4.1.2.2.1 Medidas de tensão x corrente 

 

 

Para a realização das medidas de tensão x corrente metalizou-se as faces 

dos compactos com ouro e fez-se as caracterizações elétricas tensão x corrente 

em temperatura ambiente. Na Figura 31 está ilustrada o resultado do campo 

elétrico x densidade de corrente da composição SZ100N preparada tanto pelo 

método Pechini quanto por mistura de óxidos. Observa-se que o comportamento 

foi ôhmico para os dois métodos de preparação, porém com valores diferenciados 

de resistividade, como ilustrado na Tabela 23. Observa-se que o material 
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preparado por Pechini tem valor de resistividade menor que o material preparado 

por mistura de óxidos e uma possível explicação para esse fato é que os pós 

obtidos pelo método químico (método Pechini) são muito puros em comparação 

aos óxidos comerciais, o que colabora com a diminuição da resistividade. Devido 

aos tamanhos de grãos mostrado na Tabela 22 observamos que, quanto menor o 

tamanho de grão, menor a resistividade da composição. Este comportamento 

mostra-se contrário ao esperado pois, quanto maior o tamanho de grão, menor a 

quantidade de barreiras de contorno de grão que a corrente elétrica terá que 

atravessar e menor será a resistividade do material. Em relação à densidade 

relativa, observamos que o material preparado por Pechini apresentou valores 

menores, ou seja, esse material é mais poroso. Esse comportamento também 

pode estar contribuindo com os valores da resistividade.  
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Figura 31: Medidas da caracterização elétrica campo elétrico x densidade de corrente à 

temperatura ambiente da composição SZ100N preparados: (a) método 

Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

Tabela 23: Valores encontrados para as resistividades medidas à temperatura ambiente. 

Composição Resistividade  

(Ω.cm) 

(Pe)SZ100N 12,4 

(MO)SZ100N 1600,0 
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Para verificar os efeitos da temperatura durante a caracterização elétrica 

novamente foram feitas as medidas de caracterização elétrica tensão x corrente, 

porém com a variação da temperatura de 50º até 400°C e adicionando atmosferas 

de N2 e O2. Da temperatura de 50º até 300ºC, foram feitas medidas em intervalos 

de 50ºC. De 300º a 400ºC, as medidas foram feitas em intervalos de 25ºC.  

A Figura 32 ilustra os gráficos da resistividade x temperatura em atmosfera 

de N2 e O2 da composição SZ100N preparada pelo método Pechini e por mistura 

de óxido.  

Para o material preparado pelo método Pechini observamos que, tanto em 

atmosfera de N2 quanto em atmosfera de O2,  em temperatura baixas (até 200ºC) 

a resistividade diminui com o aumento da temperatura e em temperaturas maiores 

que 200ºC, a resistividade aumenta com o aumento da temperatura. Pode-se dizer 

que, com o aumento da temperatura, pode estar ocorrendo uma transição da 

condução do grão para o contorno de grão.  

Para o material preparado por mistura de óxidos, em atmosfera de N2 (Figura 

32 (a)), observa-se que a resistividade diminui com o aumento da temperatura. 

Pode-se dizer que os contaminantes presentes nos óxidos comerciais podem 

estar contribuindo para a diminuição da resistividade com o aumeno da 

temperatura. Já em atmosfera de O2 (Figura 32 (b)) observa-se que em 

temperaturas baixas (até 200ºC) a resistividade diminui com o aumento da 

temperatura e em temperaturas maiores que 200ºC, a resistividade aumenta com 

o aumento da temperatura. Pode-se dizer que, com o aumento da temperatura e 

com a atmosfera de O2, pode estar ocorrendo uma transição da condução do grão 

para o contorno de grão. 
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Figura 32: Medidas de resistividade x temperatura com o aumento da temperatura de 50º 

até 400ºC para a composição SZ100N preparados pelo método Pechini e por 

mistura de óxidos em atmosferas de: (a) N2e (b) O2.   

 

Comparando os métodos de preparação dos materiais, de modo geral, as 

amostras preparadas por mistura de óxidos apresentaram resultados de 

resistividade menores que as amostras preparadas por Pechini, tanto em 

atmosfera de N2 quanto em atmosfera de O2, podendo ser atribuido ao tamanho 

médio de grão (Tabela 22). Quanto maior o tamanho de grão, menor a quantidade 

de barreiras de contorno de grão que a corrente elétrica terá que atravessar e 

menor será a resistividade do material. 
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4.4.1.2.2.2 Medidas de espectroscopia de impedância 

 

 

Após a realização das medidas de tensão x corrente realizou-se medidas de 

impedância a temperatura ambiente. Diante dos resultados, observou-se um 

comportamento diferenciado, sendo este indicado como influencia do eletrodo de 

ouro que foi depositado para que o material tivesse contato elétrico. Então, retirou-

se o ouro e fez-se novamente as medidas, devido a baixa resistividade dos 

compactos estudados. 

A Figura 33 ilustra os espectros para a composição SZ100N do material 

preparado por: em (a) método Pechini e em (b) mistura de óxidos. Observa-se que 

a amostra preparada pelo método Pechini apresentou-se mais resistente que a 

amostra preparada por mistura de óxidos. 

Também se observa que a amostra (Pe)SZ100N apresenta uma constante de 

tempo, podendo esta ser referente a resistência do grão. A amostra (MO)SZ100N 

apresenta duas constantes de tempo, podendo ser a primeira em altas freqüências 

atribuída a resistência do grão e a segunda constante de tempo atribuída a 

resistência do contorno de grão. Observa-se que a constante de tempo da 

amostra (MO)SZ100N, referente à resistência do contorno de grão, apresenta o 

semicírculo menor que a constante de tempo referente à resistência do grão, ou 

seja, a resistência do material está sendo influenciada pelo grão e não pelo 

contorno do grão. 
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Figura 33: Espectros de impedância para a composição SZ100N preparados: (a) método 

Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

 

4.4.1.2.3 Caracterização após tratamento térmico 
 

 

Devido à elevada quantidade de poros e a presença de precipitados, 

resolveu-se fazer um novo tratamento térmico do pó a 700ºC por 2 horas, com 

razão de aquecimento a 10ºC/min. Depois de compactado o material, fez-se a 

sinterização em forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de 

aquecimento de 10ºC/min em atmosfera de O2. Na Tabela 24 encontram-se os 

valores de densidade relativa. Pode-se observar que os valores para as 

densidades relativas do material preparado por mistura de óxidos apresentaram 

valores maiores do que quando preparada pelo método Pechini, o mesmo que 

havia ocorrido para a composição que não foi calcinada (Tabela 21), sendo uma 

possível explicação o fato dos óxidos comerciais possuírem contaminantes que 

podem estar contribuindo com o aumento dos valores de densidade relativa. 
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Tabela 24: Resultados de densidades relativas após tratamento térmico para os sistemas 

obtidos pelo método Pechini e mistura de óxidos. 

Composição Densidade relativa 

(%) 

(Pe)SZ100N 65,17 

(MO)SZ100N 87,85 

 

 

 

4.4.1.2.3.1 Caracterização microestrutural após tratamento térmico 

 
 

Depois de feito o ataque térmico nos compactos a 1300ºC por 10 minutos, 

fez-se ensaios de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução. Na 

Tabela 25 encontra-se os valores dos tamanhos médios de grãos. Observou-se 

que as composições preparadas por Pechini apresentaram tamanho médio de 

grãos maiores que das composições preparadas por mistura de óxidos. Também, 

quando se compara os valores do tamanho médio dos grãos do material calcinado 

com o tamanho médios dos grãos sem calcinação (Tabela 20), observou-se que a 

calcinação contribuiu apenas com as composições preparadas por Pechini, 

aumentando o tamanho médio do grão. Uma possível explicação é devido ao 

diâmetro das partículas ser menor, assim o pó é mais resistivo, isto é, sinteriza 

mais facilmente. 
 
Tabela 25: Tamanho médio de grão encontrado para a composição SZ100N preparada 

pelo método Pechini e por mistura de óxidos após tratamento térmico. 

Composição Tamanho médio de grão 

(µm) 

(Pe)SZ100N 3,4 

(MO)SZ100N 3,2 
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Na Figura 34 estão ilustradas as micrografias para a composição SZ100N. 

Mesmo depois de feita a calcinação do material observa-se heterogeneidade no 

tamanho médio dos grãos. A composição (Pe)SZ100N apresentou uma maior 

quantidade de poros que a composição (MO)SZ100N, confirmando os resultados 

de densidade relativa apresentados na Tabela 24. Observamos na composição 

(MO)SZ100N a presença de manchas escuras como nas micrografias 

apresentadas na Figura 28. Ainda neste compacto observa-se a presença de 

precipitados que, segundo os resultados de EDS são referentes à presença de Zn, 

que não está formando solução sólida com a matriz. 

   
(a)       (b) 

Figura 34: Micrografias obtidas por FEG após tratamento térmico para a composição 

SZ100N preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

Após realizadas as medidas de FEG, fez-se EDS, sendo possível fazer uma 

análise da constituição química nos pontos: grão, contorno de grão e ponto 

tríplice. A Figura 35 ilustra os resultados da composição (Pe)SZ100N, onde 

encontra-se quantidades de Zn que não formou solução sólida e migrou para o 

ponto tríplice e contorno de grão. 
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Figura 35: Resultados de EDS para a composição (Pe)SZ100N após tratamento térmico. 

 

A Figura 36 ilustra os resultados de EDS da composição (MO)SZ100N. 

Observa-se a presença de precipitados de Zn, que não formou solução sólida com 

a matriz.  
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Figura 36: Resultados de EDS para a composição (MO)SZ100N após tratamento térmico. 
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Diante das micrografias e dos resultados de EDS pode-se dizer que o 

tratamento térmico não influenciou o material preparado pelo método Pechini. Já o 

material preparado por mistura de óxidos, apresentou precipitados de Zn, que não 

formou solução sólida, justificando a baixa densidade relativa do compacto. 

 
 

4.4.1.2.3.2 Caracterização elétrica após tratamento térmico 

 

 

4.4.1.2.3.2.1 Medidas de tensão x corrente 
 

 

Para a realização das medidas de tensão x corrente, metalizou-se as faces 

das amostras com ouro e, então fez-se as caracterizações elétricas tensão x 

corrente em temperatura ambiente. Na Figuras 37 está ilustrado o resultado do 

campo elétrico x densidade de corrente da composição SZ100N preparada tanto 

pelo método Pechini quanto por mistura de óxidos. 

Pode-se notar que o compacto preparado por mistura de óxidos apresentou 

comportamento ôhmico, sendo o valor da resistividade igual a 1,8x103 Ω.cm. 

Pode-se observar que o valor de resistividade aumentou em comparação com o 

valor de resistividade da mesma composição que não foi tratada termicamente. 

Uma explicação para esse aumento pode ser devido à aglomeração das partículas 

e formação de precipitados, conforme ilustrado na Figura 36. 

Com relação a amostra preparada por Pechini, observa-se que esta 

apresentou comportamento não-ôhmico, podendo ser justificado pela adsorção de 

oxigênio. Em relação ao valor do coeficiente de não-linearidade (α) este foi de 

1,13. 

Portanto, pode-se dizer que o tratamento térmico não contribuiu com a 

diminuição da resistividade para nenhum dos dois métodos de preparação do 

material.  
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  (a)            (b) 

Figura 37: Medidas da caracterização elétrica campo elétrico x densidade de corrente à 

temperatura ambiente da composição SZ100N após tratamento térmico 

preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

Novamente foram feitas as medidas de caracterização elétrica tensão x 

corrente, agora variando a temperatura de 50º até 400°C e adicionando 

atmosferas de N2 e O2. Na Figura 38 encontram-se os resultados de resistividade 

x temperatura em atmosfera de N2 e O2 preparada pelo método Pechini e por 

mistura de óxido.  

Tanto em atmosfera de N2 quanto de O2 observou-se em todas as 

temperaturas que a amostra preparada por Pechini apresentou resultados de 

resistividade maiores do que a resistividade apresentada para a amostra 

preparada por mistura de óxidos. Para o material preparado por Pechini, a 

resistividade aumentou para temperaturas maiores do que 250ºC, o mesmo 

comportamento observado para o material sem tratamento térmico. Para esse 

mesmo material, em temperaturas baixas, entre 50º e 200ºC o comportamento foi 

não-ôhmico, com o valor de  próximo a 2. Já para o material preparado por 

mistura de óxidos, entre as temperaturas de 50º e 300ºC a resistividade diminui e 

entre as temperatura de 300º e 400ºC a resistividade aumenta. O que pode estar 

ocorrendo com esse material, é que as impurezas presentes nos óxidos 
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comerciais podem estar influenciando no contorno do grão, causando a diminuição 

da resistividade. 
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Figura 38: Resultados da resistividade x temperatura em atmosfera de N2 e O2 com o 

aumento da temperatura de 50º até 400ºC para a composição SZ100N após 

tratamento térmico preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

 

4.4.1.2.3.2.2 Medidas de espectroscopia de impedância 

 
 

A Figura 39 ilustra os espectros para a composição SZ100N do material 

preparado: (a)método Pechini e (b) mistura de óxidos. Observa-se que a amostra 

preparada por mistura de óxidos apresentou-se mais resistente que a amostra 

preparada pelo método Pechini. Este resultado está contrário ao comportamento 

da amostra que não passou pelo tratamento térmico. 

Observa-se que a amostra (Pe)SZ100N apresentou duas constante de 

tempo, podendo ser a constante de tempo em altas frequências atribuída a 

resistência do grão e a constante de tempo em baixas frequências atribuída a 

resistência do contorno do grão. A amostra (MO)SZ100N também apresenta duas 

constantes de tempo, podendo ser a primeira em altas freqüências referente a 

resistência do grão e a segunda constante de tempo referente a resistência do 

contorno de grão. Apenas a amostra (MO)SZ100N apresentou o mesmo 
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comportamento que o da amostra que não foi tratada termicamente, ou seja, com 

duas constantes de tempo.  
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Figura 39: Espectros de impedância para a composição SZ100N após tratamento térmico 

preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 
 

4.4.2 SISTEMAS À BASE DE SnO2 DOPADO COM Zn2+, Nb5+ E Al3+ 
(COMPOSIÇÃO S200ZNA) 

 
 

4.4.2.1 CARACTERIZAÇÃO DO PÓ 

 
 

Para a obtenção do material utilizou-se do mesmo método de preparação da 

composição anterior, ou seja, o material preparado pelo método Pechini foi tratado 

termicamente a 700ºC por 4 horas enquanto o material preparado por mistura de 

óxidos foi levado ao moinho e depois desaglomerado. Então, após os pós estarem 

prontos fez-se a caracterização por DRX. A Figura 40 ilustra os difratogramas de 

raios X dos pós preparados tanto pelo método Pechini quanto por mistura de 

óxidos para a composição S200ZNA, composições estas citadas na Tabela 4. 
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Observamos que o material preparado pelo método Pechini apresentou a fase 

secundária SnZnO3, enquanto o material preparado por mistura de óxidos 

apresentou apenas a fase cassiterita.  

Novamente observamos que, quando comparamos os métodos de 

preparação dos materiais observamos que, para os pós preparados por mistura de 

óxidos, os difratogramas apresentam picos mais estreitos e de maior intensidade 

do que os pós obtidos por Pechini em praticamente todas as posições, 

justificando-se pelo fato dos pós preparados por mistura de óxidos apresentarem 

cristalitos maiores, o que está relacionado com o tamanho médio de partícula dos 

pós utilizados no método de mistura de òxidos (conforme poderá ser visto na 

Tabela 26)(72). 
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Figura 40: Difratogramas de raios X para os pós preparados pelo método Pechini e por 

mistura de óxidos para a composição S200ZNA. 

 

Fez-se medidas de área superficial e o cálculo do tamanho da partícula dos 

pós de composição S200ZNA e os resultados se encontram na Tabela 26. Pode-

se observar que os pós obtidos pelo método Pechini apresentam tamanho de 

partículas menores, mostrando que os pós preparados por este método são mais 

reativos que os pós preparados por mistura de óxidos, onde são utilizados óxidos 

comerciais(67). 
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Tabela 26: Características dos pós de composição S200ZNA quanto à área superficial 

específica e tamanho da partícula preparado pelo método Pechini e por 

mistura de óxidos. 

Composição Área superficial 

(m2/g) 

Tamanho da partícula 

(nm) 

(Pe)S200ZNA 21,2 40,7 

(MO)S200ZNA 3,3 259,1 

 

 

4.4.2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPACTOS 
 

 

A Figura 41 ilustra as curvas de dilatometria para a amostra S200ZNA. Pela 

Figura 41 observa-se que o material preparado por mistura de óxidos apresenta 

uma retração devido à perda de água até 400ºC, o início da densificação e estágio 

inicial de sinterização até 850ºC, juntamente com a densificação, em 1200ºC tem-

se o início do estágio intermediário, taxa máxima de retração e crescimento dos 

grãos e em 1400ºC o estágio final da sinterização, ainda crescimento do grão, 

porém a densificação torna-se estável. Também podemos observar que, para a 

essa mesma composição preparada por Pechini, às temperaturas tanto de 

retração quanto de densificação foram maiores, ou seja, demoraram um pouco 

mais para ocorrer quando comparadas ao método de mistura de óxidos. 
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Figura 41: Curva da variação linear da espessura do material em função da temperatura 

para a composição S200ZNA preparada pelo método Pechini e por mistura de 

óxidos. 

 

Na Figura 42 fez-se a derivada da curva apresentada na Figura 41. Na 

Tabela 27 estão apresentados os resultados da temperatura de início de 

densificação, temperatura de máxima taxa de retração, taxa de variação linear e 

densidade relativa. Através dos resultados apresentados na Tabela 27, retirados 

dos dados da Figura 42, observa-se que, em relação à taxa de variação linear, a 

retração do material preparado por mistura de óxidos foi bastante grande quando 

comparado com a retração do material preparado por Pechini. A presença do pico 

de temperatura mais baixa (aproximadamente 1200ºC) está relacionada a 

sinterização com crescimento de pescoço interaglomerado. Já o segundo pico, em 

temperaturas mais altas (aproximdamente 1300ºC), ocorre devido à possível 

segregação de cátions nos contornos de grãos, que podem dificultar o aumento do 

tamanho do grão.  
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Figura 42: Curva da taxa de variação linear da espessura do material em função da 

temperatura para a composição S200ZNA preparada pelo método Pechini e 

por mistura de óxidos. 

 
Tabela 27: Resultados da temperatura de início da densificação, temperatura de máxima 

taxa de retração, taxa de variação linear e densidade relativa para a 

composição S200ZNA. 

Composição 

 

Início da 

densificação 

(ºC) 

Temperatura de 

máxima taxa de 

retração (ºC) 

Taxa de 

variação 

linear (µm/ºC) 

Densidade 

relativa 

(%) 

(Pe)S200ZNA 1015 1140 0,004 86,6 

(MO)S200ZNA 850 1200 17,487 92,2 

 

Os compactos foram sinterizados em forno do tipo micro-ondas a 1050°C por 

30 minutos, com taxa de aquecimento de 10°C/minutos em atmosfera de O2. 

Foram calculados os valores das densidades relativas e estes são mostrados 

na Tabela 28. Pode-se observar que, como para a composição SZ100N, o valor 

da densidade relativa do material compacto preparado por mistura de óxidos foi 

maior que o valor da densidade relativa do material compacto preparado pelo 

método Pechini. Acredita-se que essa diferença nos valores da densidade relativa 

ocorra devido a presença de grandes aglomerados e partículas estáveis no pó 

calcinado, que podem causar a baixa densificação durante a sinterização(23). 
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Tabela 28: Resultados de densidades relativas obtidos pelo método de Archimedes para 

a composição S200ZNA obtida pelo método Pechini e mistura de óxidos. 

Composição Densidade relativa 

(%) 

(Pe)S200ZNA 91,91 

(MO)S200ZNA 88,88 

 

 

4.4.2.2.1 Caracterização microestrutural 

 

 

Depois de sinterizados os compactos e calculado a densidade relativa, fez-se 

o ataque térmico a 1300ºC por 10 minutos e realizou-se medidas de microscopia 

eletrônica de varredura de alta resolução (FEG). 

Na Tabela 29 encontram-se os valores dos tamanhos médios de grãos para a 

composição S200ZNA. Observamos que o material preparado por mistura de 

óxidos apresentou tamanho médio de grãos maiores que o material preparado 

pelo método Pechini.  

 
Tabela 29: Tamanho médio de grão encontrado para a composição S200ZNA preparada 

pelo método Pechini e por mistura de óxidos. 

Composição Tamanho médio de grão 

(µm) 

(Pe)S200ZNA 3,2 

(MO)S200ZNA 5,6 

 
 

Na Figura 43 encontram-se ilustradas as micrografias referentes à 

composição S200ZNA. Na micrografia 43(a), referente à composição 

(Pe)S200ZNA, observamos a presença microestruturas em forma de agulhas que, 

através dos resultados de EDS ilustrados na Figura 45, são referentes à presença 
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de Zn. A Figura 43(b) ilustra a composição (MO)S200ZNA, onde se observa 

manchas, principalmente no contorno dos grãos que não foi detectado por EDS. 

Pode-se atribuir essas manchas aos contaminantes presentes nos óxidos 

comerciais. 

   
(a)       (b) 

Figura 43: Micrografias obtidas por FEG para a composição S200ZNA preparada por: (a) 

método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

A Figura 44 ilustra os resultados de EDS para a composição (Pe)S200ZNA. 

Observamos os mesmos resultados para as três composições no ponto tríplice, no 

grão e no contorno de grão, ou seja, não foi detectado a presença de precipitados 

ou segregados em nenhum ponto analisado. 
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Figura 44: Resultados de EDS para a composição (Pe)S200ZNA. 

 

A Figura 45 ilustra a microestrutura em forma de agulhas ilustrada na Figura 

43 (a). Parte do Zn está formando solução sólida e a outra parte está se 

precipitando e formando as microestruturas em forma de agulha. Essa é uma 

possível explicação para a pouca densificação do compacto. Como o Zn precipita 

em microestruturas em forma de agulhas há uma menor quantidade do agente 

densificante em solução sólida, ou seja, poucas vacâncias de oxigênios sendo 

formadas na solução, daí a baixa densificação. 
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Figura 45: Resultado de EDS para a microestrutura de composição (Pe)S200ZNA. 

 

A Figura 46 ilustra a composição (MO)S200ZNA. Observamos os mesmos 

resultados para as três composições no ponto tríplice, no grão e no contorno de 

grão, onde não foi detectada a presença de nenhum dos dopantes.  
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Figura 46: Resultados de EDS para a composição (MO)S200ZNA. 

 

 
 

 

 

 
 

 



Resultados e Discussão 

 116

4.4.2.2.2 Caracterização elétrica 

 

 

4.4.2.2.2.1 Medidas de tensão x corrente 

 

 

Para a realização das medidas de tensão x corrente metalizou-se as faces 

dos compactos com ouro e fez-se as caracterizações elétricas tensão x corrente 

em temperatura ambiente. Na Figura 47 está ilustrada o resultado do campo 

elétrico x densidade de corrente da composição S200ZNA preparada tanto pelo 

método Pechini quanto por mistura de óxidos. Como para a composição SZ100N 

observa-se que o comportamento foi ôhmico para os dois métodos de preparação, 

porém com valores diferenciados de resistividade, como mostrado na Tabela 30. 

Observa-se que o material preparado por Pechini tem valor de resistividade menor 

que o material preparado por mistura de óxidos e, novamente, uma possível 

explicação para esse fato é que os pós obtidos pelo método Pechini são muito 

puros em comparação aos óxidos comerciais, o que colabora com a diminuição da 

resistividade.  
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(a)          (b) 

Figura 47: Medidas da caracterização elétrica campo elétrico x densidade de corrente à 

temperatura ambiente da composição S200ZNA preparada: (a) método 

Pechini e (b) mistura de óxidos. 
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Tabela 30: Valores das resistividades para a composição S200ZNA medidas à 

temperatura ambiente. 

Composição Resistividade  

(Ω.cm) 

(Pe)S200ZNA 11,3 

(MO)S200ZNA 740,0 

 

Para verificar os efeitos da temperatura durante a caracterização elétrica 

novamente foram feitas as medidas de caracterização elétrica tensão x corrente, 

porém com o aumento da temperatura de 50º até 400°C e adicionando atmosferas 

de N2 e O2. Da temperatura de 50º até 300ºC, foram feitas medidas em intervalos 

de 50ºC. De 300º a 400ºC, as medidas foram feitas em intervalos de 25ºC.  

A Figura 48 ilustra os gráficos da resistividade x temperatura em atmosfera 

de N2 e O2 da composição S200ZNA preparada pelo método Pechini e por mistura 

de óxido.  

Observa-se que, para as duas composições preparadas preparadas pelos 

dois métodos não há o valor da resistividade em algumas temperatura, porque 

essas composições apresentaram comportamento não-ôhmico, sendo os valores 

dos coeficientes de não-linearidade próximos a 1,55. 

Também, observa-se que tanto na atmosfera de N2 quanto na atmosfera de 

O2 a resistividade do material preparado pelo método Pechini é maior que a 

resistividade do material preparado por mistuda de óxidos. Para os dois materiais 

e para as duas atmosferas, entre as temperatura de 50º até 300ºC tem-se os 

valores de resistividade diminuindo e entre as temperaturas de 300º até 400ºC os 

valores de resistividade aumentando. Novamente observa-se a variação da 

resistividade com o aumento da temperatura, podendo ser atribuido a transição da 

condução do grão para o contorno de grão. 
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Figura 48: Medidas de resistividade x temperatura da temperatura de 50º até 400ºC para 

a composição S200ZNA preparados pelo método Pechini e por mistura de 

óxidos em atmosferas de: (a) N2 e (b) O2.   

 

Observamos que, com a adição de Al3+, os valores para a resistividade 

diminuíram quando comparado com a composição sem a adição do mesmo, o que 

ocorre devido ao efeito de limpeza deste dopante no contorno de grão, conduzindo 

as impurezas para o ponto triplo(50). 

 

 



Resultados e Discussão 

 119

4.4.2.2.2.2 Medidas de espectroscopia de impedância 

 

 

Após a realização das medidas de tensão x corrente realizou-se medidas de 

impedância a temperatura ambiente. Como no caso da composição SZ100N, 

observou-se um comportamento diferenciado, sendo este indicado como influencia 

do eletrodo de ouro que foi depositado para que o material tivesse contato elétrico. 

Então, retirou-se o ouro e fez-se novamente as medidas, devido a baixa 

resistividade dos compactos estudados. 

A Figura 49 ilustra o espectro de impedância para a composição S200ZNA do 

material preparado: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. Observa-se que a 

amostra preparada por mistura de óxidos apresentou maior resistência que a 

amostra preparada pelo método Pechini. 

Também se observa que a amostra S200ZNA preparada pelos dois métodos 

de preparação apresentou duas constantes de tempo, podendo ser a constante 

maior e de alta freqüência referente à resistência do grão e a constante menor e 

de menor freqüência referente à resistência do contorno de grão. Novamente 

podemos dizer que quem está influenciando na resistência das amostras é o grão. 
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Figura 49: Espectros de impedância para a composição S200ZNA preparada: (a) método 

Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

 

4.4.2.2.3 Caracterização após tratamento térmico 
 
 

Devido a elevada quantidade de poros e a presença de precipitados, 

resolveu-se fazer um novo tratamento térmico do pó a 700ºC por 2 horas, com 

razão de aquecimento a 10ºC/min. Depois de compactado o material, fez-se a 

sinterização em forno do tipo micro-ondas a 1050ºC por 30 minutos, razão de 

aquecimento de 10ºC/min em atmosfera de O2. Na Tabela 31 encontram-se os 

valores de densidade relativa. Pode-se observar que os valores para as 

densidades relativas do material estão próximos, porém são menores que os 

valores de densidade relativa apresentados para os materiais sem tratamento 

térmico (Tabela 28). 
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Tabela 31: Resultados de densidades relativas obtidos pelo método de Archimedes para 

a composição S200ZNA após tratamento térmico obtida pelo método Pechini 

e mistura de óxidos. 

Composição Densidade relativa 

(%) 

(Pe)S200ZNA 87,32 

(MO)S200ZNA 87,94 

 

 

4.4.2.2.3.1 Caracterização microestrutural após tratamento térmico 

 

 

Depois de feito o ataque térmico nos compactos a 1300ºC por 10 minutos, 

fez-se ensaios de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução. Na 

Tabela 32 encontra-se os valores dos tamanhos médios de grãos. Observou-se 

que as composições preparadas por Pechini apresentaram tamanho médio de 

grãos maiores que das composições preparadas por mistura de óxidos, ou seja, o 

tratamento térmico contribuiu para aumentar o tamanho médio do grão apenas da 

composição preparada por Pechini. 

 
Tabela 32: Tamanho médio de grão encontrado para a composição S200ZNA após 

tratamento térmico preparada pelo método Pechini e por mistura de óxidos. 

Composição Tamanho médio de grão 

(µm) 

(Pe)S200ZNA 5,2 

(MO)S200ZNA 3,2 

 

Na Figura 50 está ilustrado a micrografia referentes à composição S200ZNA. 

Tanto a composição preparada pelo método Pechini quanto a composição 

preparada por mistura de óxidos aspresentam heterogeneidade no tamanho dos 

grãos. Em relação a composição preparada por Pechini, antes do tratamento 
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térmico esta apresentava microestruturas em formas de agulhas (Figura 45(a)) 

porém, após o tratamento térmico não houve mais o aparecimento dessas 

microestruturas (Figura 50(a)). Uma possível explicação é que o Zn pode ter 

difundido na estrutura cristalina durante o tratamento térmico. A composição 

preparada por mistura de óxidos ((MO)S200ZNA) apresentou o contorno de grãos 

mais “limpos”, sem a presença de manchas, porém surgiram precipitados entre 

alguns grãos (Figura 50(b)) que, depois de feito medidas de EDS (Figura 52), 

observou-se que são referentes à presença Zn e Al, que não estão mais em 

solução sólida. 

   
(a)       (b) 

Figura 50: Micrografias obtidas por FEG para a composição S200ZNA após tratamento 

térmico preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

Na Figura 51 encontra-se o EDS da composição (Pe)S200ZNA. Observa-se 

que no contorno de grão, no ponto tríplice e no precipitado há a presença de Zn e 

Al. Podemos dizer que a quantidade de precipitados formado ocorreu devido a não 

formação de solução sólida, levando os cátions para o ponto tríplice e contorno de 

grão. 
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Figura 51: Resultados de EDS para a composição (Pe)S200ZNA após tratamento 

térmico. 

 

Na Figura 52, se encontra o EDS da composição (MO). Observa-se que há a 

presença de precipitados de composição Zn e Al. Novamente a quantidade de 

precipitados formado ocorreu devido a não formação de solução sólida, levando 

os cátions para o ponto tríplice e contorno de grão. 
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Figura 52: Resultados de EDS para a composição (MO)S200ZNA após tratamento 

térmico. 
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4.4.2.2.3.2 Caracterização elétrica após tratamento térmico 

 

 

4.4.2.2.3.2.1 Medidas de tensão x corrente 

 

 

Para a realização das medidas de tensão x corrente, metalizou-se as faces 

das amostras com ouro e, então fez-se as caracterizações elétricas tensão x 

corrente em temperatura ambiente. Na Figuras 53 estão ilustrados os resultados 

do campo elétrico x densidade de corrente da composição S200ZNA preparada 

tanto pelo método Pechini quanto por mistura de óxidos. 

Pode-se notar que o compacto preparado pelo método Pechini apresentou 

comportamento não-ôhmico com o valor do coeficiente de não-linearidade de 1,29. 

Já o compacto preparado por mistura de óxidos apresentou comportamento 

ôhmico com valor de resistividade igual a 2,6 x103 Ω.cm. Podemos observar que o 

valor de resistividade aumentou em comparação com a mesma composição que 

não passou pelo tratamento térmico. Uma explicação para esse aumento, pode 

ser devido à aglomeração das partículas e formação de precipitados, conforme 

ilustrado na Figura 50 (b). Pode-se afirmar que o tratamento térmico não contribuiu 

com a diminuição da resistividade.  
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  (a)            (b) 

Figura 53: Medidas da caracterização elétrica campo elétrico x densidade de corrente à 

temperatura ambiente da composição S200ZNA após tratamento térmico 

preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 

 

Na Figura 54, tem-se os resultados da resistividade x temperatura para a 

composição (Pe)S200ZNA. A composição (MO)S200ZNA apresentou 

comportamento não-ôhmico durante todo o aquecimento, então não foram 

apresentados os seus resultados. Conforme a temperatura aumentou, a 

composição tendeu para o comportamento varistor, porém com valor de  

bastante baixo ( ~ 4). 

Em atmosfera de N2 a amostra apresentou comportamento não-ôhmico entre 

50º e 250ºC, com os valores de  próximo a 2. Em atmosfera de O2 o 

comportamento não-ôhmico foi entre 50º e 150ºC, com os valores de  também 

próximos a 2. 

Conforme a Figura 54 (a) observa-se que, em atmosfera de N2, entre a 

temperatura de 300º e 350ºC a resistividade diminui e de 350º a 400ºC a 

resistividade aumenta. Em atmosfera de O2 a resistividade diminui entre as 

temperaturas de 200º e 300ºC e acima dessa temperatura a resistividade 

aumenta. Uma possível explicação para esse comportamento é que pode estar 

ocorrendo uma transição da condução do grão para o contorno de grão.  
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  (a)            (b) 

Figura 54: Resultados da resistividade x temperatura com o aumento da temperatura de 

50º até 400ºC para a composição (Pe)S200ZNA após tratamento térmico 

preparada pelo método Pechini em atmosferas: (a)N2 e (b)O2. 

 

Pode-se dizer que o comportamento da amostra preparada por Pechini de 

composição (Pe)S200ZNA para a amostra tratada termicamente foi diferente do 

comportamente da mesma composição sem o tratamento térmico. Portanto, neste 

caso a tratamento térmico está contribuindo para a diminuição da resistividade do 

material preparado por Pechini. Já para o material preparado por mistura de 

óxidos, o tratamento térmico contribui para que o material tivesse comportamento 

varistor, porém com valor de  reduzidos (aproximadamente 3). 

 

 

4.4.2.2.3.2.2 Medidas de espectroscopia de impedância 

 

 

Após a realização das medidas de tensão x corrente realizou-se medidas de 

impedância a temperatura ambiente.  

A Figura 55 ilustra o espectro de impedância para a composição S200ZNA do 

material preparado: (a) método Pechini e em (b) mistura de óxidos. Observa-se 

que as amostras apresentaram valores de resistência praticamente iguais. 
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Observa-se que para os dois métodos de preparação há apenas uma constante 

de tempo, sendo a constante maior e de alta freqüência atribuída à resistência do 

grão e a constante menor e de menor freqüência atribuída à resistência do 

contorno de grão.  
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Figura 55: Espectros de impedância para a composição S200ZNA após tratamento térmico 

preparada: (a) método Pechini e (b) mistura de óxidos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

É possível a obtenção de cerâmicas com baixa resistividade 

(aproximadamente 11 Ω.cm à temperatura ambiente) utilizando o método Pechini 

e sinterização via micro-ondas, sem observar o fenômeno de fuga de temperatura. 

O agente densificante ZnO não colaborou muito com a densificação do material, 

pois essa apresentou resultados abaixo do esperado (menor que 95%). A 

caracterização elétrica tensão x corrente à temperatura ambiente apresentou 

resultados ôhmicos para as composições SZ100N e S200ZNA. Para o material 

preparado pelo método Pechini os valores de resistividade foram de 12,4 Ω.cm e 

11,3 Ω.cm, respectivamente. Com relação à caracterização elétrica tensão x 

corrente com o aumento da temperatura de 50ºC até 400ºC, observa-se que a 

resistividade diminuiu com o aumento da temperatura e, em torno de 250º e 

300ºC, ocorre um processo de transição, tendo um aumento da resistividade. Os 

menores resultados de resistividade obtidos com o aumento da temperatura de 

50ºC até 400ºC foi para a composição S200ZNA tanto em atmosfera de N2 quanto 

de O2, preparada por mistura de óxidos, chegando este valor até 4,7 Ω.cm. 

Analisando as micrografias obtidas por FEG-EDS, observa-se microestruturas em 

forma de agulhas composta por Zn, o que justifica a baixa densificação das 

cerâmicas, devido a precipitação do agente densificante. Também se observa que 

o tratamento térmico não evitou a formação de precipitados no contorno de grãos 

nem no ponto tríplice. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

  Adicionar maior quantidade do agente de condutividade Nb2O5 para diminuir a 

resistividade material;  

  Estudar os efeitos do contorno de grão através de medidas de espectroscopia 

de impedância com temperatura; 

  Obter filmes finos com a composição de melhores resultados; 

  Estudar a multifuncionalidade do material. 
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