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Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo 
uma suspensão de material sintetizado a partir de SnO2 
dopado com Sr(NO3)2, objetivando produzir uma 
barbotina que possua potencial Zeta a cima de 25mV e 
que seja possível assim que ocorra a deposição 
eletroforética. 
 

1. Introdução 

 
O presente trabalho compreende o estudo da síntese 

de óxidos, envolvendo o óxido de estanho (SnO2) 
dopado com aditivo Sr2+. Tais óxidos apresentam 
características ácido básicas interessantes, e quando 
estes são colocados em suspensão por meio de 
barbotinas, esta característica é avaliada através do 
ponto isoelétrico. Além disso analisando as forças que 
agem sobre o coloide em suspensão e a matriz há o que 
chamamos de dupla camada que consiste em duas 
regiões com concentrações de íons diferentes, e o 
potencial elétrico apresentado pela junção destas regiões 
é o chamado potencial zeta. 

Para se medir o potencial zeta a técnica mais 
utilizada é através da mobilidade eletroforética. Para um 
valor alto de potencial zeta indica que as partículas se 
repeliram, ou seja, uma maior estabilidade da dispersão. 
Já nos casos de resultados com valores baixos indica 
instabilidade, visto que as partículas se aproximam uma 
das outras até se agregarem. Considera-se estável a 
suspensão que se observa um valor superior a 25 mV 
em módulo. 

 

2. Metodologia 
 
As etapas deste projeto podem ser resumidas na 

sintetização de (X)SnO2+(1-X)SrO, utilizando diversas 
proporções de Sr2+ na forma de nitrato de estrôncio 
líquido variando de 5 à 50 % em volume molar tanto em 
meio aquoso quanto em meio alcoólico, seguida da 
calcinação do pó resultante que é feita à 700°C com 
uma taxa de 10°C/min. Com o material totalmente seco 
são feitas as análises de caracterização através de 
difração de raios-X, área específica, calorimetria 
exploratória, picnometria a gás, o potencial zeta e a 
partir do processo de barbotina a medição da mobilidade 
eletroforética em 10V. Destacando que o agente 
dispersante testado para obter a suspensão foi um  
aniônico (poliacrilato de amônio). 
 

3. Resultados 
 

 Através da análise de DRX foi observado a 
formação de partícula de segunda fase de estanato de 
estrôncio (SrSno3), entretanto somente nas amostras em 

meio alcoólico a partir de 30% em dopagem, como pode 
ser visto na figura abaixo representada pela setas.  
 

 
figura 1: difratograma da formação de SrSn03 a partir de uma 

calcinação a 700°C por 6h 
 

 A partir de análises de potencial zeta foi 
possível mostrar que a adição de dispex na suspensão 
promoveu aumento do potencial zeta, entretanto não se 
observou mudança nos valores de pH. Assim, a 
estabilização da suspensão foi eletroestérica, 
predominantemente. 

 
 

 
figura 2: curva de deposição eletrorética a 10V.  

 
4. Conclusões 

O objetivo do trabalho foi alcançado, uma vez que a 
verificação da deposição eletroforética foi evidenciada, 
a partir do embasamento experimental de que a  
superfície do material sofreu alterações através da 
adsorção de dispex a fim de conferir características 
possíveis para ocorrer tal deposição.  
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