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Resumo: Este trabalho apresentará a sintetização de pós 

cerâmicos de óxido de estanho dopado com manganês, 

assim como os testes feitos paras as amostras dopadas 

de concentrações de 1%, 0.1% de manganês e pura. 

 

1. Introdução 
 

Atualmente existe um grande interesse no estudo do 

dióxido de estanho devido sua grande variação de 

aplicações, exemplos dessas aplicações podem ser 

citadas, o uso de cerâmicas porosas de SnO2 como 

sensor de gases ou no uso de varistores, estudos mais 

recentes também vem a possibilidade da utilização de 

oxido de estanho transparente. [1] 

Porem existe uma grande dificuldade em trabalhar 

com o dióxido de estanho devido a sua dificuldade para 

densificar, dessa forma, é necessária a utilização de 

elementos dopantes. 

Neste estudo foi utilizado manganês como elemento 

dopante para a densificação do SnO2 e posteriormente 

estudado o crescimento dos grãos. [1]. 

 

2. Revisão Bibliográfica 
  

      A sinterização de um material cerâmico é um 

processo que tem por finalidade consolidar as partículas 

do material, diminuindo a energia livre do sistema 

reduzindo as áreas superficiais. [2]. 

       Para o oxido de estanho, material estudado, essa 

densificação é muito baixa atingindo apenas um pouco 

mais do que 50% de densificação, no entanto ao ser 

dopado com aditivos é possível fazer com que essa 

densificação atinja valores a cima de 90% de 

densificação. [2], [3]. 

      Além de afetar na densificação do óxido de estanho, 

estudos mostraram que os materiais dopantes permitem 

que o óxido de estanho seja sinterizado de forma 

extremamente rápida, sendo necessário apenas 300 

segundos para atingirem a máxima densificação. [2] 

 

3. Metodologia 
 

      Para este estudo foram preparadas amostras de 

óxido de estanho dopado com pequenas quantidades de 

manganês, utilizando a rota orgânica de Pechini, 

obtendo assim um conjunto de resinas que foram 

posteriormente queimadas e calcinadas para a obtenção 

dos pós. 

      Após a calcinação, os pós foram guardados e 

separaram-se quantias de pós, variando de 0,8 gramas a 

0,9 gramas que foram preparadas utilizando o Vacprep. 

      Finalizada a preparação, as amostras de 

concentrações de dopantes de 1.0%, 0.1% e pura foram 

colocadas no picnometro Micromeritics ACCUPYC 

1340 com a finalidade de se obter a densidade das 

amostras, como mostra a tabela 1 dentro da seção 

Resultados e Discussões. 

Além da picnometria as amostras são levadas ao 

DRX (difração de raios X) Shimadzu XRD-7000 para 

que possam ser observadas as fases presentes na 

amostra como mostra a figura 1 da amostra pura, 

apresentada na seção Resultados e Discussões. 

    

4. Resultados e Discussões 
        Os resultados apresentados aqui são preliminares 

pois ainda existem outros testes a serem feitos para se 

obter um resultado mais preciso.  

 

Tabela 1: Densidade das amostras de óxido de 

estanho dopadas com Manganês. 

Densidade das amostras de óxido de estanho 

Concentração 

de Mn. 

1.0% 0.1% 0% 

Massa da 

amostra (g). 

0,7621 0,7695 0,7379 

Densidade 

(g/cm3) 

5,5872 5,5507 5,5320 

FONTE: Autor 

  

Figura 1: Gráfico de Difração de Raios-X (DRX) do 

pó de oxido de estanho puro. 

 
FONTE: Autor 

5. Conclusões 
Com os resultados obtidos atuais, pode-se concluir 

que a presença de pequenas quantias de manganês no 

óxido de estanho, quase não interfere em sua estrutura. 
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