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Resumo: Dióxido de estanho na forma particulada foi 

sintetizado via método de Pechini e dopado com flúor e 

cloro. Caracterizações do pó revelam que a localização 

provável dos dopantes é na superfície, como esperado. 

A dilatometria deste material também revelou uma 

redução na temperatura de sinterização. 

 

1. Introdução 
Dióxido de estanho tem sido estudado na forma de 

filmes finos, e tem-se observado que a dopagem do 

SnO2 acarreta melhoria nas propriedades elétricas, sem 

comprometer a transparência do filme [1]. Isto é 

possível pois o dopante se localiza na superfície das 

partículas, e não forma solução sólida. 

A sinterização do SnO2 não dopado elimina apenas 

10 % da porosidade a verde [3], porém estudos com 

dopagem catiônica [2,3] revelam que baixos teores de 

dopante resultam em um aumento significativo na 

densidade do sinterizado. 

 

2. Metodologia 
O dióxido de estanho foi preparado através do 

método de Pechini. Foi selecionado o oxalato de 

estanho (SnC2O4) como precursor sem contaminação de 

cloro. O oxalato foi diluído em ácido nítrico, e 

adicionado a uma solução de 54% de etilenoglicol e 

36% de ácido cítrico em massa, sob aquecimento. 

O dopante (SnF2 ou SnCl2) era diluído em água ou 

ácido nítrico e adicionado por último na solução. As 

resinas resultantes deste processo sofreram duas 

queimas, uma com patamar de 4 horas a 450 °C e outra 

com patamar de 15 horas a 500 °C, com a utilização de 

almofariz e pistilo para desaglomerar o pó. 

O pó foi caracterizado por difratometria de raios-X 

(DRX), e sua área superficial específica e densidade real 

foram medidas por BET e picnometria, respectivamente. 

O comportamento durante a sinterização foi estudado 

através de dilatometrias. 

 

3. Resultados 
As análises de DRX mostram que não há formação 

de solução sólida ou segundas fases dentro do SnO2, 

como mostra a figura 1. O alargamento dos picos que 

foi observado pode ser atribuído ao tamanho menor de 

partícula do pó dopado, corroborado pelos resultados de 

picnometria e BET, apresentados na Tabela I.  

A dilatometria das amostras está apresentada na 

figura 2, e a temperatura de início e término de 

sinterização é reduzida quando comparada com valores 

encontrados na literatura [1]. 

 

 

 
Figura 1 – Difratograma de amostras de SnO2. 

 

Tabela I – Resultados de BET e picnometria. 

Amostra (%F) Densidade (g/cm³) BET (m²/g) 

0 5,532 - 

0,5 5,6306 65,99 

5 5,811 50,47 
 

 

 
Figura 2 – Dilatometria das amostras dopadas de SnO2. 

 

4. Conclusões 
Com teores baixos de flúor a partícula teve tamanho 

reduzido, maior densidade e área específica, além de 

temperatura de sinterização e contração na sinterização 

menores do que teores maiores e sem dopagem. 
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