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OBTENÇÃO DE FILMES FINOS DE ÓXIDO DE ESTANHO PELA TÉCNICA DE 
DEPOSIÇÃO QUÍMICA DE VAPOR ASSISTIDA POR CHAMA. Cynthia Thompson, Rafael Mello 
Trommer, Antonio Shigueaki Takimi, Marcio Dias Lima, Carlos Perez Bergmann (orient.) (UFRGS). 

Filmes finos de óxido de estanho (SnO2) têm sido intensamente pesquisados nos últimos anos devido a sua alta 
condução elétrica e transmissão óptica, mostrando um bom potencial para aplicações em dispositivos 
optoeletrônicos. Atualmente, o óxido de estanho é muito utilizado em varistores e também como cadinhos de fusão 
de vidros corrosivos. Outra aplicação menos nobre deste óxido é como opacificante em esmaltes na indústria 
cerâmica de revestimentos e louças sanitárias. Porém, as atenções têm sido recentemente dirigidas para o seu 
potencial como sensor de gás, uma vez que descoberto que sua resistividade é alterada apreciavelmente em presença 
de certos tipos de gases. Devido à dificuldade de sinterização deste óxido, tem-se como alternativa o uso de filmes 
finos sobre diferentes substratos por diversas técnicas de tal modo a solucionar este problema. Neste trabalho, 
objetivou-se a obtenção de filmes finos de óxido de estanho. Para tal empregou-se o processo de Deposição Química 
de Vapor Assistida por Chama, uma técnica relativamente nova e que utiliza equipamentos e precursores de baixo 
custo em comparação a outras técnicas. Como solução precursora, utilizou-se cloreto estanoso diluído em um 
solvente combustível (álcool etílico). O substrato empregado para deposição dos filmes foi aço inox 316L. Fatores 
como tempo de deposição (5, 10 e 20 min), concentração (0, 1 e 0, 01M) e fluxo do precursor (4 e 6mL/min), 
temperatura (400 e 500°C) e distância de trabalho (120 e 140 mm) foram estudados durante a obtenção dos filmes. 
Análises por difração de raios-X indicaram filmes cristalinos, com a presença da fase cassiterita. A microscopia 
eletrônica de varredura mostrou filmes porosos, com partículas agregadas. A análise por microssonda EDS 
evidenciou a presença de estanho, proveniente do filme fino, e também ferro, proveniente do substrato. Com esta 
técnica foi possível obter um filme fino de óxido de estanho. 
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