
Introdução
A maioria das rotas de síntese de nanopartículas que consistem no método sol-gel ou em

etapas de hidrólise produzem nanopartículas não-cristalinas em um estado inicial.

Nestes casos a cristalinidade é obtida via tratamento térmico e o aumento do grau de

cristalinidade pode ser acompanhado pelo crescimento de cristalito, pois nanopartículas

apresentam elevada taxa de coalescência. A principal técnica para a avaliação desses

dois parâmetros, cristalinidade e tamanho de cristalito, é a difração de raios X (XRD),

sendo a equação de Scherrer aplicada para a determinação do tamanho médio dos

cristalitos. A diminuição do grau de cristalinidade é evidenciado por XRD pela diminuição

da intensidade e aumento da largura a meia-altura (FWHM) dos picos de difração, o

mesmo pode ser observado para cristalitos inferiores a 1 µm . Assim nanopartículas

altamente cristalinas exibem um padrão de XRD caracterizado por picos largos e de baixa

intensidade. O objetivo deste trabalho é investigar a contribuição dos parâmetros

tamanho de cristalito e cristalinidade sobre a largura a meia-altura dos picos de XRD.

Parte Experimental
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Metodologia Sol-Gel

Em um estágio inicial as rotas sol-gel produzem nanopartículas não-cristalinas, sendo a 

cristalinidade obtida via tratamento térmico. Aumentando-se o tamanho dos cristalitos 

ao mesmo tempo em que se aumenta a cristalinidade. 

Observou-se que com o aumento de 

temperatura de tratamento térmico 

ocorre o aumento do tamanho de 

cristalitos por coalescência 

concomitantemente com o aumento 

de cristalinidade em ambos os casos

Tamanho de cristalitos / Cristalinidade

Temperatura de tratamento térmico

Difrações de raios X

Os sinais observados nos difratogramas das amostras foram indexados quanto aos índices 

de Miller com base no padrão JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards). 

Utilizando-se a ficha cristalográfica 41-1445, com sistema tetragonal, com parâmetros de 

rede a=4,7382 , c=3,1871 e Z =2. 

Amostras:  3, 5 e 7 CID sucessivos.

CID

Plano cristalográfico

(2 1 1)

2θθθθ FWHM

3 51,81° 1,6772°

5 51,84° 1,5111°

7 51,83° 1,3549°

T(°C) (2 1 1)

2θθθθ FWHM

400 52,44° 2,7399°

600 52,02° 1,6351°

800 51,79° 0,7135°

rede a=4,7382 , c=3,1871 e Z =2. 

Com os dados de XRD 

XRD das amostras de SnO2 via CID

XRD das amostras de SnO2 via sol-gelCiclo de impregnação:

Precursor 2-etilexanoato de estanho (II)

Temperatura ambiente, por 5 h

Ciclo de decomposição:

Decomposição térmica a 750 °C

Por 16 h

Caracterização por 

XRD

Filtração à vácuo 

secagem estufa

Lavagem das lâminas 

de PVG com Hexano

Lâminas de PVG 

0,8 x 0,8 x0,1 cm3

Pré-tratadas

Metodologia CID 

(Ciclo de Impregnação – Decomposição)

Amostras 
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Caracterização

por XRD

SnCl4 5H2O Metanol

Agitação

NH4OH

Monitoramento do

ganho de massa
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Conclusão

Resultado e discussão

Agradecimentos

Os resultados mostram um aumento da ordem a curta distância, cristalinidade, e o 

crescimento dos cristalitos nas amostras via sol-gel. Nas amostras obtidas por CID 

observa-se exclusivamente um aumento de tamanho de cristalitos, uma vez que a 

cristalinidade é constante.

CID

(750oC)

Tamanho de 

cristalito (nm) 

T (°C)

Sol-gel

Tamanho de 

cristalito (nm)

3 10,4 400 4,8

5 11,6 600 7,9

7 12,9 800 19,3
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Número de ciclos de impregnação-decomposição

Os tratamentos térmicos foram feitos nas temperaturas de 400, 600 e 800 °C por 2 h.

Todas as amostras foram submetidas ao mesmo tempo de tratamento térmico 

independentemente do número de CID, afim de se obter uma cristalinidade constante. 

Metodologia CID

O crescimento da nanopartícula ocorre por 

incremento de massa. Com um  incremento 

linear de massa com uma razão de 2,17 mg 

SnO2/1 g de PVG obtida por CID, indicando 

que o crescimento das nanopartículas 

ocorre por incremento de massa. 

Devido as nanopartículas estarem suportadas na 

estrutura porosa de forma monodispersa não 

ocorre processos de coalescência. 

Matriz Porosa

Com os dados de XRD 

aplicados à equação de 

Scherrer se obtém o 

tamanho dos cristalitos, 

comprovando-se que 

ocorre um aumento do 

tamanho da partícula 

apenas com o incremento 

de massa na metodologia 

CID e com o tratamento 

térmico para a metodologia 

sol-gel.

secagem estufa

Tratamento térmicoHidrólise

SnO2

Nas amostras obtidas por CID observa-se um  aumento na largura a meia altura (FWHM) 

dos picos exclusivamente pela diminuição do tamanho de partícula, uma vez que a 

cristalinidade é constante. Já pelo método sol-gel se observa um grande aumento da 

largura a meia altura, tanto pela diminuição da cristalinidade quanto pela diminuição 

do tamanho de partícula.


