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Resumo: Esse projeto, dividido em duas partes, teve como parte inicial a obtenção do 

óxido de estanho IV a partir do tetracloreto de estanho pentahidradato (SnCl4 .5H2O) 

pelo método sol-gel para sua futura aplicação. O produto resultante da reação foi 

caracterizado pelo método de Difração de Raio-X (DRX), onde foi constatada a 

formação do produto de interesse. A principal e segunda parte foi a utilização do óxido 

sintetizado na incorporação da matriz polimérica do poli(álcool vinílico) (PVA) e a 

realização de estudos para caracterizar a  interação entre os reagentes. Para os filmes 

resultantes foram realizadas medidas de DRX, Calorimetria Diferencial de Varredura 

(DSC) e Termogravimetria (TGA), para análise de cristalinidade e temperaturas críticas 

do material.  

 

Palavras-chave: Óxido de estanho IV; PVA; Filmes poliméricos. 

 

Abstract: This project, divided into two parts, had the initial part of obtaining the tin 

oxide IV from tin tetrachloride pentahidradate (SnCl4 .5H2O) by the sol-gel method for 

its future application. The resulting product from the reaction was characterized by the X-

ray Diffraction (XRD) method, where the formation of the product of interest was 

verified. The main and second part was the use of the synthesized oxide in the 

incorporation of the polymer matrix of the polyvinyl alcohol (PVA) and the performance 

of studies to characterize the interaction between the reactants. For the resulting films, 

XRD, Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermogravimetry (TGA) were used 

for analysis of crystallinity and critical material temperatures. 
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1. Introdução 

 

O óxido de estanho é um composto inorgânico, anfótero, semi-condutor e 

diamagnético. Devido a essas características, possui uma vasta aplicabilidade 

tecnológica como em revestimento de células solares[1], anodos em baterias de 

lítio[2] e varistor[3]. O PVA é um polímero sintético, hidrossolúvel, biodegradável e 

com alta biocompatibilidade e baixa toxicidade, o que lhe confere características 

relevantes para aplicações biomédicas[4]. Partículas de óxido de estanho foram 

obtidas pelo método sol-gel a partir do precursor tetracloreto de estanho e utilizadas 

para a fabricação de filmes com PVA em diferentes concentrações. Esse trabalho 

consiste na análise dos filmes obtidos e os efeitos na estrutura e propriedades térmicas 

do PVA. 

2. Procedimento Experimental 

 

      A incorporação do óxido se deu adicionando PVA em água e mantendo a solução 

sob agitação a 60 °C overnight. A quantidade de PVA corresponde às soluções de PVA 

e de PVA com o óxido, com as quantidades respectivas em porcentagem. As amostras 

foram analisadas por DRX, DSC e TGA. A primeira foi feita com os materiais sem 

tratamento térmico (PVA) e com tratamento térmico na estufa a vácuo (T PVA), 

enquanto as outras duas foram feitas apenas com amostras com tratamento térmico.  

3. Resultados 

 

Os resultados obtidos foram analisados pelos softwares Origin e Fityk
®

. Os 

resultados do DRX mostraram as cristalinidades (Xc) para os dois grupos de 

materiais. Nos dados do DSC foram analisadas as temperaturas de transição vítrea 

(Tg) e a temperatura próxima à de fusão cristalina (Tm), denominada T2. A tabela 

comparativa é dada a seguir: 

 
Tabela 1 Cristalinidade e temperaturas analisadas pelo DSC e TGA 

Amostra Xc (%) Amostra Xc (%) T2 (°C) Tg (°C) 

PVA 27,9 T PVA 34,1 119 74 

PVA + SnO2 

0,05% 
27,5 

T PVA + 

SnO2 0,05% 
30,7 134 75 

PVA + SnO2 

0,1% 
28,5 

T PVA + 

SnO2 0,1% 
35,0 129 75 

PVA + SnO2 

0,15% 
27,6 

T PVA + 

SnO2 0.15% 
35,2 128 74 

PVA + SnO2 

0,2% 
27,1 

T PVA + 

SnO2 0.2% 
34,7 128 75 
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A Figura 1 mostra o difratograma tratado por meio do Fityk
®

, que utiliza funções 

gaussianas para a deconvolução das curvas para determinar o grau de cristalinidade 

da amostra, enquanto que a Figura 3 nos mostra a melhor amostra com melhora nas 

propriedades térmicas, analisada pelo DSC. 

 

    

 

Nos termogramas foi analisada a massa em função da temperatura, para 

caracterizar a proteção à cadeia principal que a adição do óxido proporcionava. O gráfico 

se dá pela Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Discussão 

 

Os difratogramas mostraram uma grande diferença na cristalinidade entre as 

amostras sem e com tratamento térmico. Isso se dá pelo fato do PVA ser hidrofílico, e 

Figura 1. Difratograma deconvoluído da 

amostra de maior grau de cristalinidade           

Figura 2.  Termograma das amostras em 

função da perda de massa 

Figura 3. Análise DSC para o filme com melhores ganhos nas propriedades térmicas 
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a presença da água faz com que as hidroxilas da mesma interajam com a cadeia 

polimérica impedindo uma maior interação intermolecular. Para as amostras com 

tratamento térmico, as três com maior concentração de óxido obtiveram 

cristalinidades semelhantes, indicando que maiores concentrações não estavam sendo 

relevantes para a característica. Todos os difratogramas com o óxido não 

apresentaram mudanças nos picos característicos, indicando que não houve grandes 

mudanças referentes aos planos cristalinos existentes no polímero. 

Observa-se pelos termogramas três eventos de degradação. O primeiro ocorre 

entre 80°C a 100 °C e é relativo à degradação da água, que mesmo com o tratamento 

térmico ainda é presente. O segundo processo refere-se à degradação dos 

grupamentos hidroxila e acetato, enquanto o último evento é relativo à degradação da 

cadeia carbônica. Observou-se que o PVA incorporado com concentrações mais 

baixas de óxido gerou curvas mais suaves de perda de massa, enquanto que com 

maiores concentrações a curva se aproximou mais do PVA puro. Esse fato se dá pois, 

em maiores concentrações, o óxido acaba interagindo com o próprio e não com a 

cadeia polimérica, indicando um excesso. A inclinação mais suave mostra que o calor 

encontrou resistências maiores para degradar o material, indicando uma melhora em 

suas propriedades térmicas.  

Pelas análises do DSC foi observado que em todas as amostras com concentração 

do óxido a T2 aumentou em relação ao polímero puro enquanto que a Tg se manteve. 

Tal característica é importante, pois mostra que o polímero não perdeu a característica 

térmica mostrada pela T2 e ganhou resistência à fusão dos cristalitos, protegendo a 

estrutura regular de empacotamento do material a maiores temperaturas. 

A análise conjunta de ambas as técnicas pode indicar, então, que a incorporação 

trouxe consequências positivas com relação às características e estabilidade térmica 

do polímero e cristalinidade, sem causar muitas alterações em seus planos cristalinos.  
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