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Resumo 

 

VIEIRA, Kássia Peçanha. Síntese de dióxido de estanho por biomimetização de 
membranas de cascas de ovos. 2018. 47f. Trabalho de Conclusão de Curso, 
Graduação em Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2018. 

 

 A nanotecnologia por ser uma área que engloba diversos meios, alimentos, 
cosméticos, fármacos, embalagens, entre outros, e também por possibilitar o alcance 
de propriedades excepcionais com materiais em escala nanométrica, é a ciência que 
está em pauta nos tempos atuais. Atualmente 79,9 milhões de resíduos são gerados 
por ano no mundo, sendo 172 mil kg resíduos de cascas de ovos. As membranas de 
cascas de ovos são materiais orgânicos com a capacidade de nucleação e 
crescimento de cristais. Desse modo, com o intuito de produzir óxidos cerâmicos 
nanoestruturados a partir de uma rota simples, de baixo custo e que não requer uma 
instrumentação específica, este trabalho apresenta a sintetização e caracterização de 
dióxido de estanho nanoestruturado por meio do método de síntese biomimética, 
utilizando como biotemplate membranas de cascas de ovos. O processo experimental 
foi realizado em etapas de 24h, onde o primeiro passo realizado foi a separação 
manual das membranas, que após serem retiradas foram imersas em uma solução 
para remoção de impurezas e posteriormente na solução precursora de cloreto de 
estanho. Logo, as membranas foram secas em temperatura ambiente e após 
colocadas em uma estufa. A última etapa foi a sinterização, onde os pós foram 
sinterizados em três temperaturas, 600, 700 e 800°C. As técnicas de caracterização 
dos pós biomiméticos obtidos se deu a partir de análise de difração de raios X (DRX) 
e espectroscopia eletrônica de varredura (MEV). Por meio da técnica de DRX, 
analisou-se a fase formada e calculou-se o tamanho médio de cristalito a partir da 
equação de Scherrer. Com a análise de MEV, investigou-se as características 
morfológicas dos pós. Ao final da discussão dos resultados, pode-se observar que 
foram obtidos pós em escala nanométrica, com tamanho médio de cristalito em torno 
de 18,4 nm, e a fase formada foi cassiterita. Em vista disso, conclui-se que objetivo 
de produzir pós de dióxido de estanho em escala nanométrica a partir da 
biomimetização de membranas de cascas de ovos foi alcançado, onde a síntese 
biomimética utilizada se mostrou um método simples e apropriado para a produção 
de tais óxidos. Os pós de dióxido de estanho produzidos apresentam características 
e propriedades promissoras na aplicação em células solares sensibilizadas por 
corante.  

 

 

Palavras-chaves: nanotecnologia, biomimetização, SnO2, membranas de cascas de 

ovos.  

 



 
 

Abstract 

 

VIEIRA, Kássia Peçanha. Synthesis of tin dioxide by biomimetization of eggshell 

membranes. 2018. 47f. Term paper. Graduação em Engenharia de Materiais, 

Universidade Federal de Pelotas, 2018.  

 

 Nanotechnology as an area that encompasses several means, such as food, 
cosmetics, pharmaceuticals, packaging, among others, and enables the achievement 
of exceptional properties with materials at nanoscale, is the science of the times 
current. Currently 79.9 million waste is generated per year in the world, with 172 
thousand egg shell residues. The eggshell membranes are organic materials with the 
capacity for nucleation and growth of crystals. In order to produce nanostructured 
ceramic oxides by a simple rout with low costs and not requiring specific 
instrumentation, this paper presents the synthesis and characterization of 
nanostructured tin dioxide by means of the biomimetic synthesis method, using as 
biotemplates egg shell membranes. The experimental process was performed in 24 
hours steps, where the first step was the manual separation of the membranes, which 
after being removed were immersed in a solution to remove impurities and later in the 
solution of tin chloride precursor. The membranes were then dried at room temperature 
and then placed in a greenhouse. The final step was sintering, where the powders 
were sintered at three temperatures, 600, 700 and 800°C. The techniques of 
characterization of the biomimetic powders obtained were based on X-ray diffraction 
(XRD) and scanning electron spectroscopy (SEM). By means of the XRD technique, 
the formed phase was analyzed and the average crystallite size was calculated from 
the Scherrer equation. With the SEM analysis, the morphological characteristics of the 
powders were investigated. At the end of the discussion of the results, it can be 
observed that powders were obtained at nanoscale, with a mean crystallite size of 
about 18.4 nm, and the formed phase was cassiterite. In view of this, it is concluded 
that the objective of producing nanometer-scale tin dioxide powders from the 
biomimetization of eggshell membranes was reached, where the biomimetic synthesis 
used proved to be a simple and appropriate method for the production of such oxides. 
The tin oxide powders produced have characteristics and promising properties on 
application in dye-sensitized solar cells. 

 

 

 

Keywords: nanotechnology, biomimetization, SnO2, eggshell membranes.  
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1. Introdução 

 

 A nanotecnologia e a nanociência são as “novas tecnologias” que estão em 

evidência no meio acadêmico e industrial. Alves (2010) questiona se realmente essas 

ciências seriam um conhecimento surgido recentemente ou se essa área já vem 

sendo explorada há algum tempo, no entanto sem uma nomenclatura definida. 

Nanociência carrega o conceito de ser a ciência que estuda os átomos, moléculas e 

estruturas, onde pelo menos uma das suas dimensões está entre 1 e 100 nanômetros. 

Em 1974, Norio Taniguchi lavrou o termo nanotecnologia e a partir disso, inúmeras 

definições foram atribuídas a ela, como por exemplo, o campo responsável por 

pesquisar e desenvolver técnicas de obtenção de materiais em nanoescala e também 

visar as possíveis aplicações desses materiais.  

 O interesse e a motivação em desenvolver materiais na escala nanométrica se 

deve ao fato de que as nanoestruturas obtidas apresentam propriedades diferentes 

daquelas retratadas em materiais em maior escala, como nos materiais 

convencionais, também conhecidos como materiais do tipo bulk. Desse modo, as 

novas propriedades nos dão a possibilidade de diversificar as aplicações desses 

materiais, até mesmo daqueles que em escala convencional não teriam determinada 

propriedade necessária para uma aplicação, e que quando reduzidos a escala 

nanométrica, conseguem alcançar as propriedades desejadas (LEE, 2004).  

 Em um nanomaterial, a modificação das propriedades se dá a partir de dois 

fenômenos principais, os efeitos de superfície e o confinamento quântico. O elevado 

número de átomos superficiais em nanoestruturas têm como consequência a 

alteração nas propriedades físicas do material, como a redução da temperatura de 

fusão. Já o confinamento quântico atua nas propriedades ópticas e eletrônicas do 

material (DURÁN; MATTOSO; MORAIS, 2012).  

 Cássia et al. (2001) comenta que os materiais cerâmicos têm sofrido um 

acentuado avanço nos últimos 20 anos, isso porquê as pesquisas relacionadas às 

cerâmicas avançadas compreendem e entendem melhor os mecanismos de 

fenômenos de interface, fenômenos estes que são os principais responsáveis por ditar 

as propriedades dos materiais cerâmicos. Essa classe de material tem um vasto 

campo de aplicação, podendo-se citar, células solares, catalisadores, capacitores, 
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varistores e sistemas de sensores a gases. Óxido de zinco (ZnO), dióxido de estanho 

(SnO2) e dióxido de titânio (TiO2) estão entre as principais cerâmicas avançadas 

utilizadas.  

 Os métodos de síntese de materiais em pó é um fator crucial no que diz respeito 

às características e propriedade finais do material. O processo de síntese pode 

modificar a morfologia, a distribuição e tamanho de partículas e as fases cristalinas do 

produto final. Diante disso, inúmeras técnicas de síntese vem sendo utilizadas, sol-

gel, método Pechini, combustão em solução, co-precipitação, onde obtém-se pós de 

alta pureza, tamanho de cristalito em escala nanométrica e elevada área superficial 

(ARAÚJO, 2012).  

 A síntese por biomimetização se dá a partir da biomineralização de materiais 

orgânicos e inorgânicos utilizados como biotemplates com capacidade de nucleação 

e crescimento de nanocristais. As membranas de cascas de ovos são biomateriais 

não-tóxicos, ambientalmente amigáveis e de fácil acesso, com estrutura de fibras 

entrelaçadas. Devido a sua porosidade, são materiais capazes de difundir caminhos 

de redes macroporosas com elevada área superficial. A utilização de MCOs como 

biotemplates proporciona a obtenção de pós nanocristalinos, com formato de 

estruturas tubulares de 200 a 400nm (YAN; QI; MA, 2002; CAMARATTA, 2013). 

 A fim de obter pós nanoestruturados por meio de uma rota simples e de baixo 

custo, membranas de cascas de ovos foram utilizadas como biotemplate em uma 

solução precursora de cloreto de estanho (SnCl2). Após calcinação, um material com 

uma combinação única de propriedades ópticas, elétricas e químicas foi obtido. 
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2. Objetivo  

 

2.1. Objetivo geral  

 

 Sintetizar e caracterizar SnO2 a fim de obter pós nanoestruturados com 

características promissoras para possíveis aplicações em células solares 

sensibilizadas por corante (DSSCs).   

 

2.2. Objetivos específicos 

 

  Para alcançar o objetivo geral, é preciso atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Desenvolvimento de uma metodologia para a síntese. 

 Preparação e caracterização das MCOs. 

 Obtenção dos pós em escala nanométrica.  

 Caracterização do material obtido por difração de raios X (DRX), 

equação de Scherrer e microscopia eletrônica de varredura (MEV).  
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3. Revisão bibliográfica  

 

3.1. Biomimética  

 

 Do grego, bios, vida, e mimesis, imitação, a biomimética é uma ciência 

revolucionária inspirada pela natureza, que está cada vez mais presente entre 

engenheiros, cientistas, arquitetos, biológos, etc. Benyus (1997) sugere que existem 

três modos de imitar a natureza: 

I. A natureza como modelo. A biomimética estuda os mecanismos, funções, 

formas, texturas da natureza e então se inspira neles para criar novas tecnologias 

para o ser humano.  

II. A natureza como medida. Nesse caso, a biomimética tem por objetivo entender 

e corrigir problemas causados com o surgimento de novas tecnologias, assim como a 

natureza durante bilhões de anos de evolução, aprendeu a identificar o que funciona, 

o que dura e como contornar certas situações.  

III. A natureza como mentora. É a oportunidade que nós seres humanos temos de 

explorar a natureza sem precisar extrair nada dela, e sim, aprender com ela.  

 Um dos exemplos da utilização da biomimética, é o edifício Eastgate Center 

(Figura 1), localizado em Zimbábue, país da África do Sul. Planejado pelo arquiteto 

Mack Pierce em parceria com os engenheiros da Arup Associates, o edíficio tem o 

sistema de ventilação inspirado nos cupinzeiros da espécie Macrotermes Subhylínus 

e mantém a temperatura do ambiente fresca, mesmo sem o uso de ar condicionado 

(MEIRA, 2008).  

 

Figura 1 - Fotografia do Eastgate Center. 
Fonte: Zimbabwean building utilizes a termite-inspired climate control system. 
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3.1.1. Biomineralização  

 

 A formação de minerais a partir de organismos vivos se dá o nome de 

biomineralização. Como abrange materiais orgânicos e inorgânicos e envolve desde 

microorganismos até vertebrados, pode-se dizer que trata-se de um assunto 

multidisciplinar. A figura 2 mostra as áreas em que a biomineralização é objeto de 

interesse (LOWESTAM; WEINER, 1989).  

 Segundo Addadi; Weiner; Geva (2001) os biominerais na maioria das vezes 

diferem das suas partes inorgânicas, como por exemplo, em morfologia, propriedades 

mecânicas, estabilidade e composição. Isso se dá pela diferença dos ambientes em 

que a precipitação ocorre e pelo conjunto de macromoléculas presente.  

 

Figura 2 – Fluxograma de algumas das áreas em que a biomineralização atua. 
Fonte: adaptado de LOWENSTAM; WEINER (1989, p. 4). 

 

 Os processos de biomineralização são controlados pelas macromoléculas, em 

que a complementariedade para a estrutura da superfície é a base para o 

reconhecimento molecular padrão. Essa complementariedade nada mais é que o 

crescimento de cristais e morfologia ou indução a nucleação de cristais. Esses cristais 

são formados no interior de organismos sob condições normais ou patológicas  e 
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desempenham variadas funções, como por exemplo, suporte esquelético para ossos 

de vertebrados e proteção para tecidos moles de conchas de moluscos e ovos 

(ADDADI; WEINER; GEVA, 2001).  

 Há uma gama muito grande de minerais utilizados, mas Aizenberg (2006) 

constatou que a maioria dos esqueletos produzidos por organismos são formados a 

partir de formas estáveis de carbonato de cálcio – calcita e/ou aragonita.  

 

3.1.2. Materiais biomórficos  

 

 A mineralização biomórfica é uma técnica onde usa-se bioestruturas como 

templates, o que dá origem aos materiais biomórficos. Estes, são materiais com 

morfologia e estrutura que se assemelham às encontradas em seres vivos e o seu 

estudo une a geometria natural e síntese de química de materiais. Comparadas as 

demais técnicas convencionais de produçao de materiais, a mineralização biomórfica 

é uma técnica simples, de baixo custo e ambientalmente amigável, além de não 

requerer equipamentos e condições específicas. A figura 3 mostra o que a 

mineralização biomórfica abrange, desde os templates utilizados até os materiais 

biomórficos obtidos. (FAN; CHOW; ZHANG, 2009).  

 
Figura 3 -  Esquema do que a mineralização biomórfica engloba. 

Fonte: adaptado de FAN; CHOW; ZHANG (2009, p. 546).   
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 Os biotemplates obtidos a partir da mineralização biomórfica são empregados 

em múltiplas escalas, que vão de nano, micro, até macro e mega. Como exemplo de 

aplicação na escala nanométrica, tem-se as biomoléculas (DNA, proteínas, peptídeos, 

lipídeos, etc.) e os microorganismos (vírus, bactérias, fungos e leveduras). A partir das  

suas dimensões nanométricas tem-se nos templates uma via fácil para a produção de 

nanomateriais. As superestruturas das nanopartículas naturais (ou seja, agregados 

de partículas virais, agregados de partículas bacterianas e agregados de 

biomoléculas) podem servir de alicerce e direcionar a montagem de nanopartículas 

inorgânicas pré-definidas, originando arquiteturas orgânicas e inorgânicas ou 

nanocompósitos complexos e de elevado ordenamento (FAN; CHOW; ZHANG, 2009). 

 Fan; Chow; Zhang (2009) exemplificam que os templates empregados acima 

da escala nanométrica, envolvem materiais de vegetais (fibras de celulose, folhas, 

raízes, grãos de pólen, etc.), materiais de animais (asas de borboleta, placas de ouriço 

do mar, etc.) e outros materiais, como por exemplo, membranas de cascas de ovos e 

brânquias de cogumelo.  

 Nas sínteses envolvendo mineralização biomórfica, ocorre a conversão de 

precursores (vapor, líquido e sólido) capturados pelos templates. A síntese pode 

ocorrer de duas maneiras diferentes: no primeiro caso, o template é totalmente 

consumido e convertido em material biomórfico, ou seja, é o próprio reagente da 

reação; no segundo caso, o template não é consumido e os materiais biomórficos são 

formados a partir da ceramização do precursor depositado no template. Os materiais 

biomórficos obtidos incluem por exemplo, metais, óxidos, carbetos, nitratos, sulfetos 

e compósitos (FAN; CHOW; ZHANG, 2009). 

  

3.1.3. Biotemplates na obtenção de nanomateriais  

 

 Como já citado por Fan et al. (2009), os biotemplates são uma maneira simples 

e eficaz de obter materiais na escala nanométrica. Segundo Camaratta (2013) isso se 

dá pelo fato dos biotemplates possuírem proteínas capazes de intervir para que ocorra 

a nanoestruturação do material. A utilização de biotemplates têm sofrido um avanço 

progressivo, pois a sua aplicação está se consolidando cada vez mais, 

compreendendo incluvise estruturas cristalinas tridimensionais. Outro fato 
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interessante são as mutações que podemos obter a partir  das proteinas encontradas 

no template (apud LAGZIEL-SIMIS et al., 2006). 

 Existe uma multiplicidade de estruturas as quais podem ser utilizadas como 

biotemplates, vírus de plantas (KNES et al., 2003; TSUKAMOTO 2007), MCOs 

(DONG et al., 2006; DONG et al., 2007; LEE, 2009; CAMARATTA; MESSANA; 

BERGMANN, 2015), bactérias (ZHOU; FAN; ZHAN, 2007), folhas verdes (LI et al., 

2009), goma vegetal (CERNÍK; THEKKAE, 2013) e arroz (RAMINOGHADAM; BIN 

HUSSEIM; TAUFIQ-YAP, 2013).  

 

3.1.4. Membranas de cascas de ovos como biotemplates  

 

 De acordo com Devi et al. (2012) a zona de desenvolvimento de biomateriais 

que sejam ambientalmente amigáveis, não-tóxicos e de fácil acesso, tem uma 

contínua e ativa exploração. As membranas de cascas de ovos, biomaterial 

largamente utilizado como biotemplate para obtenção de materiais nanoestruturados, 

são compostas por uma camada dupla de membrana, constituída em sua maior parte 

de glicoproteínas e amino ácidos, como por exemplo, colágeno e ácido urônico, 

respectivamente.  

 As MCOs possuem uma estrutura de fibras entrelaçadas, formadas a partir da 

organização de camadas contendo partes calcificadas e orgânicas. Devido a sua 

porosidade, são materiais que combinam caminhos acessíveis de difusão de redes 

macroporosas com a elevada área superficial e propriedades catalíticas e iônicas 

(YAN; QI; MA, 2002).  

 Essas características são responsáveis por cada vez mais nos depararmos 

com trabalhos científicos onde utiliza-se as membranas de cascas de ovos como 

biotemplates, exemplos disso são a obtenção de filmes finos de SnO2 (DONG et al., 

2006), microfibras de ZnO (DONG et al., 2007), óxido de zinco nanoestruturado 

(CAMARATTA; MESSANA; BERGMANN, 2015; LEE, 2009), nanopartículas de ouro 

fluorescente (DEVI, 2012) e dióxido de titânio nanoestruturado (CAMARATTA, 2013).  

 Camaratta (2013) comenta que os materiais obtidos a partir de sínteses que 

utilizam as MCOs como biotemplates, são em grande parte materiais nanocristalinos, 

com formato de estrutura tubulares de 200 a 400 nm de diâmetro, que devido sua 
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estrutura de fibras entrelaçadas, apresenta uma certa porosidade micrométrica e nas 

paredes das fibras, a porosidade se apresenta na escala nanométrica.  

 

3.1.5. Cascas e membranas de ovos  

 

 A casca de ovo é uma fonte essencial da procriação das aves, Nys et al. (2004) 

descreve as funções deste biomaterial da seguinte forma:  

a) Proteger o conteúdo do ovo do ambiente microbiano e físico.  

b) Controlar a troca de água e gases através dos poros durante o 
desenvolvimento extra-uterino do embrião. 

c) Fornecer cálcio para o desenvolvimento embrionário, uma vez que as 
reservas de gema estiverem esgotadas.  

 Desse modo, a casca de ovo é um material leve e poroso, mas ao mesmo 

tempo resistente, pois é capaz de absorver o impacto de possíveis predadores. A 

forma, tamanho e espessura da casca variam de espécie para espécie das aves, mas 

o componente mineral, que é fase trigonal do carbonato de cálcio (CaCO3), mais 

conhecida como calcita, é partilhada por todas as espécies de aves (NYS et al., 2004).  

 Considera-se que a casca do ovo é composta por seis camadas, sendo 

membranas externa (50µm), localizada entre a membrana interna e parte calcificada; 

membrana interna (20µm), localizada em contato direto com o albúmen; camada 

mamilar (70µm), camada esta que contém as reservas de cálcio, onde é aderida a 

parte inôrganica (CaCO3); camada palisade (200µm), constituída de grãos colunares 

de calcita; e cutícula (~10µm), que é a camada mais externa e contém a maioria dos 

pigmentos do ovo. Ainda na parte interna da cutícula, têm-se uma camada cristalina, 

constituída por cristais de hidroxiapatita (CAMARATTA, 2013 apud NYS; GAUTRON, 

2007). A figura 4 ilustra as camadas de uma casca de ovo.  
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Figura 4 - Esquema mostrando a estrutura de uma casca de ovo. 

Fonte: adaptado de HINCKE et. al  (2012, p. 1267). 

 

 Embora 97% da casca de ovo seja constituída por carbonato de cálcio (HINCKE 

et al. 2012)  é interessante falar sobre a parte orgânica, que abrange as membranas 

interna e externa. Segundo Dennis et al. (2000) estes são materiais orgânicos 

compostos por colágeno do tipo I, V e X e glicosaminoglicanos, que se apresentam 

estáveis em meio alcoólico e aquoso e sofrem pirólise quando submetidas a 

aquecimento.  A figura 5 ilustra as características morfológicas da membranas interna 

(MI) e externa (ME), onde a MI apresenta na sua face interna, uma superfície lisa com 

poucos poros, descrita por Hincke, et al. (2000) como membrana militante (ML), que 

é responsável pela separação do albúmen das MCOs. A ME na sua face externa, 

apresenta partes em relevo de formato redondo, que podem ser provenientes de 

centros orgânicos depositados na superfície da ME durante a passagem do ovo pelo 

oviduto (CAMARATTA, 2013).  
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Figura 5 - Micrografias das MCOs, onde (a) vista superior da face externa da uma MI, (b) vista 
superior da face interna de uma MI, (c) vista superior de uma face externa de uma ME, (d) vista 

superior  da face interna de uma ME, (e) vista lateral de uma MCO. 
Fonte: CAMARATTA (2013, p. 49).  

 

 A calcificação da casca de ovo se dá a partir de um processo de precipitação 

que ocorre na membrana com a passagem do ovo pelas regiões do oviduto. Esse 

fenômeno é conhecido como sendo uns dos processos de precipitação mais rápidos. 

Conforme a gema percorre o oviduto, adquire gradativamente a clara do ovo pelo 

magnum, seguido pelas membranas, pelo istmo. O istmo é o local onde os agregados 

orgânicos são depositados na superfície das membranas, fazendo com que ocorra a 

nucleação heterogênea do carbonato de cálcio a partir de agregados policristalinos. 

Tendo isso, a formação da casca se dá quando o óvulo adentra o útero e adquire a 

forma ovóide pelo albúmen. Especificamente, o crescimento dos cristais de carbonato 

de cálcio ocorre no fluído uterino, que é um meio acelular contendo cálcio ionizado e 

bicarbonato. O ovo faz um movimento giratório a medida que deposita carbonato de 

cálcio, pois as camadas mamilar e palisade são formadas sequencialmente. Depois 

de uma hora e meia, ocorre a expulsão do ovo e a mineralização acaba, depositando-

se assim, a cutícula orgânica (NYS et al., 2004).  
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3.2. Materiais nanoestruturados  

 

 O Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks define 

nanoestrutura como sendo:  

Qualquer estrutura composta de partes funcionais discretas, seja 

internamente ou na superfície, que possui uma ou mais dimensões na ordem 

de até 100 nm (ARAÚJO, 2012, p. 24).  

 De acordo com Siegel (1993) os materiais nanoestruturados são modulados 

em escala de comprimentos que variam de dimensão, podendo ter dimensionalidade 

zero (agrupamentos de átomos ou filamentos),  serem unidimensionais 

(multicamadas), bidimensionais (revestimentos ou camadas ultrafinas) e 

tridimensionais (fases nanométricas).  

 O estudo de materiais na escala nanométrica tem se desenvolvido cada dia 

mais pelo fato desses materiais apresentarem características únicas, as quais, um 

material em escala convencional não possui. A maioria dos átomos de materiais 

nanoestruturados se localizam na superfície das partículas, enquanto que nos 

materiais convencionais, os átomos se localizam no interior dos grãos, com isso, pode 

se obter novas características e propriedades (AIFANTIS; HACKNEY, MILLIGAN, 

1995; TOK et al., 2006). A figura 6 apresenta o modelo físico de um material 

nanoestruturado.  

 

 

Figura 6 - Esquema de representação de um material nanoestruturado, onde mostra os átomos no 
interior dos grãos (1) e os átomos presentes nos contornos de grãos (2). 

Fonte: ARÁÚJO (2012, p. 26).  
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 Lee (2004) comenta que embora os materiais nanoestruturados nos possibilita 

encontrar propriedades únicas, o desenvolvimento e preparo de nanoestruturas com 

tamanho e morfologia controlados é um grande desafio. Como são materiais de 

tamanho reduzido, as técnicas de obtenção de materiais convencionais não se 

aplicam na obtenção de nanomateriais, desse modo, há uma grande quantidade de 

trabalhos publicados que investigam rotas de sínteses alternativas próprias para 

esses materiais.   

 Segundo Bukowski; Simmons (2002) as técnicas de preparo de nanoestruturas 

se dividem em duas categorias: processos top-down e processos bottom-up. O 

método top-down consiste na obtenção de nanoestruturas a partir de cristais de maior 

escala, por exemplo um bulk. Já as técnicas bottom-up baseiam-se em rotas de 

obtenção de nanoestruturas a partir de frações menores, como por exemplo, 

nanopartículas, moléculas e átomos. As nanoestruturas podem ser classificadas em 

categorias diferentes (Figura 7) de acordo com as suas dimensões e confinamento:  

a) Dimensionalidade zero: As partículas com dimensionalidade zero são aquelas 

que têm todas as suas dimensões na faixa de nanômetros, fazendo com que  

apresentem confinamento espacial tridmensional. Essas partículas são conhecidas 

como pontos quânticos.  

b) Unidimensionais: Estruturas que apresentam confinamento espacial em 

apenas duas dimensões, podendo ser chamadas de fios quânticos. Nesse categoria 

se enquadram nanomateriais como por exemplo, nanotubos e nanofios.  

c) Bidimensionais: Nanoestruturas em que apenas uma das dimensões se 

encontra na escala nanométrica, como por exemplo, filmes finos e poços quânticos.  

 
Figura 7 - Esquema de classificação de nanoestruturas de acordo com suas dimensões. 

Fonte: adaptado de BUKOWSKI; SIMMONS (2002, p. 120).   
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 A sintetização de materiais em escala nanométrica requer técnicas e 

equipamentos específicos para a obtenção de nanomaterias, com isso, há rotas 

físicas e químicas com inúmeras técnicas para a preparação de nanoestruturas. São 

exemplos de sínteses de materiais nanoestruturados: arco plasma, reatores 

aquecidos eletricamente, processos a laser, explosão elétrica de filamento, sputtering, 

pirólise a laser, plasma térmico, reatores a chama, combustão de solução, sol-gel, 

spray pirólise, deposição física de vapor, deposição química de vapor, 

eletrodeposição, spin-coating (DURÁN; MATTOSO; MORAIS, 2012).  

 

3.3. Dióxido de estanho (SnO2) 

 

 O dióxido de estanho, também chamado óxido anfótero (MACIEL; LONGO; 

LEITE, 2003) é o composto que detém a fórmula química SnO2. É obtido a partir da 

junção de Sn4+
 e O2-

 , onde o sólido Sn reage com ar ou oxigênio, formando SnO2 

(Equação 1). Caso ele seja aquecido com vapor d’água, reage com H2O, produzindo 

SnO2 e hidrogênio, como mostrado na Equação 2 (ARAÚJO, 2012). 

 

 Sn(s) + O2(g) → SnO2(s)              (1) 

 Sn(g) + H2O → SnO2 + 2H2              (2) 

 

 Morais (2002) comenta que o dióxido de estanho é conhecido como sendo um 

semicondutor de banda larga que cristaliza-se estruturalmente na forma tetragonal 

rutila. Sua banda de valência é constituída geralmente de orbitais O2p e a sua banda 

de condução é composta por orbitais Sn5s e Sn6s. A energia de “gap” intrínseca é 

aproximadamente 3,6 eV, o que dificulta a condução à temperatura ambiente.  

 A célula unitária do SnO2 contém seis átomos, onde dois são átomos de 

estanho e quatro de oxigênio. Cada átomo de estanho é rodeado por um octaedro de 

seis átomos de oxigênio, e cada átomo de oxigênio possui três átomos de estanho 

como vizinhos, conforme ilustra a figura 8 (RANGEL et. al., 2011).  



26 
 

 

Figura 8 - Esquema de representação da célula unitária do SnO2. 
Fonte: RANGEL et. al. (2011, p. 113) apud GOMES (2011). 

 

 O SnO2 tem se destacado em inúmeros campos de aplicações, como por 

exemplo, sensores de gases, dispositivos fotovoltaicos, eletrodos de células de 

combustível, varistores, dispositivos opto-eletrônicos, display de cristal líquido, 

catalisadores. Sendo sensores de gases a principal aplicação deste material. O largo 

campo de emprego do dióxido de estanho se deve as suas propriedades físicas e 

químicas, assim como, alta condutividade elétrica, transparência na região do vísivel 

combinada com alta reflectividade na região do infravermelho. Sua transparência na 

região do vísivel fica em torno de 80-90% e a sua resistência superficial abaixo de 10 

ohm (LEE, 2004; MORAIS, 2002).  

 Semicondutor do tipo n, o SnO2 tem a sua condutividade elétrica originada a 

partir de vacâncias na sub-rede de oxigênio ou por presença intersticial de estanho. 

Este segundo caso é mais improvável de nos depararmos, isso porque os átomos de 

estanho têm uma facilidade em se difundirem, fazendo com que haja assim, uma 

pequena quantidade na região intersticial (ARAÚJO, 2012). A figura 9 ilustra a 

estrutura de banda do SnO2.  



27 
 

 

Figura 9 - Esquema da estrutura de banda do SnO2. 
Fonte: ARAÚJO (2012, p. 39). 

 

 De acordo com LEE (2004) o interesse no estudo de SnO2 na escala 

nanométrica se dá devido as propriedades que surgem com a redução do tamanho 

do cristal. Por exemplo, como já citado anteriormente, a principal aplicação desse 

material é em sensores de gases, que são equipamentos em que o mecanismo de 

funcionamento consiste na adsorção supercifial de gases sobre o cristal, desse modo, 

uma vez que o material empregado na fabricação dos sensores detenha de uma alta 

área superficial, como é o caso do SnO2, os sensores terão um melhor desempenho.  

 

3.3.1. Métodos de síntese de SnO2 

 

 Existem várias pesquisas utilizando métodos diferentes para a obtenção de 

dióxido de estanho, visando principalmente, melhorar as propriedades físicas e 

químicas desse material. Entre os métodos mais usados pode-se citar a co-

precipitação, sol-gel, condensação de fase gasosa, spray-pirólise, microemulsão, 

microondas, oxidação de Sn, precursor polimérico e rotas hidrotérmicas. Ainda há 

uma preferência pelas sínteses de co-precipitação e sol-gel por serem sínteses com 

facilidade de execução e resultados satisfatórios (MACIEL; LONGO; LEITE, 2003).  

 Segundo Maciel; Longo; Leite (2003)  o método de precursores poliméricos vem 

sendo bastante utilizado para obtenção de SnO2 nanoparticulado. Esse método 

consiste na formação de quelatos entre cátions metálicos (dissolvidos em meio 
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aquoso) com ácido carboxílico (usualmente, ácido cítrico), chegando a polimerização 

por uma reação de poliesterificação com poliálcool.  

 Firooz; Mahjoub; Khodadadi (2008) sintetizou SnO2 pelo método de síntese 

hidrotérmica a baixas temperaturas, que tem por objetivo analisar o comportamento 

desse material submetido a variadas temperaturas. Desse modo, observou que ao 

aumentar a temperatura as nanopartículas transformavam-se em nanobastões e a 

área superficial sofria decréscimo.  

 A sintetização de nanofitas de SnO2  também tem chamado a atenção por 

possuir propriedades de aplicação no ramo da nanoeletrônica, como por exemplo em 

dispositivos semicondutores. Por meio do método de síntese de redução 

carbotérmica, obtém-se nanofitas de alta pureza e com espessura aproximada de 70 

a 300 nm (LEITE et al., 2002).  

 Liu et al. (2009), sintetizou SnO2 pela técnica de síntese de solução em gel, 

utilizando como precursor gel poliacrilamida e três temperaturas de sinterização, 600, 

700 e 800°C. Obteve pós finos e de alta pureza, com nanopartículas na forma esférica 

e tamanho de partícula de 8,1 nm, 19,2 nm e 27,9 nm, para as respectivas 

temperaturas de sinterização.   

 Com intuito de utilizar SnO2 em sensores de gás, principal aplicação deste 

material, Sahm et al. (2004) sinterizou dióxido de estanho através de pirólise por spray 

de chama. A síntese se mostrou eficaz para o alcance de nanopartículas de SnO2 , 

onde o obteve-se o valor de 17,1 nm para o tamanho médio de partícula e 17,8 nm 

para o tamanho médio de cristalito.  

 Song; Kang (2000) com o objetivo de produrzir SnO2 de alta área superficial, 

comparou dois métodos de obtenção, síntese por precipitação e síntese por 

precipitação homogênea, utilizando ureia e solução precursora de cloreto de estanho 

(SnCl2). No método de precipitação convencional, os pós nanoestruturados de SnO2  

são obtidos a partir da adição de amônia em uma solução contendo cátions de 

estanho, porém é um método que há pouco controle do precipitado e da forma e 

tamanho de partícula, devido a mudança de concentração ocorrer rapidamente. Já na 

síntese por precipitação homogênea, a precipitação ocorre com o aumento uniforme 

do pH da solução. Desse modo, a medida que a ureia se decompõem lentamente 

durante a liberação da amônia e íons carbonatos, alcança-se a uniformidade 
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desejada, resultando na nucleação e crescimento de partículas com elevada área 

superficial. Com isso, ao final do processo, obteve-se nanopartículas com 3 a 4 nm e 

diâmetro e área superificial de 24 a 44 m²/g para o método de precipitação 

homogênea. Para o método de precipitação convencional, obteve-se diâmetros de 

nanopartículas na faixa de 4 a 6 nm e área superficial de 15 a 18 m²/g.   

 O método sol-gel como já citado anteriormente, também é uma síntese  

largamente utilizada para a produção de SnO2 nanoestruturado. Zang; Gao (2004) 

sintetizou SnO2 a partir de uma solução precursora contendo estanho granulado, 

ácido nítrico e ácido cítrico, utilizando amônia para tornar a solução turva e formar o 

sol-gel. Ao final da síntese obteve-se pós com tamanho de cristalito de 2,8, 4 e 5,1 nm 

e área superficial de 289,1, 209,9 e 143,1 m²/g, para as respectivas temperaturas de 

sinterização (300, 400 e 500°C).  

 A tabela 1 reune informações de fase cristalina, tamanho médio de cristalito, 

morfologia e área superficial de sínteses envolvendo SnO2. 

 

Tabela 1 - Tabela comparativa de sínteses envolvendo SnO2. 

Síntese utilizada Fase formada Morfologia  Tamanho médio 
de cristalito (nm) 

Área superficial  
(m²/g) 

Precursor 

polimérico 

Cassiterita Nanocristais  12,7  24,0  

Hidrotérmica Cassiterita Nanopartículas e 

nanobastões 

2,9 32,8 

Redução 

carbotérmica 

Cassiterita Nanofitas 70-300 

(espessura) 

 

- 

Combustão em 

gel 

Cassiterita Nanopartículas 8,1   

- 

Pirólise por 

spray de chama 

 

- 

Nanopartículas 17  

- 

Precipitação  

- 

Nanopartículas 4-6 15-18 

Precipitação 

homogênea 

 

- 

Nanopartículas 3-4 24-44 

Sol-gel Cassiterita Nanopartículas 5,1 143,1 

Fonte: MACIEL; LONGO; LEITE (2013); FIROOZ; MAHJOUB; KHODADADI (2008); LEITE et al. 

(2002); LIU et al. (2009); SAHM et al. (2004); SONG; KANG (2000); ZANG; GAO (2004). 
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4. Materiais e métodos  
 

4.1. Materiais e equipamentos 
  

 Os materiais utilizados na síntese foram:  

 Membranas de cascas de ovos  

 100mL de água destilada 

 4,513g de cloreto de estanho (SnCl2.2H2O) de peso molecular 225,65 g/mol, 

marca Synth. 

 100mL de ácido ácetico glacial (CH3COOH), com volume 99,7% e peso 

molecular 60,05 g/mol, marca Dinâmica.  

 200mL de álcool etílico absoluto (CH3CH2.O2), com volume 99,5% e peso 

molecular 46,07 g/mol, marca Synth.  

 

 As MCOs foram doadas pela Confeitaria Chay, localizada na rua Francisco 

Lima, número 281, no bairro Porto, na cidade de Pelotas.  

 O cloreto de estanho (SnCl2) foi pesado em uma balança de precisão da marca 

Marconi, modelo AY220 com capacidade máxima de 220g.  

 Após as membranas serem retiradas da solução precursora, foram secas em 

uma estufa da marca De Leo.  

 A sinterização dos pós feita a partir de um forno mufla pechini FL-1300, com as 

seguintes especificações: capacidade – sete litros, força – 220 volts, corrente – 22 

ampers e potência – 500 watts.  

 

4.2. Metodologia aplicada 

 

 A figura 10 mostra o fluxograma da metodologia aplicada para a obtenção de 

SnO2 biomimético. 
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Figura 10 - Fluxograma para a metologia aplicada na síntese biomimética. 

 

 O primeiro passo foi feito manualmente, onde separou-se as membranas das 

cascas de ovos. Estando as membranas separadas, estas foram imersas em uma 

solução contendo 100mL de ácido acético e 100mL de água destilada durante 24h 

para remoção de impurezas. Posteriormente, foram retiradas, lavadas e colocadas na 

solução precursora (Figura 11) contendo 4,513g de cloreto de estanho e 200mL de 

álcool etílico.  

 

Figura 11 – Fotografia das MCOs imersas na solução precursora. 

Separação das 
membranas 

Imersão na solução de 
ácido acético e água 

Imersão na solução 
precursora (cloreto de 

estanho e álcool)

Secagem a 
temperatura ambiente 

por 24h 

Secagem a 80°C por 
24h

Sinterização 

600, 700 e 800°C

2,5°C/min por 30 min

SnO2 biomimético
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 Depois de 24h as membranas foram retiradas da solução (Figura 12) e secas 

em temperatura ambiente e após 24h foram colocadas em uma estufa a 80°C, 

permanecendo também por 24h. A figura 13 ilustra as MCOs ao serem retiradas da 

estufa.  

 

Figura 12 - Fotografia das MCOs retiradas da solução precursora. 

 

   

 

Figura 13 - Fotografia das MCOs retiradas da estufa após 24h. 

 

 Os pós biomiméticos foram sinterizados em forno mufla pechini em três 

temperaturas diferentes: 600, 700 e 800°C, em um patamar de 30 min com taxa de 

aquecimento de 2,5°C/min (Figura 14).  
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Figura 14 - Fotografia dos pós biomiméticos obtidos. 

 

 O procedimento experimental foi feito no Laboratório de Pesquisa em Materiais 

(LAPEM) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).  

 

4.3.  Técnicas de caracterização  
 

4.3.1.  Difração de raios X (DRX)  
 

 Após a sinterização, os pós obtidos foram caracterizados por difração de raios 

X (DRX) pelo difratômetro de raios X com câmara para temperaturas criogênicas, 

Bruker, D8 Advance, disponível no Centro de Microscopia Eletrônica da Zona Sul 

(CEME-SUL), localizado na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Utilizou-se 

os seguintes parâmetros para a análise de DRX: 2θ de 10 a 90° com passo de 0,05° 

e tempo de 1s por passo. Com isso, foi possível identificar a fase cristalina dos pós. 

 Baseando-se no alargamento dos principais picos de cada fase, calculou-se o 

tamanho de domínio cristalino, utilizando-se o software EVA de Bruker, a partir da 

Equação de Scherrer (Equação 3).  

 

 𝑫𝒉𝒌𝒍 =  
𝑲𝝀

𝜷𝐜𝐨𝐬 (𝜽)
         (3) 
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Em que:  

 

D = diâmetro médio das partículas; 

K = constante que depende da forma da partícula; 

𝜆 = comprimento de onda da radiação eletromagnética; 

β = largura da meia altura do pico de difração; 

Θ = ângulo de difração 

 

4.3.2.  Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi empregada para reconhecer a 

morfologia dos pós obtidos, onde utilizou-se o microscópio em modo alto vácuo, Jeol, 

JSM – 6610LV, com microssonda de EDS, disponível no Centro de Microscopia 

Eletrônica da Zona Sul (CEME-SUL), localizado na Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG).   
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5. Resultados e discussões  

 

5.1. Fase formada e tamanho de domínio cristalino  
 

 A figura 15 mostra os difratogramas dos pós biomiméticos produzidos com 

calcinações em diferentes temperaturas (600, 700 e 800°C). A análise dos 

difratogramas revelou que em todas as temperaturas estudadas ocorreu a formação 

da estrutura cristalina tetragonal do tipo rutilo e fase cristalina cassiterita (ficha 00-

041-1445).  

 

Figura 15 - Difratograma de raio X dos pós biomiméticos calcinados em 600, 700 e 800°C. 

 

 No que refere-se aos tamanhos de domínio cristalino, estes estão dispostos na 

tabela 2.  

Tabela 2 - Tamanhos de domínio cristalino obtidos a partir da Equação de Scherrer. 

Temperatura de 
sinterização 

Tamanho de domínio 
cristalino 

600°C 18,4 nm 

700°C 16,1 nm 

800°C 20,6 nm 
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5.2. Características morfológicas 
 

 Os pós calcinados a diferentes temperaturas (600, 700 e 800°C) foram 

caracterizados por MEV para analisar a sua morfologia. Com isso, pode verificar-se 

que a microestrutura dos pós obtidos é similar a microestrutura das MCOs, o que 

comprova que as reações de hidrólise e condensação da fase inorgânica sucederam-

se na superfície das fibras das MCOs, o que acarretou na origem da nova estrutura 

de SnO2. Nota-se também que a estrutura de fibras entrelaçadas se manteve igual 

para todas as temperaturas de calcinação (Figura 16).  
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Figura 16 - Micrografias dos pós biomiméticos calcinados a diferentes temperaturas de 600°C (a e b), 
700°C (c e d) e 800°C (e e f). 

    

 A morfologia dos pós apresentou-se na forma de nanotubos como mostrado na 

figura 17.  

 

Figura 17 - Micrografia mostrando a morfologia na forma de nanotubo dos pós produzidos. 
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6. Considerações finais  

 

 A síntese biomimética utilizando membranas de cascas de ovos como 

biotemplates, mostrou-se um método apropriado, simples e de baixo custo para a 

produção de óxidos em escala nanométrica.  

 Diante da análise de difração de raios X (DRX) dos pós biomiméticos 

nanoestruturados obtidos, estes apresentaram picos característicos da fase cristalina 

cassiterita. No que se refere ao tamanho de cristalito, o pó se apresentou 

nanocristalino com pequena variação em seus tamanhos de domínio cristalino em 

função da temperatura de calcinação.  

 Com a análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV), constatou-se que 

a microestrutura das membranas de cascas de ovos foi fielmente replicada em todas 

as temperaturas  de sinterização (600, 700 e 800°C). A medida que ocorreu a 

decomposição das MCOs durante o tratamento térmico de calcinação, o que restou 

foi o óxido de interesse, neste caso, dióxido de estanho. A deposição se deu na forma 

de fibras entrelaçadas e a morfologia dos pós produzidos apresentou-se na forma de 

nanotubos.  

 Os pós de dióxido de estanho nanoestrutado produzidos possuem 

características e propriedades promissoras para a aplicação em células solares 

sensibilizadas por corante (DSSCs) e dispositivos sensores de gases.  
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7. Sugestões de trabalhos futuros  

 

 Ao final deste trabalho pode-se sugerir as seguintes execuções de trabalhos 

futuros:  

 

 Realização das técnicas de caracterização para a análise de área superficial 

pelo método BET e espectroscopia de reflectância difusa, para averiguação 

do band gap óptico dos pós.  

 

 Investigação do grau de pureza dos pós produzidos.  

 

 Aplicação dos pós em DSSCs e investigação do seu comportamento.  

 

 Comparação da síntese biomimética com outras sínteses de baixo custo e 

de fácil manipulação.  

 

 Investigação de demais materiais para utilização como biotemplates. 
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Anexo A – Ficha cristalográfica do SnO2 comercial.  

 

Ficha cristalográfica do SnO2 comercial. 
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