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Sensores de gás são utilizados principalmente na detecção de vazamento, 

monitoramento de poluição ambiental, concentração de agentes tóxicos nos 

ambientes de trabalho e controle da qualidade de processos 

industriais(BARSAN, 2001, 2006). Os sensores de estado sólido se baseiam no 

princípio fundamental de que alguns semicondutores são muito sensíveis ao 

contato com as moléculas de gás, como é o caso dos semicondutores  GaSb, 

GaInSb  e do óxido metálicos SnO2 e (HO, 2011).  As reações provocam 

alterações reversíveis na condutividade do material, possibilitando que esse 

comportamento seja utilizado para detecção e quantificação de espécies 

gasosas (BOCHENKOV,2010). O desempenho desses depende da área em 

contato com o gás e da temperatura. Porém, é possível aumentar a 

sensibilidade consideravelmente, aumentando a superfície de contato através 

de particulados nanométricos.  Nesta etapa do trabalho, utilizou-se uma rota 

livre para a síntese de nanoesferas e nanofolhas de SnO2  a partir do SnCl2 e 

NaOH para obteção como materiais iniciais para detecção de vapores de 

metanol, CO e CO2 ( Li e colaboradores, 2011).  O óxido de estanho 

nanoestruturado foi analisado quanto à morfologia e a pureza por microscopia 

eletrônica de varredura e EDS- (Espectroscopia Energia Dispersiva).  Será 

depositado inicialmente em um substrato cerâmico (passivo) de alumina de 

custo mais reduzido do que os substratos de  GaInSb. Entre o óxido e o 

substrato serão depositados por sputtering uma resistência (aquecedor) e um 

par de eletrodos ambos de platina. A influência da espessura da camada 

formada com as nano estruturas na sensibilidade e seletividade do sensor será 

testada em um sistema fechado adaptado a um cromatógrafo gasoso. Os 

substratos de GaInSb estão sendo caracterizados pelos alunos de doutorado, 

mestrado  e ICs do grupo de pesquisa e em breve estarão disponíveis para os 

testes finais. 
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