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A metodologia de síntese, o grau de pureza, a conformação e sinterização dos
pós são fundamentais na determinação da microestrutura final e nas propriedades dos
materiais cerâmicos usados como catodo em células a combustível de óxido sólido.
Nesta dissertação foi feito o estudo da síntese de manganitas de lantânio dopadas com
estrôncio (LSM -La1-xSrxMnO3-δ, com x = 0,2; 0,3 e 0,4) pelos métodos de combustão,
citrato e estado sólido. Os materiais em pó foram caracterizados quanto à composição
química, estrutura cristalina, propriedades texturais e morfologia e foram determinadas
a densidade e condutividade elétrica das pastilhas sinterizadas. Para a obtenção da fase
LSM pelo método de combustão usando uréia ou glicina, o uso da uréia como
propelente resulta em uma queima mais completa e com maior temperatura de chama,
formando materiais porosos e com alta cristalinidade. Para a preparação pelo método
de citrato a quantidade mínima de agente quelante para formação de fase LSM pura foi
de 3 mols para cada mol de precursor. No método do estado sólido, é possível obter
uma fase LSM pura e com alta cristalinidade com apenas 6 horas de moagem. Todos
os materiais apresentaram baixa área específica, alcançando valores próximos a 10
m2/g para as metodologias de combustão e citrato. A análise de microscopia revelou a
alta porosidade das amostras e formação de agregados distribuídos uniformemente,
sobretudo para as amostras obtidas pelos métodos de combustão e citrato. Resultados
de redução a temperatura programada mostraram uma grande formação de espécies de
Mn4+/Mn3+ e/ou vacâncias de oxigênio para os métodos de citrato e combustão. A
densidade das pastilhas sinterizadas apresentou uma sensível diminuição com o
aumento do teor de Sr. As análises de condutividade elétrica mostraram que a adição
de Sr melhora significativamente a condutividade dos materiais. Considerando o
tempo de síntese, o consumo de reagente e a facilidade de preparo, o método de
combustão se mostra uma excelente alternativa para a síntese de LSM, formando
materiais com boas propriedades para serem aplicados como catodos. Pela
disponibilidade de matérias-primas o método de estado sólido também se torna uma
alternativa interessante.
Palavras - chave: Síntese, catodo, perovskita, SOFC
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CATHODE BASED IN STRONTIUM-DOPED LANTHANUM MANGANITE FOR
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The methodology of synthesis, purity degree, conformation and sintering of the powders
are fundamental in determining the final microstructure and properties of ceramics used
as cathode in the solid oxide fuel cells. In this dissertation it was studied the synthesis of
lanthanum manganites doped with strontium (LSM-La1-xSrxMnO3-δ, with x = 0.2, 0.3
and 0.4) by combustion, citrate and solid state methods. The powder materials were
characterized on the chemical composition, crystalline structure, textural properties and
morphology and the density and electrical conductivity of the sintered pellets were
determined. For obtaining LSM phase by the combustion method using urea or glycine,
the use of urea as propellant results in a more complete burning and higher flame
temperature, forming porous materials with high crystallinity. For preparation by the
citrate method the minimum amount of chelating agent for formation of pure LSM
phase was 3 mols for each mol of the precursor. By the solid state method, it is possible
to obtain a pure LSM phase with high crystallinity with only 6 hours of milling. All
materials presented low specific area, reaching values close to 10 m2/g for the
combustion and citrate methodologies. The microscopy analysis showed the high
porosity of the samples and formation of aggregates evenly distributed, especially for
the samples obtained by the combustion and citrate methods. Results of the temperature
programmed reduction showed a large formation of Mn4+/Mn3+ species and/or
vacancies of oxygen for combustion and citrate methods. The density of the sintered
pellets presented a considerable decrease with the increase in the level of Sr. Analyses
of electrical conductivity showed that the addition of Sr significantly improves the
conductivity of materials. Considering the time of synthesis, the reagent consumption
and ease of preparation, the combustion method is shown as an excellent alternative for
the synthesis of LSM, forming materials with good properties to be applied as cathodes.
For the availability of raw materials the method of solid state also becomes an
interesting alternative.

Keywords: Synthesis, cathode, perovskite, SOFC
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1. Introdução
A melhoria do padrão de vida da sociedade brasileira requer uma melhor
qualidade da energia distribuída e, também, nos serviços que podem ser oferecidos a
partir do uso dessa energia. É desejável, entretanto, que esse processo ocorra de forma
sustentável, isto é, sem o esgotamento dos recursos naturais e sem a deterioração das
condições ambientais.
Com o objetivo de garantir a sustentabilidade do desenvolvimento, o mundo está
preocupado em praticar políticas eficazes de proteção ao meio ambiente. Nos últimos
anos intensificaram-se as discussões em relação ao crescente aquecimento global, o
chamado “efeito estufa”, ocasionado principalmente pela emissão de gases tóxicos,
como o dióxido de carbono, decorrentes da queima de combustíveis fósseis utilizados
como fonte de geração de energia. Esta tendência climática do planeta vem trazendo
desafios econômicos e ambientais, proporcionando um grande interesse em pesquisas
voltadas a formas alternativas de produção de energia elétrica (R.A. HINRICHS; M.
KLEINBACH, 2003).
Neste sentido, um dos maiores desafios futuros é promover o aumento da
quantidade e da qualidade do sistema energético, mantendo e ampliando sua
sustentabilidade ambiental e econômica, enfatizando o uso eficiente dos recursos
energéticos renováveis. Dentro deste enfoque é fundamental o desenvolvimento de
novas tecnologias para a geração de energia, em especial aquelas provenientes de fontes
renováveis. Destacam-se como novas tecnologias: micro turbinas, o uso de biomassa,
células fotovoltaicas, energia eólica, sistemas geotérmicos e as células a combustível
(CaC). Dentre estes sistemas, as CaCs apresentam-se como uma tecnologia bastante
promissora (DRESSELHAUS et. al., 2001; EG&G TECHNICAL SERVICES, 2004).
A CaC é um dispositivo eletroquímico, que realiza a conversão da energia
química dos combustíveis em energia elétrica, sendo um método altamente eficiente de
geração de eletricidade e calor. Estes dispositivos transformam diretamente a energia
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química em eletricidade, através da intermediação de reações de oxi-redução
(STAMBOULI et al., 2002; HUIJSMANS, 2001; TOLMASQUIM, 2003).
As CaCs destacam-se como geradores de energia, pois são dispositivos
eletroquímicos de baixo impacto ambiental, por serem alimentadas pelo combustível
hidrogênio e pelo oxidante oxigênio ou ar, gerando apenas energia e água. Estes tipos de
sistemas estão sendo considerados como uma opção real para geração de energia
elétrica distribuída em todo o mundo (EG&G TECHNICAL SERVICES, 2004).
Dentre as tecnologias de CaC, as células a combustível de óxido sólido (SOFCSolid Oxide Fuel Cell) são as que possuem maiores perspectivas futuras para aplicação
no setor estacionário de geração de energia e como unidade de potência auxiliar em
veículos, em substituição às baterias convencionais (MINH, 20004; SINGHAL, 2000;
STAMBOULI et al., 2002). Para o mercado veicular/transporte a PEMFC (Proton
Exchange Membrane Fuel Cell) tem sido mais enfatizada.
Uma das áreas mais promissoras de aplicação das células atualmente no Brasil é
a de sistemas para produção de energia elétrica de 5 a 200 kW para atender os casos de
cargas essenciais, isto é, consumidores que necessitam de suprimento de energia elétrica
com alto grau de confiabilidade, como em hospitais, bancos, centros de pesquisa,
aeroportos, indústrias, etc. As principais desvantagens das células a combustível de
óxido sólido estão relacionadas à alta temperatura de operação, que limita a escolha dos
materiais empregados a um pequeno universo de cerâmicas avançadas e ligas especiais,
exigindo um maior esforço destes materiais, além do aumento das perdas ôhmicas
devido ao transporte de carga através dos componentes e interfaces (TWO e
GALLAGHER, 1993). O que inibe a comercialização destes dispositivos ainda é o
elevado custo da tecnologia (FLORIO et al., 2007).
Os principais materiais utilizados como eletrodos/eletrólitos da SOFC são
basicamente feitos de materiais cerâmicos, sendo os mais utilizados óxido de zircônio
estabilizado com ítrio (YSZ – yttria-stabilized zirconia) como eletrólito e cermets de
níquel com YSZ (Ni/YSZ) como anodo.

Para os catodos vem sendo estudada a

utilização das perovskitas tipo ABO3 dopadas com Sr, onde a substituição do La3+ no
sitio A por Sr2+, na estrutura da perovskita, em concentrações sub-estequiométricas, é
capaz de melhorar suas propriedades elétricas e térmicas (MINH et al., 1993). Já como
interconectores para SOFC vêm sendo utilizada a cromita de lantânio (LaCrO3).
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Neste contexto as manganitas de lantânio dopadas com estrôncio, La1-xSrxMnO3
(LSM: Lanthanum Strontium Manganite), tem recebido uma grande atenção dos
pesquisadores para aplicação como catodo de SOFC, por apresentarem características
adequadas, como: estabilidade química e térmica, alta atividade catalítica de redução do
oxigênio e coeficiente de expansão térmica similar ao dos eletrólitos sólidos, além de
alta condutividade elétrica, atendendo à maior parte dos requisitos para a sua utilização
como catodos de SOFC operando em temperaturas próximas a 1000°C (MINH et al.
1993; FLORIO et al., 2004; WENDT et al., 2000).
A dopagem desses materiais é feita com o objetivo de otimizar as propriedades
de condução eletrônica e iônica, minimizar a reatividade com o eletrólito (geralmente
YSZ, zircônia estabilizada com ítria) e melhorar a compatibilidade do coeficiente de
expansão térmica (CET) com os outros componentes da célula. A condutividade
aumenta com o teor de estrôncio, devido à substituição parcial dos cátions La3+ do sitio
A por cátions de menor valência e com maior raio iônico, como Sr2+, o que provoca a
formação de buracos eletrônicos nos sítios Mn3+ (sítio B) e/ou formação de vacâncias de
oxigênio para manter a eletroneutralidade (BADWAL et al. 1997; SINGHAL, 2004;
HACKENBERGER et al. 1997). A condutividade atinge um máximo no sistema La1xSrxMnO3

quando o conteúdo de Sr é de x = 0,1-0,4 (MINH et al., 1993; KUO et al.,

1990; HAMMOUCHE et al., 1989).
O grande desafio atualmente é desenvolver materiais com bom desempenho em
altas temperaturas de operação. O método de síntese empregado para obtenção dos pós
catódicos, o grau de pureza, processos de desaglomeração, sinterização e conformação,
são determinantes para obtenção de pós com morfologia e microestrutura adequadas
para serem utilizados como eletrodos de SOFC (BATES et al., 1994). A síntese desses
materiais requer métodos que proporcionem uma alta área superficial e grande
homogeneidade (BELL et al., 2000).
Na literatura apresentam-se diferentes metodologias de síntese de LSM, no
entanto, algumas dessas requerem muitas etapas de preparação, o que acaba
encarecendo o processo. Dentre as técnicas de preparo apontadas como as mais usuais,
rápidas e relativamente simples para síntese de LSM destacam-se a mistura de óxidos,
chamada de estado sólido, o método do citrato e a reação por combustão (LI et al.,
2007; ZHANG et al., 2000; GUO et al., 2006; PATIL, 2002).
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Com o objetivo de colaborar com os esforços do programa brasileiro de políticas
de aproveitamento energético e de geração de energias alternativas através de células a
combustível de óxido sólido, nesta dissertação foi estudado o desenvolvimento de
materiais catódicos tipo LSM com diferentes teores de estrôncio (com concentrações
molares de Sr de x=0,2; 0,3 e 0,4) e usando diferentes métodos de síntese (combustão,
citrato e estado sólido), visando a obtenção de materiais com boas propriedades
morfológicas, microestruturais e elétricas. Apesar das técnicas empregadas na síntese
destes dispositivos serem bem conhecidas, ainda se faz necessária a exploração de
alguns parâmetros que influenciam na obtenção de materiais com boas propriedades,
para que possam ser empregados como catodo de SOFC.
Com essas considerações, o trabalho desenvolvido teve como objetivos
específicos:
Em relação ao método de preparo:
Método de combustão:
¾ Estudo da influência do propelente de queima (uréia ou glicina) na reação de
combustão e a razão mínima de propelente/óxido metálico para que ocorra uma
combustão completa, formando uma fase altamente cristalina de LSM, com
partículas nanométricas e boas propriedades físico-químicas;
¾ Aprimoramento da técnica de combustão, com a formação de géis das soluções
de nitratos e propelentes, objetivando uma melhor combustão com baixas
concentrações de propelente;
Método de citrato:
¾ Influência da razão do agente quelante (ácido cítrico)/óxido metálico e agente
esterificante (etilenoglicol) na formação da matriz polimérica;
¾ Influência da temperatura de calcinação na obtenção de fase única de LSM com
partículas nanométricas;
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Método do estado sólido:
¾ Influência da utilização do isopropanol como solvente de homogeneização na
obtenção de fase única de LSM com partículas nanométricas;
¾ Efeito do tempo de moagem na síntese de LSM;
Em relação a avaliação dos pós obtidos pelas diferentes técnicas:
¾ Caracterização dos pós catódicos empregando diferentes técnicas de análise
(físico-químicas e microestruturais);
¾ Processamento dos pós obtidos pelas diferentes técnicas para confecção de
pastilhas, através de prensagem e sinterização;
¾ Avaliação da influência da concentração de dopante na estrutura cristalina,
microestrutura e porosidade;
¾ Caracterização das propriedades elétricas dos catodos de LSM.
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2.1. Células a Combustível

2.1.1. Breve Histórico
As células a combustível (CaCs) são conhecidas há quase dois séculos, porém
foi somente durante a segunda guerra mundial que despertaram interesse comercial para
aplicações militares e, logo depois, também para aplicações espaciais (BLOMEN e
MUGERWA, 1993).
Em 1800 os cientistas WILLIAM NICHOLSON e ANTHONY CARLISLE
apresentam um processo que utilizava a energia elétrica para decompor a água em gás
hidrogênio e gás oxigênio, esse processo é conhecido mundialmente como eletrólise da
água (BLOMEN e MUGERWA, 1993).
O primeiro ensaio de transformação eletroquímica de um combustível numa
célula galvânica foi estudado por WILLIAM R. GROVE, que construiu uma série de
pilhas a combustível de hidrogênio-oxigênio entre 1839 e 1842. Mas, as correntes
obtidas pela pilha de GROVE eram tão pequenas que a sua realização não teve
importância técnica. Esforços multilaterais foram desenvolvidos posteriormente por
OSTWALD (1894), NERNST, HABER e, sobretudo BAUR (1933, 1938), mas
nenhum estudou as CaCs com interesse econômico (U.S. DEPARTMENT OF
ENERGY, 2002).
Os novos conhecimentos no campo da cinética dos processos de eletrodo e da
catálise heterogênea originaram, a partir dos anos 50, um rápido desenvolvimento de
CaCs com características técnicas interessantes. Para este desenvolvimento muito
contribuiu o Programa Espacial Americano (década de 60), particularmente as missões
Apollo à Lua, que usaram pilhas de H2 / KOH / O2, cada módulo apresentando uma
tensão nos terminais de 0,9 V a 100 mA.cm-2 (DRESSELHAUS et al., 2001).
A NASA (National Aeronautics and Space Administration) considerou que o
possível uso de energia nuclear em naves espaciais poderia ocasionar um alto risco de
contaminação e a energia gerada por células solares ocasionava um alto custo na
6
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fabricação. Assim, as CaCs foram escolhidas para serem usadas nos foguetes dos
programas Gemini, utilizando células a combustível de membrana polimérica (PEM –
Próton Exchange Membrane ) e Apollo, usando células a combustíveis alcalinas (AFC –
Alkaline Fuel Cell). A partir dos anos 80, esta mesma tecnologia de células a
combustível foi testada em protótipos de veículos de transporte (U.S. DEPARTMENT
OF ENERGY, 2002).
A percepção de que as CaCs constituem um modo de produção de energia
próprio, silencioso e com elevado rendimento, podendo ser utilizadas em grande escala
no setor dos transportes, residenciais, da co-geração descentralizada de energia elétrica
e calorífica e em outras aplicações como nos telefones e computadores, fez com que se
tornassem as mais importantes tecnologias emergentes de conversão de energia dos
nossos dias.
Na década de 90, pode-se dizer que houve o início do crescimento em pesquisas
com células a combustivel, sendo que as células do tipo PEM receberam grande atenção
pelos cientistas. Pesquisas foram voltadas para o desenvolvimento de novas membranas
e catalisadores, com o objetivo de aumentar a vida útil de operação desses materiais no
corpo da célula (BLOMEN e MUGERWA, 1993).
O avanço dos estudos em CaCs permitiu o desenvolvimento de vários tipos de
dispositivos visando a geração de energia de forma limpa, ou seja, minimizando os
impactos ambientais, proporcionando energia mais confiável, a partir de combustíveis
alternativos.
Nesta revisão serão abordados inicialmente alguns conceitos fundamentais
relacionados às CaCs e, a seguir, serão abordados aspectos relacionados
especificamente, a materiais catódicos e metodologias de preparação de catodos para
células de óxido sólido (SOFC – Solid Oxide Fuel Cell).
2.1.2. Princípio de Funcionamento e Tipos de CaCs
A CaC é um dispositivo eletroquímico que realiza a conversão da energia
química dos combustíveis em energia elétrica, sendo um método altamente eficiente de
geração de eletricidade e calor. Estes dispositivos transformam diretamente a energia
química em eletricidade, através da intermediação de reações de oxi-redução, não
limitadas pelo ciclo de Carnot, e assim espera-se que sistemas das CaCs atinjam
eficiências energéticas em até 80% (STAMBOULI et al., 2002; HUIJSMANS, 2001;
TOLSMSQUIM, 2003).
7
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O combustível mais utilizado e de melhor eficiência é o hidrogênio, porém
podem-se utilizar também reagentes que são reformados como gás natural, etanol
(estratégico para o Brasil), amônia, metanol, ou ainda biomassa ou biogás (ATKINSON
et. al. 2004; MINH et al, 1993; COORS et al., 2003).
O funcionamento de uma CaC é baseado na conversão direta da energia química
do combustível em eletricidade através de reações de oxidação e redução, sem que
ocorra combustão. Esse processo, inverso ao da eletrólise da água, obedece à reação
química global apresentada pela equação 2.1:
H2 + ½ O2 → H2O + energia elétrica + calor

Eq. 2.1.

As semi-reações que compõem esta reação global ocorrem dentro de uma
estrutura composta de dois eletrodos (anodo e catodo) separados por um eletrólito. Em
cada eletrodo ocorre uma etapa (semi-reação) desta reação. No anodo, cada átomo de
hidrogênio perde um elétron, adquirindo a forma catiônica H+. Os elétrons que são
liberados no anodo migram por um circuito externo, gerando uma corrente elétrica, e
retornam à pilha pelo catodo para se combinar com o oxigênio. No catodo, cada átomo
de oxigênio ganha 2 elétrons, assumindo a forma aniônica O2-. Em geral, o íon H+ migra
pelo eletrólito até o catodo para reagir com o O2-, exceto nas células de óxido sólido
(SOFC), onde são os ânions de oxigênio que migram para encontrar a molécula de
hidrogênio e nas células de carbonato fundido (MCFC), onde íons de CO32- migram
pelo eletrólito até o hidrogênio (HAILE, 2003)
Esse processo pode ocorrer dentro de uma ampla faixa de temperaturas, que
varia entre 70 e 1.000°C, e que, por isso, acarreta reações químicas intermediárias
diferentes, o que origina diferentes tipos de CaCs, sem que, no entanto, seu princípio
básico de funcionamento seja alterado. Um esquema básico dos principais tipos de
CaCs é apresentado na Figura 2.1.
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Figura 2.1 - Esquema básico dos principais tipos de CaC e suas reações eletroquímicas.
Os eletrodos, feitos de material poroso e revestidos por catalisadores, possuem
como funções: catalisar as reações de oxidação e redução dos reagentes, conduzir os
elétrons liberados nas reações e servir de barreira para que os gases não migrem de um
lado para outro antes de ocorrer a reação.
O eletrólito, que pode ser líquido ou sólido, é o meio condutor iônico. Ele é o
responsável pelo transporte de reagentes dissolvidos e cargas iônicas entre os eletrodos,
além de vedar a passagem das correntes gasosas de oxidante e combustível, evitando um
contato direto. O eletrólito utilizado na montagem determinará o tipo de célula com que
se está trabalhando. A Tabela 2.1 mostra a classificação usual das CaCs pelo tipo de
eletrólito e suas principais características. (DRESSELHAUS et al., 2001) .
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Tabela 2.1: Classificação usual das CaCs pelo tipo de eletrólito e suas características.
Célula a
Combustível
(Tipo)

Eletrólito

Temp.
(°C)

Características

Combustível
e
Oxidante

Íon de
transp.

Reação
Anódica e
Reação
Catódica

AFC
(Alcalina)

Hidróxido de
Potássio

20-120

Intolerante ao
CO2 (< 50 ppm)

Comb.:H2
Oxidante:
O2+(H2O)

OH-

H2 +OH=H2O+2e
1/2O2+H2O+2e =
2OH-

PAFC (Ácido
Fosfórico)

Ácido
Ortofosfórico

180-210

Moderadamente
Tolerante ao CO
(< 2%)

Comb.:GN ou
H2
Oxidante: ar

H+

H2=2H++2e
1/2O2+H2O+2e =
2OH-

PEMFC
(Membrana
Polimérica)

Membrana
polimérica

60-110

Intolerante ao
CO (< 10ppm)

Comb.:GN,
metanol ou H2
Oxidante: Ar

H+

H2=2H++2e
1/2O2+H2O+2e =
2OH-

DMFC
(Metanol
Direto)

Membrana
polimérica

45-100

Comb.:metanol
Oxidante: Ar

H+

CH3OH+H2O=C
O2+H+ +6e
11/2 O2+6H++6e
= 3H2O

MCFC
(Carbonato
Fundido)

Mistura de
Carbonatos
de Lítio e
Potássio

630-650

Totalmente
Tolerante ao CO

Comb.:GN,
Gás de síntese
Oxidante: Ar +
CO2

CO32-

H2+CO32- =
H2O+CO2+2e
1/2O2+CO2+2e =
CO32-

SOFC
(Óxido Sólido)

Zircônia
estabilizada
com ítria

900-1000

Totalmente
Tolerante ao CO

Comb.:GN,
Gás de síntese
Oxidante: Ar

O2-

H2+O2-=2H2O+4e
O2+4e = 2O2-

Uma única CaC, em teoria, pode gerar uma diferença de potencial em torno de
1,23 V apenas. Para tornar viável a sua utilização é necessário conectar várias CaCs em
série, formando um módulo ou empilhamento, que pode ser numa configuração tubular
ou planar, como mostrado na Figura 2.2, os quais, por sua vez, também podem ser
conectados aumentando ainda mais a potência gerada. Para se determinar o tipo de CaC
a ser utilizada em determinado projeto é importante que o usuário avalie as diversas
tecnologias disponíveis seguindo os critérios de funcionamento.
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(a)

(b)
Montagem da membrana do eletrodo
Canal de vazão do gás

Última placa
Placa bipolar

Unidade repetida

(c)

Figura 2.2 - Montagem de uma célula unitária de CaC planar (a) e empilhamento em
série de várias unidades de célula (b) e modelo de uma célula SOFC tubular (c) (NETO,
2007).
2.1.3. Desenvolvimento das CaCs no Brasil
O Brasil apresenta as maiores oportunidades no mundo para a criação de uma
infra-estrutura baseada no hidrogênio, energias renováveis e CaCs. É um país com
abundância de Sol, vento, biomassa, biogás, biodiesel, água, hidrelétricas e fácil acesso
ao mar (SERRA et al., 2005).
Uma das áreas mais promissoras para aplicações de CaC no Brasil é a de
sistemas para produção de energia elétrica de 5 kW a 200 kW para atender
especialmente os casos de cargas essenciais, isto é, consumidores que necessitam de
suprimento de energia elétrica com alto grau de confiabilidade. Esses consumidores são
11
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formados por empresas de telecomunicações, bancos, centros de pesquisa, hospitais,
aeroportos, etc.
Por estas razões, algumas instituições brasileiras estão pesquisando e
desenvolvendo CaCs e equipamentos para produção de hidrogênio. Já temos no país
CaCs - importadas e nacionais - instaladas para fornecer energia em hospitais e centros
de dados desde 2001. Também existem projetos de ônibus e protótipos de automóveis
movidos por CaCs sendo pesquisados ou em desenvolvimento (REDE PaCOS, 2007).
Em outubro de 2002, o MCT lançou o “Programa Brasileiro de Sistemas de
Células a Combustível” (ProCaC), que não chegou a decolar de início. Somente em
meados de 2004 é que o programa foi reativado com investimentos de 7 milhões de
reais. Este investimento é muito pouco se comparado à maioria dos países que estão
investindo em células a combustíveis e hidrogênio, porém é o início de uma grande
escalada.
Em 2005, o Brasil apresentou o seu programa do hidrogênio, a “Política
Brasileira do Hidrogênio” (PROH2) que visa à estruturação de um mercado brasileiro
de hidrogênio para fins energéticos até o ano 2020. Para que isto aconteça, diversos
especialistas de diversas instituições de pesquisas em todo o país - coordenados pelo
MME (Ministério de Minas e Energias) e MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia) –
estão unidos para elaborar e identificar oportunidades de pesquisa e desenvolvimento
que privilegiem o uso de fontes de energia renováveis e gás natural para a produção de
hidrogênio; promover o seu uso para geração de energia estacionária, no transporte
coletivo e de carga em cidades urbanas, levando o país a uma posição de destaque em
todo o mundo.
O número de debates e encontros de discussões sobre CaCs está aumentando no
país, seguindo a tendência em todo o mundo. As CaCs começaram a despertar maior
interesse a partir do início da década de 90 em todo o mundo. No Brasil, o interesse
aumentou em 2000, ficando mais evidente a partir de 2002. Tínhamos, no entanto,
pesquisadores atuando com a tecnologia desde a década de 70 e 80.
Até o início de 2005, o Brasil possuía projetos com células a combustível
utilizando gás natural, etanol e hidrogênio puro. As principais aplicações são para
geração estacionária de energia residencial, industrial de pequeno porte e hospitalar
(NETO, 2007).
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As tecnologias de CaCs mais pesquisadas no Brasil são a PEMFC (Proton
Exchange Membrane Fuel Cell) e a SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), sendo que a
tecnologia PEMFC nacional já está bem mais avançada que a SOFC. Já foram
desenvolvidas e testadas CaCs com etanol direto (DEFC – Direct-Ethanol Fuel Cell),
com resultados satisfatórios. As pesquisas com etanol estão voltadas principalmente à
reforma deste combustível para obtenção de hidrogênio.
O Brasil, apesar de não receber muito destaque na imprensa internacional
especializada, tem algumas empresas que desenvolvem células a combustível
estacionárias de pequeno porte. Caso da RAETECH, ELECTROCELL, NOVOCELL e
UNITECH. Célula a combustível tipo PEM de 5 kW para aplicação residencial,
desenvolvida pela empresa brasileira de células a combustível ELECTROCELL, foi
instalada no Centro de pesquisas de energia elétrica da Eletrobrás (CEPEL), no Rio de
Janeiro, e alimentada a hidrogênio oriundo da reforma do gás natural (Figura 2.3).
Empresas como a Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.), ANP (Agencia Nacional do
Petróleo), ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e CEMIG (Companhia
Energética de Minas Gerais), também estão com suas pesquisas em CaCs.

Figura 2.3 - Célula a combustível de 5 kW para aplicação residencial desenvolvida pela
empresa brasileira de células a combustível Electrocell (NETO, 2007).
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2.2. Células a Combustível de Óxido Sólido (SOFC)

2.2.1. Tecnologia SOFC no Mundo

Em 1930, Emil Baur, um cientista suíço, e seu colega H. Preis testaram o uso de
óxidos sólidos como eletrólito, usando materiais como óxidos de zircônio, ítrio, cério,
lantânio e tungstênio. A primeira célula a combustível cerâmica, operando a 1000°C,
desenvolvida por Baur e Preis, foi alcançada somente em 1937 (BAUR et al., 1937).
Em 1940, O. K. Davtyan da Rússia adicionou areia monazítica a uma mistura de
carbonato de sódio e trióxido de tungstênio a fim aumentar a condutividade e a
resistência mecânica. O projeto de Davtyan não vingou devido a reações químicas
indesejáveis e pequeno tempo de vida útil.
Em 1950, a pesquisa da tecnologia de óxido sólido começou acelerar no
CENTRAL TECHNICAL INSTITUTE em Hague, Holanda, na CONSOLIDATION
COAL COMPANY, na Pensilvânia, e na GENERAL ELECTRIC, em Nova York.
Em 1959, em uma reunião, foram discutidos problemas encontrados nas SOFCs como,
por exemplo, a elevada resistência elétrica interna, fusão dos componentes da célula e
curto-circuito, devido a semicondutividade. A promessa de uma CaC de alta
temperatura que fosse tolerante ao monóxido de carbono e tendo um eletrólito sólido
estável continuou a atrair a atenção dos pesquisadores (SINGHAL, 2000).
Os investigadores da empresa SIEMENS WESTINGHOUSE, por exemplo,
desenvolveram uma CaC usando o óxido de zircônio e o óxido de cálcio em 1962. Com
o aumento dos preços da energia e os avanços nas tecnologias dos materiais têm-se
fortalecido as atividades de pesquisa e desenvolvimento em SOFCs, e um recente
relatório registra aproximadamente 40 companhias que trabalham nestas células a
combustível (NETO, 2007).
Mais recentemente, grupos de industriais dos EUA alcançaram êxito nos testes
de protótipos de SOFC que podem ser fabricados com custos competitivos aos
tradicionais sistemas de geração de energia. A pesquisa, já realizada há quatro anos, faz
parte do programa SECA (Solid State Energy Conversion Alliance) do Departamento de
Energia dos EUA. Empresas que estão participando neste projeto são ACUMENTRIX,
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CUMMINS POWER GENERATION, DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, FUEL CELL
ENERGY, GENERAL ELETRIC e SIEMENS POWER GENERATION.
As equipes destas empresas projetaram e construíram células SOFC de 3 a 10
kW as quais foram submetidas a testes rigorosos que avaliaram os sistemas com relação
à eficiência, durabilidade, disponibilidade e custo de produção. Os primeiros testes
mostraram: eficiência média de 38,5% e a máxima de 41% excedendo a meta de 35%
para a primeira fase; degradação média de 2% para cada 1000 horas de operação,
superando a meta máxima de 4% para casa 1000 horas; e disponibilidade do sistema
acima de 97%, superando os 90% estabelecidos no programa.
Os custos dos sistemas estimados são em 724 a 775 dólares por quilowatt para
uma produção anual de 250 MW. A meta para 2010 é de 400 dólares/kW. De acordo
com o Departamento de Energia dos EUA, quando alcançarem o custo de 400 dólares
por kW, os sistemas de CaCs estarão competitivos em preço com os sistemas
convencionais, tais como os geradores a diesel. A vantagem principal é que as SOFC
serão mais eficientes e com menor emissão de gases de efeito estufa. O programa
SECA, iniciado em 2000, é uma aliança entre governo dos EUA, indústria e a
comunidade científica para viabilizar as vantagens oferecidas pelas CaCs (NETO,
2007).
2.2.2. Princípio de Funcionamento da SOFC
As SOFC utilizam eletrólitos sólidos, feitos de material cerâmico, sendo o mais
utilizado o óxido de zircônio (ZrO2) dopado com ítria (Y2O3), (YSZ - Yttria Stabilized
Zirconia), que é um excelente condutor de ânions em altas temperaturas. Por isso,
operam a temperaturas próximas a 1000°C, permitindo que seja injetado diretamente na
CaC um hidrocarboneto como combustível.
Dentre suas características se destacam a alta eficiência e os reduzidos índices de
corrosão, o que torna este tipo de CaC mais indicado para aplicações em geração
estacionária de energia elétrica.
O seu funcionamento difere dos demais tipos de CaC, pois neste caso são os
ânions de oxigênio que migram para encontrar a molécula de hidrogênio. O combustível
(H2, CO, CH4) reage com os ânions O2- para formar CO2 e H2O. As Equações 2.2 a 2.5
mostram as reações no catodo e no anodo.
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- No anodo: H2 + O2- ⇒ H2O + 2 eCO + O2- ⇒ CO2 + 2 eCH4 + 4O2- ⇒ 2H2O + CO + 8 e-

Eq. 2.2.
Eq. 2.3.
Eq. 2.4.

- No catodo: O2 + 4 e- ⇒ 2O2-

Eq. 2.5.

O fluxo de oxidante (normalmente o ar) passa pelos poros do catodo onde é
reduzido a O2-, que migra até o anodo. O combustível (gás natural, por exemplo) passa
pelo anodo onde sofre reforma e os produtos reagem com os ânions (O2-) para formar
CO2 e H2O. Os elétrons resultantes destas reações são capturados pelo anodo e entram
no circuito externo. No catodo o oxigênio encontra os elétrons que chegam do circuito
externo e são reduzidos a O2-, estes por sua vez, migram pelo eletrólito até o anodo,
recomeçando o ciclo. A Figura 2.4 apresenta o esquema de funcionamento de uma
SOFC.

Figura 2.4 – Esquema de funcionamento da célula a combustível de óxido sólido
(FLORIO et al., 2007)
Segundo XIA et al. (2005), IMANISHI et al. (2004) e YOKOKAWA et al.
(2004), no catodo, o oxigênio gasoso encontra-se inicialmente dissociado e adsorvido na
superfície porosa do eletrodo, formando espécies de oxigênio monoatômico adsorvido
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no sólido. Ainda no catodo, o oxigênio monoatômico adsorvido é reduzido a íons
oxigênio. Os autores consideram que a adsorção do oxigênio é a etapa limitante nas
reações em sistemas SOFC.
Os trabalhos de XIA et al. (2005) e IMANISHI et al. (2004) sugerem que a
etapa limitante depende do material do catodo. Para o La0.8Sr0.2Co3 (LSC) a adsorção
dissociativa de moléculas do oxigênio é a etapa limitante, enquanto no La0.8Sr0.2MnO3
(LSM) o processo de transferência da carga é a etapa que limita a cinética da redução do
oxigênio. Essa conclusão se baseia no fato que a molécula do oxigênio na fase vapor é
transferida como íons de oxigênio (O2-) no eletrólito através da seguinte rota: adsorção
dissociativa na superfície do eletrodo, inserção no interior do eletrodo, difusão dentro
do corpo do eletrodo, para então, passar à interface entre catodo e eletrólito.

2.2.3. Vantagens e desvantagens na utilização das SOFCs
As células de óxido sólido apresentam uma série de vantagens sobre os outros
tipos de células a combustível (WENDT et. al., 2000; TU e STIMMING, 2004):
¾
¾ Maior eficiência (45-60%) e densidade de potência;
¾
¾ Facilidade de manuseio do eletrólito (os eletrólitos líquidos são normalmente
corrosivos e de difícil manipulação como na CaC a carbonatos fundidos (MCFC –
Molten Carbonate Fuel Cell );
¾
¾ Tempo de vida previsto superior a 40.000-80.000h de operação;
¾
¾ A alta temperatura de operação promove uma cinética rápida com materiais nãopreciosos, não sendo necessária à utilização de metais nobres no anodo e/ou catodo;
¾
¾ Produção de calor de alta qualidade para co-geração e utilização em turbinas a gás,
aumentando a eficiência global para mais de 80%;
¾
¾ Apresentam maior flexibilidade de combustíveis, permitindo realizar a reforma do
combustível internamente;
¾
¾ Maior tolerância aos contaminantes em geral, com exceção do enxofre.
Na geração de energia distribuída, a SOFC apresenta diversas vantagens em
relação a outras tecnologias concorrentes, como motores a diesel e microturbinas a gás,
ou mesmo outros tipos de CaCs. Na Figura 2.5 é mostrado um diagrama comparativo de
algumas propriedades de sistemas de geração (estacionária) de energia elétrica. Pode-se
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observar que as SOFCs são os dispositivos que apresentam maiores eficiências e
menores emissões de poluentes comparativamente às outras tecnologias. Entretanto, o
principal fator que inibe a comercialização destes dispositivos ainda é o elevado custo
da tecnologia (FLORIO et al., 2007).

Figura 2.5 - Diagrama comparativo de algumas propriedades de sistemas de geração de
energia elétrica (FLORIO et. al., 2007).
Outra vantagem da SOFCs é que podem fornecer projetos mais simples do que
as CaCs baseadas em eletrólitos líquidos. Poderão competir com as turbinas de gás em
ciclo combinado para aplicações distribuídas se alcançarem custos mais baixos. A alta
temperatura de operação da SOFC permite uma atividade elevada da reforma do
combustível, facilitando, conseqüentemente, a cinética da reação eletroquímica, o que
reduz a polarização por ativação (TWO e GALLAGHER, 1993).
A reforma do combustível na própria CaC é especialmente vantajosa porque os
eletrocatalisadores de platina não são necessários e os eletrodos não são envenenados
pelo monóxido de carbono. Em conseqüência, o monóxido de carbono é um
combustível potencial para as SOFCs, enquanto que, para as demais CaC, ele constitui
um contaminante (SINGHAL, 2000). Isto possibilita que este tipo de CaC utilize
combustíveis alternativos, como gases provenientes do processamento de biomassa,
hidrogênio extraído do gás natural, propano, butano, metanol e diesel.
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A eficiência do sistema de SOFC reduzirá drasticamente a conta de energia
(produção em massa) e terá mais baixos custos de manutenção do que suas alternativas.
As SOFCs geram energia continuamente ao contrário dos geradores backup, dos
motores a diesel ou da energia de alimentação ininterrupta, levando a uma produção
constante de energia (STAMBOULI et al., 2002).
Infelizmente esses dispositivos ainda apresentam algumas desvantagens,
“obstáculos” que devem ser superados, como: a alta temperatura de operação que
diminui o tempo de vida da CaC e aumenta o custo dos materiais. Além disso, é difícil a
obtenção de materiais adequados que apresentem propriedades térmicas compatíveis e
estabilidade química e mecânica para operar a altas temperaturas.
Como desvantagem também podemos citar a menor tolerância a ciclos térmicos,
ocorrendo perdas ôhmicas devido ao transporte de carga através dos componentes e
interfaces, e o start-up é mais lento que nas CaCs de baixa temperatura.

2.3. Catodo da SOFC
O catodo de uma SOFC é a interface entre o ar (ou oxigênio) e o eletrólito; suas
principais funções são catalisar a reação de redução do oxigênio e conduzir os elétrons
do circuito externo até o sítio da reação de redução.
Para aplicações em SOFCs, os catodos devem satisfazer alguns critérios gerais
(FLORIO et al., 2004; WENDT et al. 2000):
¾ Baixo custo e facilidade de fabricação;
¾ Diferenças mínimas entre os coeficientes de expansão térmica dos diversos
componentes da CaC;
¾ Estabilidade de fase e estabilidade microestrutural durante a operação da CaC;
¾ Estabilidade química;
¾ Compatibilidade com os outros componentes da CaC, com os quais mantêm
contato, durante a sua fabricação e operação;
¾ Alta condutividade elétrica mista, iônica e eletrônica;
¾ Microestrutura estável, com porosidade entre 20 e 40%;
¾ Alta atividade catalítica para reduzir o oxigênio e ser estável em atmosferas
altamente oxidante.
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A reação global de redução do oxigênio no catodo de uma SOFC acontece da
seguinte forma: o O2 é reduzido a íons de oxigênio (O2-), consumindo dois elétrons (e-)
durante a reação, como visto na Eq. 2.6 (SINGHAL, 2004).
½ O2 + 2e- → O2-

Eq. 2.6.

Essa reação envolve uma série de processos na superfície e no volume do
catodo, bem como nas interfaces catodo/eletrólito e no contorno de fase tripla (CFT),
que é a interface entre os poros do material do eletrodo, preenchida pelo gás (ar ou
oxigênio), o eletrodo e o eletrólito. Um ou mais destes processos podem ser limitantes
nas reações catódicas (Figura 2.6), sendo eles: a difusão gasosa (externa ao eletrodo ou
em seus poros); adsorção ou dissociação do oxigênio na superfície do eletrodo ou
eletrólito; difusão do oxigênio adsorvido sobre o eletrodo até o CFT, ou na interface
eletrodo/eletrólito; transferência de carga através da interface eletrodo/eletrólito (MINH
et al., 1993; WENDT et al., 2000).

Figura 2.6 - Reação na superfície e no volume do catodo, e interfaces catodo/eletrólito.
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2.4. Materiais Cerâmicos Empregados como Catodo de SOFC
2.4.1. Perovskitas tipo ABO3
Os óxidos tipo perovskitas têm a fórmula geral ABO3, sendo A um cátion tal
como metais alcalinos, alcalinos terrosos ou terras-raras; B um cátion com menor raio
iônico, tal como um metal de transição. Estes materiais com estrutura do tipo perovskita
e com íons lantanídeos na sua composição são indicados para confecção de eletrodos
para SOFCs, uma vez que esses materiais apresentam alta condutividade elétrica e
atividade catalítica para a redução do oxigênio (AMADO et al., 2007).
Os cerâmicos à base de manganitas de lantânio (LaMnO3) têm sua condutividade
elétrica grandemente aumentada pela substituição parcial dos cátions La3+ do sítio A por
cátions de menor valência como Sr2+, Ca2+, o que provoca a formação de buracos
eletrônicos nos sítios Mn3+ (sítio B), aumentando a formação de cátions Mn4+, e/ou
formação de vacâncias de oxigênio para manter a eletroneutralidade, como apresentado
na Figura 2.7 (BADWAL et al., 1997; SINGHAL, 2004; HACKENBERGER et al.,
1997).

Figura 2.7 - Ilustração da substituição La3+ → Sr2+, provocando a formação de buracos
eletrônicos nos sítios Mn3+ e/ou formação de vacâncias de oxigênio para manter a
eletroneutralidade.
Entre os materiais mais utilizados como eletrodo catódico destacam-se a
manganita de lantânio dopada com estrôncio ((LaSr)MnO3), ferrita de lantânio dopada
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com estrôncio ((LaSr)(Fe)O3), cobaltita de lantânio dopada com estrôncio
((LaSr)CoO3), ferrita cobaltita de lantânio dopada com estrôncio ((LaSr)(CoFe)O3) e
ferrita cobaltita de lantânio dopada com cálcio ((LaCa(CoFe)O3) (STAMBOULI, 2002).
A dopagem desses materiais é feita com o objetivo de otimizar as propriedades
de condução eletrônica e iônica, minimizar a reatividade com o eletrólito (geralmente
YSZ) e melhorar a compatibilidade do coeficiente de expansão térmico (CET) com os
outros componentes da CaC.

2.4.2. Estrutura da Perovskita
Na estrutura das perovskitas tipo ABO3 o cátion do sitio A apresenta
coordenação com 12 íons oxigênio e o cátion do sitio B com 6 íons oxigênio. As
perovskitas ABO3 podem ter ambos os sítios A e B substituídos por outros cátions,
usualmente metais de transição substituem o sitio B e o A é substituído por outros
cátions de terras-raras (TWU e GALLANGHER, 1993; FLORIO et al., 2004). Esses
materiais possuem uma estrutura bem definida, em geral tipo cúbica. Porém, essas
estruturas aparecem freqüentemente distorcidas, principalmente para as simetrias
ortorrômbicas e romboédricas (SILVA, 2004; FIERRO et al, 1993).
A Figura 2.8 mostra a estrutura da perovskita tipo ABO3: os íons B ocupam os
vértices do cubo, estando o íon A no centro e os íons de oxigênio nos pontos médios das
arestas. Nesta estrutura pode-se observar que o íon B está hexacoordenado e o íon A
está dodecacoordenado pelos íons oxigênio. As perovskitas se tornam muito
interessantes devido à possibilidade dessas modificações que podem ser feitas na rede
cristalina, que são obtidas pelas dopagens nos sítios da estrutura, resultando na fórmula
estrutural AxA’1-xByB’1-yO3.
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Figura 2.8 - Estrutura da perovskita do tipo ABO3: (a) cátion A; (b) cátion B, no centro
da célula unitária. (TWU e GALLAGHER, 1993)
A estrutura cristalina, a composição química das manganitas de lantânio com
substituição parcial do lantânio por estrôncio La1-xSrxMnO3 (LSM: Lanthanum
Strontium Manganite) e a estequiometria do oxigênio, a qual é influenciada pela
temperatura e pressão parcial de oxigênio, são fatores determinantes nas propriedades
elétricas desses materiais. As LSM são romboédricas à temperatura ambiente, enquanto
que a estrutura cristalina do LaMnO3 é ortorrômbica. Entretanto, a transição da estrutura
romboédrica para tetragonal e até mesmo cúbica pode ocorrer, dependendo das
quantidades substituídas nos sítios A e da temperatura; quanto maior a concentração de
Sr menor a temperatura de transição (KUO et al., 1990; TWU e GALLAGHER, 1993;
SINGHAL, 2003).

2.5. Propriedades dos Catodos

2.5.1. Condutividade Elétrica
De acordo com MOGENSEN et al. (2004) as perovskitas podem acomodar
cátions de raio iônico e valências diferentes, assim se consegue altas densidades de
vacâncias que dão lugar a grandes condutividades iônicas. Em uma perovskita os
cátions do sítio A e ânions tem o mesmo tamanho, constituindo um empacotamento
cúbico compacto. Os sítios octaédricos, que se encontram ligados unicamente a
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oxigênios, são ocupados pelo cátion do sitio B, que são menores, e quando os raios dos
sitios A e B satisfazem o fator de tolerância de Goldschimit Gt=1 (Equação 2.7) a
perovskita é estável e apresenta uma simetria cúbica.

t = (rA + rO)/ [21/2(rB + rO)]

Eq. 2.7.

Onde rA, rB e rO são os raios iônicos de A, B e do íon oxigênio, respectivamente.
Normalmente, esse fator é avaliado pelos raios iônicos e seus respectivos números de
coordenação. Quando o fator de tolerância é próximo de 1 a estrutura é considerada
cúbica ideal, porém em outros casos podem aparecer distorções com estruturas
ortorrômbica e romboédrica.
Todos os fatores que influenciam a condutividade iônica podem ser atribuídos às
tensões que são submetidas à rede cristalina. Uma rede cristalina livre de tensões
oferecerá a máxima condutividade iônica.
As manganitas de lantânio com ou sem dopagem com íons aceitadores tem um
mecanismo de condução do tipo-p por saltos ativados termicamente. Os valores de
condutividade são geralmente muito menores daquele para a condutividade dos metais,
porém sua condutividade aumenta com a temperatura de modo que os dados possam ser
adequados com a expressão de Arrehenius (BATTABYAL e DEY, 2004).
A condução para estes materiais pode ser explicada a partir da existência de
pares Mn3+/Mn4+, em geral de pares Mne+/Mne+1. O comportamento semicondutor no
mecanismo de condução é majoritário através de saltos ativados termicamente (equação
de Arrehenius) de pequenos polarons. A condutividade das perovskitas dopadas com
estrôncio além de receber a influência da temperatura, também é influenciada pela
densidade e microestrutura, composição e propriedade estruturais (ROSSMALEN et.
al., 1993).
A condutividade iônica das manganitas de lantânio tem seu maior valor a
temperaturas próximas a 800ºC (10-3 S.cm-1) sendo que, quando ocorrem substituições
de La3+ por Sr2+, esse valor pode ser aumentado. A condutividade das manganitas de
lantânio aumenta com o teor de estrôncio, atingindo um máximo quando o conteúdo
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molar de Sr for 0,1-0,4 de substituição (La+Sr=1) (KUO et. al. 1990; HAMMOUCHE
et. al. 1989).
Em cobaltitas de lantânio, a substituição de La por Pr não causa diferenças de
condutividade em função da temperatura. Estes materiais têm alta condutividade iônica
a 800ºC (em torno de 0,1 S.cm-1) e isso se deve ao fato de que as cobaltitas apresentam
maior concentração de vacâncias de oxigênio (JAVIER, 2003).

2.5.2. Estabilidade Térmica
O LSM pode ser considerado estável quando em contato com um eletrólito de
YSZ na temperatura de trabalho da célula; no entanto, para temperaturas maiores que
1250-1350°C, é formada uma camada intermediária de fases de pirocloro La2Zr2O2 e/ou
SrZrO3 (CORTÉS-ESCOBEDO et al., 2008). Como a condutividade dessas fases é
varias ordens de grandezas menor que a condutividade do LSM e do eletrólito, ocorre o
bloqueio do transporte de íons oxigênio nessas interfaces, contribuindo para o aumento
da resistividade do sistema (LABRICHA et al., 1993; STOCHIONOL et al., 1995).
Em geral, nas LSM a substituição de pequenas quantidades de Sr nos sítios A
aumenta a estabilidade em relação aos eletrólitos de YSZ, com menor tendência de
formação de La2Zr2O7, que é altamente estável e não se decompõe mesmo com a
passagem de corrente catódica. Porém, um aumento na quantidade de dopantes nos
sítios A provoca um aumento no coeficiente de expansão térmica, incompatibilizando
seu uso com o eletrólito (Tabela 2.2).
A difusão de íons em ferritas e cobaltitas é várias ordens de grandeza maior que
nas manganitas, porém, as manganitas apresentam menor reatividade com o eletrólito e
coeficiente de expansão térmico próximo ao do eletrólito de YSZ, como pode ser
observado na Tabela 2.2 (ULLMANN et al., 2000).
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Tabela 2.2: Coeficiente de expansão térmica (TEC), condutividade eletrônica (σ) e
iônica (σº), e energia de ativação (Ea) de diversas perovskitas a 800°C em ar
(ULLMANN et. al., 2000).
Composição

TEC (10-6 K-1)

Sr0,9Ce0,1CoO3-x

21,5

Sr0,9Ce0,1FeO3-x

Log σ

σo (S/cm)

Ea (σo) (eV)

2,47

0,133

0,82

20,2

1,46

0,064

0,87

Sr0,85Ce0,15Fe0,8Co0,2O3-x

18,5

1,59

0,016

1,00

Sr0,9Ce0,1Fe0,8Ni0,2O3-x

18,9

1,94

0,04

-

La0,3Sr0,7CoO3-x

25,0

2,96

0,76

-

La0,5Sr0,5CoO3-x

22,3

3,13

0,093

-

La0,6Sr0,4CoO3-x

20,5

3,2

0,22

La0,65Sr0,3Fe0,8Co0,2O3-x

14,9

2,20

4.10-3

0,85

La0,6Sr0,4FeO3-x

16,3

2,11

5,6. 10-3

0,75

La0,6Sr0,4Fe0,8Co0,2O3

17,5

2,48

8,0. 10-3

1,32

La0,6Sr0,4Fe0,5Co0,5O3

20,3

2,69

-

-

La0,6Sr0,4Fe0,2Co0,8O3

21,4

2,43

-

La0,8Sr0,2Fe0,9Co0,1O3
La0,8Sr0,2Fe0,8Co0,2O3-x

13,9
14,8

(S/cm)

1,50
1,94

-

2,2. 10

-3

1,33

2,3. 10

-3

1,34

-3

-

La0,8Sr0,2Fe0,2Co0,8O3-x

19,3

3,00

4,0. 10

La0,8Sr0,2Fe0,5Co0,5O3-x

17,6

2,55

-

-

Pr0,8Sr0,2Fe0,8Co0,2O3-x

12,8

1,88

1,54. 10-3

1,58

Pr0,8Sr0,2Mn0,8Co0,2O3-x

10,9

1,92

3,0. 10-3

0,87

Pr0,65Sr0,3MnO3-x

11,6

2,32

3,4. 10-4

1,19

Pr0,7Sr0,3Mn0,8Co0,2O3-x

11,1

2,3

4,4. 10-3

0,81

Pr0,75Sr0,2Fe0,8Co0,2O3-x
La0,65Sr0,3MnO3-x

10,8
12,3

1,98
2,01

1,1. 10

-4

-

1,7. 10

-4

-

-3

-

La0,75Sr0,2Mn0,8Co0,2O3-x

9,5

1,9

3,1. 10

La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O2,85

11,6

-1,00

0,10

0,73

La0,9Sr0,1(Ga0,8Co0,1)0,8Mg0,2O2,85

13,0

-1,02

0,095

0,71

La0,8Sr0,2Ga0,8Mg0,2O3-x

11,4

-1,00

0,10

0,73

Para aumentar a estabilidade química na interface LSM/YSZ, evitando a
formação de fases resistivas como La2Zr2O7 e SrZrO3, é fundamental utilizar materiais
(La,Sr)xMnO3 com composição sub-estequiométrica no sítio A (x<1) (SINGHAL, 2004;
FLORIO et al., 2004).
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Eletrodos de LSM com composição estequiométrica

apresentam um

enriquecimento de La na interface com o eletrólito, com formação de La2Zr2O7, o que
compromete a aderência eletrodo/eletrólito. Os materiais com composição nãoestequiométrica, embora apresentem maior aderência ao eletrólito e maior estabilidade
química, sinterizam mais rapidamente durante a preparação, com aumento do tamanho
de partícula do eletrodo formado.
A polarização é a modificação do potencial de um eletrodo devido a variações de
concentração do gás, ativação do eletrodo ou variação de resistência ôhmica. A
sinterização pode ser inibida por polarização catódica devido à eliminação das
vacâncias catiônicas nos sítios A, que são necessárias ao processo de difusão catiônica
responsável pela sinterização. Isso ocorre quando as reações de corrosão são controladas
predominantemente por polarização nas áreas catódicas: diz-se que a reação é
controlada catodicamente e que o eletrodo está sob o efeito de uma polarização
catódica.
O tratamento de polarização catódica não somente provoca alterações na
microestrutura dos eletrodos de LSM e na morfologia da interface eletrodo/eletrólito, como
também afeta a taxa e o mecanismo da reação de redução do oxigênio. A passagem de
corrente melhora significativamente a atividade eletroquímica dos eletrodos de LSM para a
redução de oxigênio. Antes da passagem de corrente, a superfície do eletrodo contém uma
camada enriquecida em SrO, que ocupa os sítios ativos, provocando uma inibição da
dissociação e difusão do oxigênio.

Durante a passagem da corrente catódica, há uma redução da pressão parcial do
oxigênio na interface catodo/eletrólito e, sob condições redutoras, ocorre a incorporação
das espécies segregadas de SrO para a rede da perovskita, com simultânea formação de
vacâncias de oxigênio. Durante esse processo de ativação ocorre à difusão do Mn para a
interface com o eletrólito, o que melhora a adesão e aumenta a taxa da reação de
transferência de carga, assim como pode haver a formação de nanoporos na interface
LSM/YSZ, expandindo a interface trifásica (JIANG et al., 1999; TWU e
GALLAGHER, 1993).
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2.6. Métodos de Preparação de Catodos
O conhecimento da influência das propriedades do sólido sobre a atividade do
catodo é fundamental para que as preparações destes óxidos venham atingir sua
eficiência máxima. Na literatura existem sistemas de preparações de catalisadores do
tipo perovskitas que podem fornecer dados reprodutíveis, facilitando tais generalizações
(FIERRO, 1993).
O método de síntese empregado para os pós, o grau de pureza, processos de
desaglomeração, sinterização e conformação, são determinantes para obtenção de pós
com morfologia e microestrutura adequadas para serem utilizados como eletrodos de
SOFCs (BATES et al., 1994).

A síntese desses materiais requer métodos que

proporcionem uma alta área superficial e grande homogeneidade (BELL et al., 2000).
Métodos tradicionais de preparação de materiais tipo perovskita usualmente
envolvem a mistura mecânica de constituintes óxidos, hidróxidos ou carbonatos, mas a
maioria destes materiais tem grande tamanho de partícula. Assim, têm que ser
aperfeiçoadas e adotadas etapas repetidas de misturas e aquecimentos prolongados a
altas temperaturas para gerar um material homogêneo e constituído por uma única fase.
A escolha do método para a preparação dos óxidos deve ser reprodutível de
forma que permita comparar propriedades de diferentes sistemas. A Tabela 2.3
apresenta uma classificação dos métodos de preparação (COURTY e MARCILLY,
1977).
Tabela 2.3: Classificação dos métodos de preparação de perovskitas
Métodos de Síntese
Reação

Físico

Químico

Sólido

---------

Cerâmico

Evaporação

Cristalização

Explosão (combustão)

Co-precipitação

Aerosol

Complexação ou Sol-Gel

Líquido-Sólido

Algumas dessas metodologias de preparo de catodos tipo LSM são relativamente
demoradas, necessitam de várias etapas mais longas de preparo com uma série de
equipamentos e normalmente requerem reagentes relativamente caros como: spray-
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pirólise, co-precipitação, sol-gel, liofilização etc. Porém, algumas técnicas se mostram
bastantes promissoras no aspecto econômico, no tempo e na simplicidade de preparo de
catodos, como os métodos de combustão, citrato (método de Pechini) e método
cerâmico (estado sólido).
Estas técnicas são relativamente simples, rápidas e não requerem o uso de
reagentes muito caros, podendo-se obter resultados satisfatórios na preparação de
catodos, quando realizado um estudo detalhado no aperfeiçoamento do método,
buscando melhorar as condições de preparo e avaliar as possíveis influências nas
propriedades dos materiais. Estes parâmetros bem definidos são fundamentais para que
se obtenham materiais com boas propriedades físicas e químicas que possam ser
empregados como catodos de SOFC.

2.6.1. Método de combustão
A síntese por combustão surgiu como uma técnica fácil e economicamente
viável para a preparação de cerâmicas avançadas, catalisadores e nanomateriais. As
recentes inovações nos parâmetros de processamento na combustão resultaram em uma
melhor compreensão dos fenômenos da combustão, no controle de microestrutura e nas
propriedades dos produtos (PATIL et al., 2002).
O método de combustão consiste na mistura dos sais dos metais desejados
(nitratos/carbonatos), que são facilmente oxidados, e de um combustível orgânico
apropriado, tais como a uréia, sacarose, ácido cítrico, alanina, carbohidrazida e glicina,
que atuam como agente redutor.
O método de combustão é auto-sustentável após o inicio da reação e atinge altas
temperaturas, que garantem a cristalização e formação de pós em curto período de
tempo, com a liberação de grande quantidade de gases, o que tende a minimizar o
estado de aglomeração das partículas que se formam. Este método é muito empregado
para a síntese de diversos tipos de materiais, possibilitando a obtenção de pós com
tamanho de partícula nanométrica, elevada área superficial e alto grau de pureza
(BANSAL e ZHONG, 2006; MIMANI et al., 2001).
O método também se destaca pela forma rápida de obtenção de materiais, pois
não necessita de múltiplas etapas, e custo relativamente baixo em comparação as outras

29

CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

metodologias. Os resultados de materiais sintetizados por este método apontam para
produtos com estruturas bem definidas e composições experimentais muito próximas às
teóricas, isso se deve a boa homogeneização dos materiais no processo de queima
(BANSAL e ZHONG, 2006).
As reações que ocorrem no método de combustão se baseiam nos conceitos da
química dos explosivos e propelentes, tratando-se de reações exotérmicas de alta
velocidade na formação dos materiais. Sendo uma reação auto-sustentável, o calor
necessário para conduzir a reação é fornecido pela própria reação, desprezando fontes
externas de calor (HWANG et al., 2004).
A combustão é uma reação exotérmica não explosiva e a grande quantidade de
gases formados resulta na formação de chamas, que podem alcançar temperaturas
superiores a 1000ºC (SEGADÃES et al., 1998).
Os fatores responsáveis pela obtenção de partículas nanométricas são a
uniformidade de reação e a formação de soluções atômicas ou a nível molecular. Assim,
durante a combustão o processo de nucleação pode ocorrer através do rearranjo entre
átomos e moléculas por difusão ao longo de pequenas distâncias (BANSAL e ZHONG,
2006).
O sucesso da síntese por combustão depende do entendimento correto de
algumas influências dos parâmetros empregados no método, esses podem ser da
temperatura, do propelente utilizado, da proporção do propelente e outros.
2.6.1.1. Influência da temperatura na síntese por combustão
De acordo com HAN et al. (2006) as propriedades dos materiais cerâmicos,
como tamanho do cristalito, área superficial e a formação de aglomerados, são fatores
diretamente influenciados pela temperatura da chama que é gerada durante a combustão,
e a temperatura da chama vai depender do tipo de combustível e do oxidante utilizados
na combustão.
ZHANG et al. (1994) mostraram que o tempo e a temperatura de chama da
combustão são parâmetros importantes que controlam a formação da fase LSM durante
o processo de síntese e que a temperatura da chama varia conforme o material e é,
principalmente, determinada pela formação de fase intrínseca de cada sistema. A
avaliação desses parâmetros é importante visto que uma maior temperatura e um maior
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tempo da chama de combustão favorecem a formação da fase com alta cristalinidade e
sem a presença de fases secundárias.
De acordo com KAUS et al. (2006), a temperatura da reação influencia no grau
de cristalização dos materiais cerâmicos; quando a temperatura da combustão não
alcançar a temperatura da cristalização, o pó precursor semi-decomposto resultará em
um material não-cristalino. Quando alta temperatura de combustão é alcançada, o
crescimento da partícula é limitado pelo curto tempo de reação, e a perturbação causada
pela evolução do gás durante a reação limita o grau de aglomeração.
BANSAL e ZHONG (2006) sintetizaram materiais tipo perovskitas, utilizando
glicina como propelente, e mostraram que além da temperatura da chama, a temperatura
de calcinação desses materiais também é muito importante. Eles perceberam que, com o
aumento da temperatura de calcinação de 700 para 1100°C, ocorre um aumento no
tamanho de partícula de 12 para 50 nm, decorrente possivelmente do processo de
sinterização, ainda que em condição incipiente. Segundo os autores, em 1000 ºC mesmo
que tenha um aumento no tamanho de partícula, ainda se teria um material com
potencial suficiente para utilização como catodo de SOFC.
O que se pode perceber é que existe uma comprovação de que o tempo e a
temperatura de chama de combustão são parâmetros importantes que controlam o
tamanho médio de cristalito. Neste sentido verifica-se que maior temperatura e maior
tempo da chama de combustão favorecem o crescimento dos cristalitos. Entretanto,
alguns fatores devem ser levados em consideração, como o aumento excessivo da
temperatura, que tende a diminuir a área superficial e conseqüentemente aumentar o
tamanho de partícula, visto que essas condições favorecem maior força motriz para o
crescimento das partículas e o aumento do estado de aglomeração.

2.6.1.2. Influência do propelente na síntese por combustão
A escolha do combustível é extremamente importante na síntese de materiais
cerâmicos, uma vez que o combustível deve reagir de forma não violenta, produzir a
menor quantidade de gases tóxicos possível durante a reação e agir como um agente
complexante, tendo uma boa homogeneização com os íons do metal.
HWANG et al. (2004) estudaram a síntese de combustão para obtenção de
cerâmicas eletrônicas, utilizando diferentes combustíveis de queima (uréia, glicina,
alanina, carbohidrazina e ácido cítrico) com propriedades diferentes, como calor de
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combustão e a temperatura de decomposição. Destaca-se a diferença destes parâmetros
entre a glicina e uréia, conforme apresentado na Tabela 2.4. Pode-se observar que a
glicina possui calor de combustão e temperatura de decomposição maior que da uréia,
isso pode contribuir para a queima incompleta e conseqüentemente a grande geração de
resíduo da combustão.
Tabela 2.4: Propriedades dos propelentes orgânicos usados por HWANG et al. (2004).
Componentes orgânicos

Propriedades
Alanina

Glicina

Carbohidrazida

Uréia

Ácido cítrico

80.1

90.1

75.1

60.1

192.1

18.2

13.0

12.6

10.5

10.2

314

262

153

135

175

Fórmula
estrutural
Massa
molecular
(g/mol)
Calor de
combustão
(kJ/g)
Temperatura de
decomposição
(°C)

Através da análise termogravimétrica (ATG) e da medição da temperatura de
combustão, os autores definiram a temperatura de reação para todos os propelentes,
chegando à conclusão que a reação de combustão utilizando uréia é menos rigorosa que
as reações utilizando os demais combustíveis, sendo que a máxima temperatura de
reação para uréia (785°C) é menor que aquela observada para a glicina (1150°C). A
reação de combustão é menos rigorosa para a uréia, com maior formação de gases, o
que favorece a obtenção de materiais de alta cristalinidade em escala nanométrica.
Um outro fator importante é que usando a uréia a temperatura de iniciação (Tin)
é mais baixa (165ºC), e a sua perda de massa é muito mais lenta em comparação com a
glicina, que tem sua Tin igual a 180°C, como podemos observar na Figura 2.9. A Tin
pode variar com o tipo de material que esta sendo preparado, em função da formação do
complexo entre o óxido e o propelente.

32

CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Figura 2.9 – ATG do precursor preparado pelo método da combustão utilizando
diferentes combustíveis (HWANG et al., 2004).
Segundo SEGADÃES et al. (1998), a influência do propelente na síntese de
materiais cerâmicos está relacionada com a temperatura de combustão, que é
influenciada pela valência do propelente, baseada na teoria do propelente. A uréia
(CO(NH2)2 valência 6+), com menores temperaturas de reação, é mais viável para a
preparação de materiais cerâmicos, em relação a outros combustíveis, tais como a
glicina (NH2CH2COOH, valência 9+), carbohidrazina, ácido oxálico e outros,
permitindo a obtenção de pós menos aglomerados e com menor tamanho de partícula.
Segundo HWANG et al. (2005), para alguns materiais quando é utilizada a
glicina como propelente em excesso (Ψ> 1, tem deficiência de oxigênio), ela requer
uma maior captura de oxigênio do meio para a combustão ocorrer, isso leva ter uma
temperatura de chama mais baixa, não atingindo uma temperatura mínima de
cristalização. Para deficiência desse combustível (Ψ< 1 tem excesso de oxigênio na
mistura), geram-se maiores temperaturas da reação, favorecendo a cristalização. Na
uréia o efeito é contrário, quando se tem excesso de combustível tem-se alta temperatura
e conseqüentemente na deficiência de combustível se tem menor temperatura de reação.
Este efeito pode ser visto no trabalho de BERGER et al. (2007) onde a
quantidade de propelente influenciou na temperatura de obtenção das LSM com boas
propriedades, sendo que o uso de excesso de glicina em relação ao óxido levou à
melhores resultados que utilizando a uréia como propelente.
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Segundo PINGBO et al. (2000), o tamanho de partícula da LSM pode ser
controlado pelo ajuste da razão combustível/nitratos. Os autores concluíram que em
concentrações mais elevadas de glicina (1,1; 1,0 e 0,8), pode-se obter cristalitos na
ordem de 20, 40 e 80 nm, respectivamente. Este resultado deve-se a maior quantidade
de propelente, que aumenta a temperatura de chama no processo de combustão. Através
do controle da razão de glicina/nitratos, conforme a Equação 2.8, é possível obter
materiais nanocristalinos de LSM.

χ La(NO3)3 (1) + (1-χ) Sr(NO3)2 (1) + Mn(NO3)2 (1) +

Eq. 2.8.

H2NCH2COOH (1) → LaχSr1-x MnO3 + CO2 (g) + H2O (g) + N2 (g)

Outro trabalho interessante que comprova que a razão de propelente influencia
na síntese de combustão de materiais tipo LSM foi realizado por PRABHAKARAN et
al. (2005), utilizando sucrose como propelente na síntese. As razões foram calculadas
com base na química do propelente, e foi verificado que seria necessário no mínimo 2
moles do propelente para cada mol do nitrato para se obter uma fase pura de LSM.
Segundo os autores a temperatura de 700ºC para calcinação foi suficiente para
eliminar todo o carbono do processo, evidenciando que o processo de combustão foi
completo durante a síntese. Porém foi observado que com o aumento da quantidade de
propelente de 2 para 3, 4 e 5 moles, ocorre um aumento no tamanho de cristalito de
13,1 para 14,8, 15,7 e 17,.9 nm, respectivamente. Também é observado um aumento no
diâmetro de aglomerados que varia de 0.22 – 0.24 μm. Isso pode ocorrer devido a
elevada quantidade de propelente utilizada que eleva a temperatura e a velocidade da
combustão, contribuindo para formação de aglomerados.
Não foram percebidas variações muito grandes na densidade com a variação da
razão do propelente. Este trabalho demonstra a grande diferença nas características de
cada propelente utilizado, sendo fundamental o estudo detalhado da composição e do
tipo de propelente a ser escolhido para síntese de LSM.
A quantidade do propelente a ser usada na síntese se torna um ponto chave para
o sucesso do preparo, pois, utilizando-se uma quantidade mínima necessária de
combustível nas reações de combustão, obtém-se uma baixa entalpia da reação o que
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leva as partículas a permanecerem a uma temperatura mais baixa. A evolução dos gases
da reação pode resultar em uma estrutura altamente porosa.
2.6.1.3. Influência do pH na síntese por combustão
O estudo de pH da solução utilizando uréia e glicina na síntese por combustão
ainda é um campo a ser explorado. GUO et al. (2006), sintetizaram LSM por um
método de gel combustão, que consiste em uma combinação do método de citrato e
método de combustão, onde os nitratos são misturados ao ácido cítrico utilizado como
propelente formando um gel, que é queimado para obtenção do precursor de LSM. Os
autores estudaram a influência da concentração do propelente e do pH de síntese. Os
pHs foram ajustados para 0,5, 1,5, 2,5 e 3.0 utilizando NH4OH.
Os autores concluíram que pHs entre 0.5 – 1.5 aumentam a temperatura de
ignição e reduzem a temperatura de chama, resultando em partículas ultrafinas. Valores
de pH acima de 3 podem promover precipitações, comprometendo a formação da fase.
A variação de pH entre 0.5 - 1.5 não afetam a sinterabilidade, que foi considerada boa a
1300 ºC/ 2h, obtendo-se materiais com cerca de 40% de porosidade.
O excesso de ácido cítrico na solução pode acarretar a formação de MnCO3,
sendo que em torno de 1.5 mol de ácido por mol de nitrato é um ponto limitante para a
reação de síntese. Quando a proporção de ácido cítrico varia entre 0,5 e 1,5 o tamanho
de partícula varia de 50 a 100 nm.

2.6.2. Método do citrato
O método do citrato, desenvolvido por PECHINI (1967), baseia-se na formação
de uma resina polimérica na qual estão incorporados os cátions metálicos distribuídos
homogeneamente. O método consiste na mistura dos precursores, geralmente nitratos,
carbonatos, óxidos, cloretos, etc., mais um ácido carboxílico (ácido cítrico) e um
poliálcool (etilenoglicol), que são responsáveis pela quelação, esterificação e
polimerização.
De acordo com WORAYUNGYING et al. (2008), o ácido cítrico tem a função
de coordenar os íons metálicos e o etilenoglicol é um solvente para o processo de
polimerização, entre o ácido e o etileno, formando uma resina polimérica. O processo
ocorre quando os precursores dissolvidos em solução de ácido cítrico, juntamente com
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água, possibilitam a formação de quelatos polibásicos. A adição de poliálcool a esta
solução causará uma reação de condensação formando um éster. Em temperaturas
relativamente baixas, em torno de 110°C, ocorre a poliesterificação permitindo a
evaporação do excesso de álcool e água. Na faixa de 300 a 700ºC ocorre a saída de
matéria orgânica e a fase cristalina cresce com alta homogeneidade química e alta área
superficial.
A reação de polimerização ocorre em duas etapas, sendo a primeira de quelação
e a segunda de esterificação, finalmente resultando numa matriz polimérica com os íons
metálicos distribuídos uniformemente, como podemos ver na Figura 2.10.
1ª Etapa

2ª Etapa

Polímero

Matriz Polimérica

Figura 2.10 - Etapas da reação de polimerização do metal, ácido cítrico e etilenoglicol
(GAOKE et al., 2006).
A etapa final da síntese pelo método do citrato ocorre pela decomposição do
material orgânico por pirólise e a formação da fase cristalina pela reação dos cátions com
os íons oxigênio do próprio polímero ou com o oxigênio do ar. É preciso ter em mente
que após a reação química, o processo de cristalização ocorre por nucleação e por
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crescimento. Um número muito grande de núcleos deve ser formado quando a
decomposição do material orgânico é total. A partir daí, as partículas irão interagir e
ocorrerá o crescimento destas até um tamanho de equilíbrio que dependerá da
temperatura e do tempo de tratamento, entre outras variáveis (MARCOS e GOUVÊA,
2004).
O processo de crescimento de partículas por coalescência pode ser bem
representado pelo modelo chamado de "Ostwald ripening" (CHIANG et al.,1997). O
modelo considera que partículas grandes apresentam uma menor solubilidade que
partículas pequenas, quando estão em equilíbrio com um líquido saturado do material das
partículas. Desta forma, as partículas pequenas devem ser solubilizadas, ao mesmo
tempo em que as grandes devem crescer. As partículas menores têm uma fração muito
maior de átomos na superfície que partículas maiores. O excesso de energia de superfície
faz com que partículas pequenas desapareçam simultaneamente ao crescimento das
grandes, o que leva à diminuição da superfície do material.
O processo de coalescência pode ser então representado pela equação 2.9
(CHIANG et al., 1997):

a3 – a03 = 3 c0g DM t

Eq. 2.9.

4 ρ RT
Onde a é o tamanho médio das partículas num tempo t, a0 é o tamanho inicial
das partículas, g a energia de superfície, D o coeficiente de difusão, co é a solubilidade no
equilíbrio, M a massa molar, ρ densidade do material, R é a constante dos gases e T a
temperatura absoluta. O tamanho médio das partículas será determinado pelo tempo de
tratamento e pela temperatura. Em materiais preparados em condições semelhantes de
tempo e temperatura, os fatores que poderão afetar o sistema serão g e D, já que os
outros fatores são conhecidos.
A solubilização do aditivo leva à formação de vacâncias de oxigênio e, em
conseqüência, o aumento do coeficiente de difusão. Neste caso, o tamanho final de
partículas será maior que a do material puro. Por outro lado, no caso de haver segregação
de íons para a superfície do pó, ocorrerá uma diminuição da energia de superfície. A
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conseqüência morfológica será a diminuição do tamanho final de partículas, aumentando
a área superficial (MARCOS e GOUVÊA, 2004).
O método do citrato é de fácil implantação, baixa contaminação, pode ter uma
temperatura de síntese relativamente baixa, com obtenção de pós nanométicos e sem
problema de difusão. Porém os reagentes são relativamente caros, pode ocorrer formação
de pós aglomerados, tem um difícil controle estequiométrico e uma solução muito
estável. O sucesso da síntese por citrato depende muito dos parâmetros que influenciam
na obtenção desses materiais com boas propriedades morfológicas. Os parâmetros mais
importantes que influenciam na formação da fase LSM serão discutidos a seguir.
2.6.2.1. Influência da razão entre cátions metálicos/ ácido cítrico/etilenoglicol
A razão entre cátions metálicos e acido cítrico é muito importante para o
processo de quelação e estereficação com o íon metálico, influenciando na formação da
fase LSM, com pequenos aglomerados e alta porosidade. Até pouco tempo eram
inexistentes os estudos em relação à variação na razão do ácido e íons metálicos.
YANG et al. (2005) perceberam que, para evitar a precipitação que ocorre ao
longo de todo o processo de concentração e homogeneização dos íons metálicos na
resina, a razão de acido cítrico (misturado a uma solução de etilenoglicol)/íons
metálicos deve estar acima da razão estequiométrica e a temperatura de secagem
moderada, sendo assim os autores estudaram a razão mínima de quelante possível para a
síntese de LSM.
Os autores verificaram que durante o processo de preparo, para razões ácido/íons
metálicos abaixo de três a homogeneização era muito difícil, sendo que quando o
precursor foi aquecido para remoção da água e solventes, em virtude da falta de ácido
cítrico, ocorreram precipitações.
Quando a razão foi aumentada para quatro, não foi verificada a ocorrência de
precipitados, sendo, portanto uma razão adequada para formação do complexo
polimérico. A temperatura de secagem do gel polimérico também foi avaliada, onde
temperaturas acima de 90ºC podem contribuir para a ocorrência de precipitados na
reação de polimerização, sendo que a temperatura deve ser controlada, mesmo em
condições ideais de quelante/íons metálicos.
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Definida a razão ideal de ácido/íons metálicos, os pós de LSM foram calcinados
em diferentes temperaturas e caracterizados quanto à área superficial, como pode ser
visto na Tabela 2.5. As áreas obtidas são maiores do que as encontradas pelos métodos
convencionais, como a reação em estado sólido.
Tabela 2.5 – Propriedades dos pós de LSM, preparado a partir de razão molar de ácido
cítrico/íons metálicos igual a 4, calcinados em diferentes temperaturas. (YANG et al.,
2005).
Temp.
(°C)

DMEV(nm)

SBET
(m2/g)

DBETa

D(cristalito)

DLPD
(nm)

DLPD/DMEV

550

20-50(35 ± 15)

25.24

36.1

30

76.20

2.17

600

30-60(45 ± 15)

18.03

50.6

43

110.38

2.45

700

40-80 (60 ± 20)

13.76

66.3

52

159.61

2.65

800

50-90 (70 ± 20)

10.16

89.8

64

196.25

2.80

DMEV Diâmetro médio de partícula obtida a partir da Microscopia Eletrônica de Varredura; a Diâmetro de
partícula calculado através da equação DBET = 6/densidade teórica (ρ)x SBET(m2/g), densidade teórica igual
a 6,58g/cm3.

A área superficial diminui em função da temperatura de calcinação. A densidade
teórica foi calculada a partir de dados da literatura e o valor encontrado foi satisfatório
para este tipo de material, em torno de 6,58 g/cm3. Os pós obtidos apresentaram
tamanho de cristalito variando entre 20-60 nm em função da temperatura de calcinação
550-800ºC.
A calcinação dos materiais a baixa temperatura (550ºC) foi possível devido a
grande quantidade de ligantes C-C-O (identificados com a ajuda de infravermelho),
formados na reação, provenientes do etilenoglicol. Essas ligações são mais facilmente
colapsadas com a elevação da temperatura. Quanto maior a composição de etilenoglicol
na reação, maior a geração desses ligantes, reduzindo também a temperatura de
calcinação para obtenção da fase LSM.
Segundo GAKI et al. (2008) a razão dos reagentes e as condições de
poliesterificação têm um efeito considerável sobre a pureza e as propriedades de
granulometria dos óxidos. No entanto, as condições podem variar para cada tipo de
39

CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

material. Além do efeito da composição dos reagentes, outros fatores como: temperatura
ideal para formação da resina polimérica; temperatura ideal de decomposição dos
precursores para que não ocorra segregação de cátions; ainda não estão totalmente
esclarecidos, necessitando-se de estudos mais aprofundados.
Em face dessas considerações, GAKI et al. (2008) estudaram a habilidade do
ácido cítrico (AC) em formar quelatos metálicos estáveis, a poliesterificação entre AC e
o etilenoglicol (EG) e o efeito das razões dos cátions metálicos (CM) e ácido cítrico e
AC/EG na síntese de perovskitas do tipo LaMO3 (M=Co, Mn e Fe).
Na preparação do gel, os autores observaram que para razões de CM:AC e
AC:EG iguais a 1 ocorrem algumas precipitações durante o processo, e que essas
acabam afetando a homogeneização da solução, podendo ocasionar a má formação da
estrutura. Outro fator interessante na formação do gel é que o aumento nas razões
CM:AC para 2 e na razão de AC:EG para 3, provoca um prolongamento no tempo de
formação da resina polimérica, o que ocorre devido a grande quantidade de etilenoglicol
na reação.
O processo de secagem dos géis também é afetado pela variação de composições
de CM:AC:EG. Quando as razões são iguais a 1 as amostras foram secas a 150ºC por 24
h, tornando-se materiais bem frágeis. Quando as razões subiram para 2 e 4 foi
necessária uma temperatura de 200ºC durante 2 dias para secagem total, no entanto o
material se tornou muito denso. Portanto, quantidades em excesso principalmente de
AC levam a formação de polímeros lineares com poucas ramificações e de baixa
porosidade (alta densidade).
Através das caracterizações os autores puderam concluir que as razões CA:AC e
AC:EG além de afetarem fortemente a gelificação das soluções, também afetam a
secagem dos géis e a pureza do produto final. A obtenção de fases puras só foi possível
com razões CM:AC = 2 e EG:AC = 3, sendo estas razões favoráveis para a síntese de
LaMO3 (M=Co, Mn e Fe).
Recentemente LEE et al. (2008) estudaram o efeito do solvente (etilenoglicol ou
2-methoxietanol) e do agente quelante (acetilacetona, ácido cítrico ou EDTA) na síntese
de La0.8Sr0.2CrO3. Os resultados obtidos mostraram uma melhor eficiência na utilização
de etilenoglicol como solvente e ácido cítrico como agente quelante, sendo que para
razões baixas de solvente/agente quelante ocorreu a formação de fases secundárias do
tipo SrCrO4. As razões solvente/agente quelante variaram entre 1-7 moles e os melhores
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resultados foi obtido em razão igual a 7, onde a fase SrCrO4 se encontrava em menor
fração, mostrando que é necessário uma quantidade suficientemente alta nas razões
entre o solvente e o agente quelante para complexar todos os íons metálicos.
A melhor formação do complexo diminuiu a temperatura de calcinação e
favoreceu a obtenção de materiais com partículas nanométricas e com maiores áreas
superficiais. As amostras foram posteriormente sinterizadas a 1200ºC, sendo que as
medidas de densidade e granulometria foram satisfatórias.
BERGER et al. (2004) estudaram a variação na composição do dopande Sr na
síntese de perovskitas do tipo La1-xSrxCoO3 com x = 0,1; 0,2 e 0,3, utilizando ácido
maleico como agente quelante, em pH controlado com uma solução de amônia (pH = 7)
e calcinados a 1000ºC.
Através dos DRXs das amostras os autores perceberam que além de uma boa
quantidade de fase LSM com estrutura romboédrica, o parâmetro de rede “c” apresentou
aumentos quando a concentração do dopante (Sr+2) foi aumentada, e também foi
observada uma pequena diminuição nos parâmetros a e b. Essas distorções nos
parâmetros são atribuídas às diferenças de raio atômico entre o dopante e o íon
substituído.
O tamanho de cristalito e a área superficial também são influenciados pela
composição de Sr na estrutura, sendo que quanto maior a concentração de Sr (0,1; 0,2 e
0,3) maior é o tamanho de cristalito (38, 46 e 58 nm respectivamente) e menor a área
superficial (37,5; 35,5 e 30,7 m2/g).

2.6.2.2. Influência do pH na síntese por citrato
XU et al. (2006) realizaram um estudo da influência do pH na síntese de
materiais cerâmicos tipo perovskita pelo método do citrato, analisando o pH padrão da
solução (pH=1.5) e o ajuste do pH em 7 com uma solução de amônia. Uma das
avaliações feitas pelos autores foi a mudança de coloração das resinas, sendo escura
para pH= 1.5, e branca para pH=7, decorrente das precipitações. Os autores também
observaram que a temperatura de formação da fase dependia do valor pH, sendo que a
temperatura de calcinação subia de 1200ºC para 1300ºC quando o pH era ajustado para
7. Segundo os autores, o aumento do pH da solução pode aumentar a estabilidade do íon
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metálico-ácido cítrico, sendo que isso melhora a homogeinização no poliéster precursor
após a estereficação, tornando as ligações mais difíceis de serem colapsadas. Porém os
autores concluíram que ainda não esta bem claro, porque o aumento do pH retarda a
formação do pó cerâmico.

2.6.3. Método Cerâmico (estado sólido)
Este método é relativamente simples e consiste em uma reação sólido-sólido,
muito empregado na preparação de materiais cerâmicos. O método baseia-se na mistura
mecânica de óxidos simples ou de outros precursores adequados, que é submetida a uma
temperatura elevada, com a finalidade de produzir as fases de interesse, ocasionando
uma drástica perda de área superficial por sinterização.
Diversos fatores são responsáveis por modificar a reatividade dos sólidos e das
reações em estado sólido. Na maioria dos casos estas reações ocorrem a partir de pós
pouco reativos, e fatores como temperatura, distribuição de tamanho de partícula (DTP)
das matérias-primas e a efetividade das misturas utilizadas ocupam lugar de destaque,
podendo modificar consideravelmente a cinética da reação (COBRELON et al.,2004).

2.6.3.1. Influência da temperatura na síntese por estado sólido
A temperatura é um fator de extrema relevância para um processo em estado
sólido, pelo fato da velocidade de reação ser função exponencial da temperatura. Esta
relação, conhecida como equação de Arrhenius (ATKINS, 1998), está expressa na
equação 2.12.

Onde: kc é a constante da reação, A o fator pré-exponencial, Ea a energia de ativação
empírica, R a constante dos gases (J.mol-1K-1) e T a temperatura absoluta.
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MAZON et al. (2004) prepararam cerâmicas tipo-perovskitas à base de
Ba0,77Ca0,23TiO3 por estado sólido, com objetivo de avaliar a temperatura de calcinação
e o tempo de moagem dos pós. Os pós foram sintetizados usando-se um moinho de
bolas (esferas de ZrO2) e álcool isopropílico como solvente para o meio de moagem, em
tempos de 24, 72 e 96 horas.
Através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), os autores puderam
constatar que o tamanho médio das partículas diminui com o aumento do tempo de
moagem e o intervalo de distribuição do tamanho das partículas se torna mais estreito
quando o tempo é aumentado.
Com objetivo de avaliar a influência da temperatura, os pós obtidos no melhor
tempo de moagem (96 h), foram calcinados em diferentes temperaturas (1100, 1200,
1250/6h e 1250/12 h). Observou-se que em temperaturas abaixo de 1250ºC, ocorre a
formação de fases secundárias. Com o aumento na temperatura e no tempo de
calcinação para 1250º/12h a fase obtida é única.

2.6.3.2. Influência do tempo de moagem na síntese por estado sólido
A influência da distribuição de tamanho de partícula na reatividade dos sólidos é
de fácil intuição, já que as partículas menores de um conjunto devem, a princípio, ser
consumidas mais rapidamente que as partículas maiores. Portanto a velocidade da
reação por unidade de volume está diretamente ligada ao raio das partículas individuais
e, do ponto de vista físico, está associada aos parâmetros: área e energia superficial das
partículas; velocidade de dissolução, sublimação, dissociação e reação química com
outras espécies; e espessura da camada de produto formado durante o processo de
reação, que influencia a velocidade de difusão (COBRELON et al., 2004).
A natureza e o número de pontos de contato entre as partículas das espécies que
participam da reação é a característica que diferencia este tipo de reação heterogênea
das reações sólido-líquido e sólido-gasoso. Pelo fato de neste tipo de reação as
partículas estarem fixas, o processo dependerá da extensão do contato inicial entre os
reagentes, e isso depende enormemente do processo de mistura ao qual foram
submetidos os componentes (COBRELON et al., 2004). Na Figura 2.11 é apresentado
um esquema exemplificando o comentário acima.
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Figura 2.11 – Efeito do método de mistura no estado de aglomeração de partículas
(COBRELON et al., 2004).
CHEN et al. (2007) prepararam perovskitas à base de Nd0.7Sr0.3MnO3, com
diferentes tempos de moagem, utilizando moinho de bolas. Os autores puderam
observar que em tempos relativamente baixos, em torno de 4 horas, já é possível se
obter fases puras de perovskitas, sendo que em 12 horas o material se torna amorfo.
Esse resultado de 12 horas segundo os autores é diferente dos relatados na literatura,
que considera que materiais amorfos podem aparecer com 100 horas de moagem.
Porém, esse resultado pode ser atribuído à velocidade de agitação que foi utilizada
(1400 rpm), maior que no trabalho citado (800 rpm), onde essa maior velocidade de
agitação produziria maior energia no meio reacional, proporcionando a formação da
fase num pequeno período de tempo.
Outra razão seria na quantidade de corpos moedores utilizados pelos autores que
foi de 10:1 em relação ao peso do material, e no trabalho citado foram utilizados 20:1,
isso também estaria relacionado com a quantidade de energia que o sistema pode gerar
durante a moagem. Também foi observado que o tamanho médio de partícula diminui
com o aumento do tempo de moagem, variando entre 50-120 nm.
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2.7. Calcinação
Para os materiais empregados como catodo para SOFC a calcinação é realizada
com o objetivo de reduzir ao máximo o teor de carbono existente na amostra, e também
de ajustar a estequiometria e proporcionar o aparecimento das fases de interesse
material. Essa operação consiste em transformar, por efeito de calor, todo o material em
um óxido. Isso ocorre devido ao tratamento térmico que oxida as substâncias existentes
na amostra.
Têm-se estudado diferentes temperaturas para diferentes composições dos
óxidos, sempre tentando uma temperatura que seja suficiente para a decomposição da
matéria orgânica, se esta for utilizada, e uma boa formação da fase desejada, mas
geralmente para óxidos essa temperatura está próxima a 1000ºC. A calcinação do
material faz parte de etapa fundamental na transformação do material, e possibilita
posteriormente análise detalhadas do óxido formado, por diferentes técnicas
instrumentais (VAN VLACK, 1985; CALLISTER, 1997).
A temperatura tem um grande efeito nas propriedades dos materiais cerâmicos,
podendo influenciar parâmetros importantes, como transições de fases, formação de
poros e tamanho de partícula.
MOREIRA et al. (2006) estudaram o crescimento da partícula cristalina em
função da temperatura de calcinação dos dispositivos a base La2/3Sr1/3MnO3. Os autores
observaram que os tamanhos das partículas aumentavam de 20,2 a 95,5 nm, em função
do aumento da temperatura de calcinação entre 600 a 1000ºC. Observaram também um
efeito no parâmetro de rede (ΔV/V~0.46%) em função da temperatura, evidenciando que
a temperatura influencia na formação da estrutura, podem-se obter materiais com
diferentes propriedades apenas com a variação de temperatura na preparação dos
materiais.
ASSAF et al. (2005) prepararam perovskitas do tipo LaMnO3 e La1-XSrxMnO3
(x=0,3-0,5) utilizando o método de citrato e estudaram a influência da temperatura de
calcinação na obtenção de materiais com alta área superficial. Os autores usaram duas
condições de calcinação 750°C/10h e 900°C/10h, com objetivo de observar seus efeitos
na estrutura cristalina e na textura dos compostos.
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Eles verificaram que quanto maior a temperatura de calcinação maior a
cristalinidade da estrutura. Quanto à variação na composição, observa-se certa
similaridade entre os perfis de DRX, o que indica uma semelhança entre as estruturas
formadas. A Tabela 2.6 apresenta os resultados encontrados na determinação da área
específica das perovskitas dopadas e não dopadas com Sr, em diferentes temperaturas de
calcinação.
Tabela 2.6: Influência da temperatura de calcinação na área especifica BET. (ASSAF et
al., 2005)
Composto

Área (m2/g)

LaMnO3 750°C

14,6

LaMnO3 900°C

8,9

La0,7Sr0,3MnO3 750°C

20,9

La0,7Sr0,3MnO3 900°C

6,3

La0,5Sr0,5MnO3 750°C

16,7

La0,5Sr0,5MnO3 900°C

9,3

Observa-se através dos valores encontrados que quanto maior a temperatura de
calcinação, menor as áreas obtidas, indicando que uma melhor definição do arranjo
cristalino da estrutura da perovskita tem como conseqüência uma diminuição da sua
porosidade, e que o aumento da concentração de dopante interfere sensivelmente na
área.

2.8. Sinterização
O processo de sinterização ocorre através do tratamento térmico dado a pós
cristalinos ou não cristalinos. A temperatura do tratamento geralmente acima da metade
da temperatura de fusão, favorecendo a ocorrência de diversas mudanças na estrutura do
material. Essas mudanças podem ser atribuídas aos mecanismos de transportes de
massa.
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Um aspecto muito importante na sinterização é a redução da energia livre de
superfície do sistema, o que leva a um material com menor área de superfície e interface
dos pós compactados. Mudanças na forma dos grãos afetam diretamente a densificação
do material (GERMAN, 1996).
A sinterização pode ser explicada como um processo que pode ocorrer em 3
estágios: o primeiro estágio de sinterização ocorre quando as partículas se rearranjam
formando um pescoço entre os pontos de contato, isto se dá através de leves
movimentos de rotações das partículas, o que causa um aumento nos pontos de contato,
aqui o material tem uma boa porosidade. No segundo estágio os centros de massas das
partículas se aproximam, acarretando uma diminuição na porosidade. Já no terceiro
estágio não há porosidade, pois esta é reduzida pelo transporte de massa ao longo dos
contornos dos grãos, que é chamado de difusão via contornos de grão. Percebe-se que é
necessário um controle nos estágios para que se tenha um material com uma porosidade
mínima (GERMAN, 1996).
O efeito da temperatura de sinterização na porosidade e na condutividade de
catodos tipo La0.8Sr0.2MnO3 foi estudado por LI et al., (2006). Como tentativa de evitar
a densificação dos catodos, os autores utilizaram grafita para a formação de poros. Os
materiais foram misturados a uma suspensão de eletrólito YSZ em 50 vol% e
posteriormente sinterizados em diferentes temperaturas (1000, 1100 e 1250ºC) por 4
horas em fluxo de ar.
Os materiais apresentaram variações na porosidade em função da temperatura,
sendo que a porosidade percentual tem uma rápida queda de 26,7% para 3,2% quando a
temperatura passa de 1100 para 1200ºC. As amostras obtidas nas temperaturas entre
1050-1100ºC tiveram porosidade mínima necessária e foram considerados bons
materiais para as medidas de condutividade. A amostra sinterizada a 1100ºC apresentou
uma melhor resistência a fratura, com diâmetro de poro médio acima de 460 nm.
Os autores também avaliaram a condutividade em função da substituição de La
por Sr na estrutura das LaMnO3, de acordo com a equação 2.10 e 2.11, e perceberam
que esta também é influenciada pela temperatura de sinterização, sendo que na interface
da LSM/YSZ a condutividade é maior quando a temperatura é aumentada. De acordo
com as curvas de ln(σT)~1/T a energia de ativação é de 10,18 kJ/mol para a amostra
sinterizada a 1100ºC. Porém nesta temperatura pode ocorrer difusão dos íons La e Mn
na estrutura do eletrólito de YSZ.
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LaMnO3

½ + 2SrO →
.

2Sr’La + 2ho + 3Ox

2MnMn + O0 → 2MnxMn + V0¨ + ½ O2

Eq. 2.10.
Eq. 2.11.

Onde hº é quantidade de elétrons gerada do M3+ para formar Mn4+ e V0¨ são as
vacâncias formadas.
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3.1. Preparação dos pós de LSM

3.1.1. Matérias-primas utilizadas

A Tabela 3.1 apresenta as características das matérias-primas utilizadas na
síntese das manganitas de lantânio dopadas com estrôncio La1-xSrxMnO3 (LSM x=0,20,4).
Tabela 3.1: Características dos reagentes utilizados na síntese de LSM.
Reagente

Fórmula Química

Nitrato de Lantânio

La(NO3)3 .6H2O

Nitrato de Manganês

Mn(NO3)2 .4H2O

Nitrato de Estrôncio

Sr(NO3)2

Pureza (%)

Origem

99,0

Vetec

97,5

Vetec

99,0

Vetec

Óxido de Lantânio

La2O3

99,9

Vetec

Óxido de Manganês

Mn2O3

99,9

Vetec

SrO

99,9

Vetec

SrCO3

99,9

Vetec

Uréia

CO(NH2)2

99,6

Vetec

Glicina

NH2CH2COOH

98,5

Vetec

Óxido de Estrôncio
Carbonato de
Estrôncio

Ácido Cítrico

C6H8O7

99,5

Vetec

Etileno Glicol

C2H6O2

98

Vetec

Álcool Isopropilico

C3H8O

99,7

Vetec
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No início dos trabalhos de síntese, os nitratos utilizados como precursores para a
preparação dos catodos foram analisados por análise termogravimétrica (ATG), para se
determinar o grau de hidratação real das amostras, sendo que esse teor é imprescindível
para os cálculos de adição dos dopantes nos catodos (Figura 3.1).
110

(a) Nitrato de Estrôncio
(b) Nitrato de Lantânio
(c) Nitrato de Manganês
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Figura 3.1 - ATG dos nitratos de Lantânio, Estrôncio e Manganês.
Através da ATG foi possível observar que os nitratos de lantânio e manganês
estavam de acordo com a respectiva indicação nos rótulos dos frascos, porém o de
estrôncio estava com um pequeno excesso de água (3 mols) em sua estrutura. Com esse
resultado foi possível estimar as composições para síntese dos pós catódicos de forma
mais precisa.

3.1.2. Método de Combustão
Na síntese das amostras de manganitas de lantânio dopadas com estrôncio La1xSrxMnO3

(LSM x= 0,2, 0,3 e 0,4), preparadas pelo método de combustão procedeu-se

da seguinte forma: Com os materiais de partida (nitratos de La, Sr e Mn), foi calculada a
composição estequiométrica através das valências de oxidação e redução dos elementos,
baseada na química do propelente (RINGUEDÉ et al., 2001). Calculadas as razões de
propelente/óxido (Anexo II), os nitratos foram misturados sobre uma chapa de
aquecimento com temperatura de 150ºC, até o material ser fundido, em seguida foi

50

CAPÍTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

adicionado o combustível (uréia ou glicina), e misturado até que se tivesse uma fase
escura e homogênea (Figura 3.2).

Figura 3.2 - Imagem do processo de preparação das LSM pelo método de combustão.
O material obtido foi então levado para mufla a 600°C para que ocorresse a
queima da mistura e em seguida retirado da mufla. Para as medidas de temperatura
durante o processo de combustão foi colocado um termopar imerso na mistura, acoplado
ao forno. O pó precursor obtido da queima foi então triturado e calcinado até 750ºC por
10 h em fluxo de ar (60 mL.min-1) empregando-se uma taxa de aquecimento de
10°C.min-1, com a programação de temperatura mostrada na Figura 3.3.
3.1.2.1. Método Gel Combustão
Em paralelo ao método padrão de combustão, foi desenvolvido nesta dissertação
um método denominado de gel combustão, que tem como objetivo melhorar a
homogeneidade dos precursores para formação de uma fase LSM mais cristalina (para
razões mínimas de propelente/óxido metálico) durante o processo de síntese.
No método de gel combustão, prepara-se uma solução de nitratos (La, Sr, Mn),
em quantidades adequadas de acordo com a estequiometria da perovskita, que são
misturados (100mL água deionizada, pH = 1,5) e aquecidos lentamente até 60°C em
banho de óleo. Adiciona-se então o propelente (glicina ou uréia), mantendo o
aquecimento por 6 h. Obtém-se então um gel homogêneo, que foi levado a mufla
(600°C) para queima do material, e retirado logo que a queima ocorre. Em seguida o
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material é desagregado e calcinado nas mesmas condições da combustão padrão (Figura
3.3.).
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Figura 3.3 – Ilustração das etapas de calcinação.
Para facilitar a leitura dos resultados e o melhor entendimento dos mesmos, a
Tabela 3.2 apresenta as nomenclaturas das amostras sintetizadas pelo método de
combustão.
Tabela 3.2: Identificação das amostras sintetizadas pelo método de combustão.
Amostra

Concentração de
Sr (razão molar)

Metodologia

LS0,2MCBU

0,2

Combustão

LS0,3MCBU

0,3

Combustão

LS0,3MGCBU

0,3

Gel Combustão

LS0,4MCBU

0,4

Combustão

LS0,2MCBG

0,2

Combustão

LS0,3MCBG

0,3

Combustão

LS0,3MGCBG

0,3

Gel Combustão

LS0,4MCBG

0,4

Combustão

Propelente

Uréia

Glicina
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3.1.3. Método do Citrato
O fluxograma da Figura 3.4 mostra a preparação das amostras de manganitas de
lantânio dopadas com estrôncio La1-xSrxMnO3 (LSM x= 0,2, 0,3 e 0,4) pelo método do
citrato.

Figura 3.4 - Fluxograma da preparação dos catodos de LSM pelo método do citrato.
Preparou-se uma solução com composições adequadas dos nitratos (Anexo II)
em água deionizada, com pH = 1,5 aproximadamente, que foi aquecida a 60°C em
chapa de aquecimento. Em seguida foi adicionado o ácido cítrico nas razões molares de
1:1, 2:1 e 3:1 de ácido cítrico/óxidos metálicos para que ocorresse a formação dos
quelatos polibásicos. Mantendo a mesma temperatura, foi adicionado o etilenoglicol na
razão molar de 1:1 em relação ao ácido cítrico, para que ocorresse a esterificação. O
material foi mantido sob agitação até a formação de uma solução homogênea, em
seguida em banho de óleo foi elevada a temperatura para 110°C por 24 h para a
evaporação do solvente e formação de uma resina de alta viscosidade que impede a
segregação dos cátions durante a decomposição térmica.
Esse material foi então desagregado e cominuído, passando em seguida por
secagem em estufa a 110°C por 8 horas. O pó obtido foi calcinado inicialmente a 750ºC
e posteriormente realizado um estudo com diferentes temperaturas (100-1000°C), com
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fluxo de ar (60 mL/min-1), empregando-se uma taxa de aquecimento de 10°C.min-1
como mostra a Figura 3.5, em seguida novamente desagregado e cominuído.
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Figura 3.5 – Ilustração das etapas de calcinação em diferentes temperaturas.
Para facilitar a leitura dos resultados, as amostras sintetizadas pelo método de
citrato receberam as nomenclaturas mostradas na Tabela 3.3.
Tabela 3.3: Identificação das amostras sintetizadas pelo método do citrato.
Amostra

Razão de Sr (molar)

LS0,2MCI

0,2

LS0,3MCI

0,3

LS0,4MCI

0,4

Método
Citrato

3.1.4. Método do Estado Sólido
A preparação dos pós catódicos a base de manganitas de lantânio dopadas com
estrôncio La1-xSrxMnO3 (LSM x=0,2, 0,3 e 0,4) pelo método do estado sólido, de acordo
com fluxograma da Figura 3.6, teve como materiais de partidas os óxidos de La e Mn e
carbonato de estrôncio, os quais foram adicionados nas razões adequadas (Anexo III) e
pesados numa razão 8:1 de esferas (ZrO2) por grama de óxidos. Em seguida, foram
misturados no moinho de bolas da marca FRITSCH, modelo Centrifugal Ball Mill
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Pelverisette 6, em temperatura ambiente, utilizando uma velocidade de rotação de 500
rpm com intervalos de rotação de 5 minutos (Figura 3.7).

Figura 3.6: Fluxograma da preparação de LSM pelo método de estado sólido.
A mistura dos óxidos foi realizada com diferentes tempos de moagem (6, 12 e 24
horas), com ou sem isopropanol como solvente de homogeneização (via seca ou via
úmida). O material obtido foi calcinado em dois estágios, a 600°C/5horas e a 1000ºC/10
horas em fluxo de ar (60 mL.min-1) empregando-se uma taxa de aquecimento de
10°C.min-1, e desagregado em almofariz de ágata. As nomenclaturas das amostras estão
descritas na Tabela 3.4.

Tabela 3.4: Identificação das amostras sintetizadas pelo método do estado sólido.
Amostra

Razão de Sr (molar)

LS0,2MES

0,2

LS0,3MES

0,3

LS0,4MES

0,4

Método
Estado-sólido
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Figura 3.7 - Fotografia do moinho de bolas empregado na preparação de LSM por
estado sólido.
Com objetivo de avaliar as fases obtidas de LSM nas diferentes metodologias de
síntese, foi adquirida uma amostra de La0,8Sr0,2MnO3 comercial (FCM – Fuel Cell
Materials), que será

intitulada aqui como LSMC, para melhor compreensão dos

resultados.

3.2. Preparação das pastilhas de LSM
3.2.1. Compactação
A compactação dos pós das amostras de LSM sintetizadas por diferentes
metodologias foi realizada numa prensa uniaxial da marca CARVER LABORATORY
PRESS, modelo C com uma pressão de 280 MPa. Esse alto peso na prensagem se fez
necessário, pois as amostras são extremamente frágeis, devido a sua porosidade, o que
dificulta a manipulação das pastilha. A medida de espessura e diâmetro das pastilhas foi
realizada com micrômetro da marca MITUTOYO.
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3.2.2. Sinterização
O tratamento térmico de sinterização das amostras pastilhadas de LSM foi feito
na temperatura de 1100ºC durante 2 horas, adotada a partir dos dados da literatura (G. -J
Li et. al., 2006). Para isso foi utilizado um forno elétrico da marca LINDBERG modelo
59545-B, com taxa de aquecimento de 10ºC/mim até 600ºC, permanecendo por 1 hora e
seguida na mesma taxa de aquecimento até a temperatura de 1100ºC.

3.2.3. Lixamento
As pastilhas sinterizadas foram lixadas de ambos os lados, utilizando uma lixa
fina (2500) da marca NORTON, esta lixa se mostrou mais adequada para o processo,
pois o material apresenta muita fragilidade devido a sua porosidade. Para o lixamento
foi utilizada uma lixadeira da marca FORTEL, modelo PLF.

3.3. Caracterização estrutural e morfológica dos pós
3.3.1. Composição Química
A composição química dos catodos foi determinada pela técnica de
fluorescência de raios X (FRX) que consiste em espectrômetro que utiliza sinais de
raios X para excitar os elementos químicos presentes no material. Ao retornar ao estado
fundamental esses elementos emitem raios X característicos, que são detectados pelo
equipamento, permitindo a determinação qualitativa e quantitativa dos elementos
(EWING, 1972).
As análises foram realizadas no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/UFRJ)
num espectrômetro da marca SHIMADZU EDX série 800HS dotado de tubo gerador de
raios X de Rh com 50KV e 100umA, filtro de Mo e colimador de 10mm. A contagem
dos pulsos era feita através de um detector proporcional de fluxo. Para a realização das
análises, as amostras eram prensadas com ácido bórico e a pastilha obtida era levada ao
equipamento sem nenhum tratamento adicional.
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3.3.2. Estrutura cristalina
Para a determinação das fases cristalinas presentes nos compostos foi utilizada
a técnica de difração de raios X (DRX), realizadas no Centro de Pesquisa de Energia
Elétrica (CEPEL/Eletrobrás), utilizando um Difratômetro PANalytical X’Pert PRO
com tubo de Cu e filtro de Ni, com velocidade de 2°mim-1 e variação do ângulo de 0 a
100°. Os parâmetros de célula (a, b e c) das perovskitas foram calculados através do
softwares Unitcell/Fullprof.
A partir dos difratogramas das amostras o tamanho médio de cristalito foi
determinado através da Equação de Scherrer (Equação 3.1.) utilizando o plano (104) da
estrutura perovskita.

<L> =

λ_____
β*cos(θ)

Eq.3.1.

Onde:
<L> p tamanho médio do cristalito.
λ p comprimento de onda da fonte de raios X (para Cu Kα, λ=0,15 nm)
β p largura do pico a meia altura, em radianos.
θ p ângulo formado entre o feixe de raios X e a normal ao plano de reflexão (θ
= 0°).
3.3.3. Análise Textural
As propriedades texturais das amostras (área específica e volume de poros)
foram determinadas por fisissorção de N2. A análise foi realizada em um equipamento
ASAP modelo 2000 da MICROMERITICS®, do Núcleo de Catálise da COPPE/UFRJ.
As amostras, após a pesagem, eram secas a 300°C durante 24 horas sob vácuo. Em
seguida, as amostras eram novamente pesadas e iniciava-se a análise, obtendo-se as
isotermas de adsorção de N2, em diferentes pressões parciais de N2. A partir destes
resultados, foi possível determinar a área específica pela teoria desenvolvida por
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BRUNAUER, EMMET e TELLER (1938), conhecido como método BET e o volume
específico dos poros pelo método BJH.
Com os resultados de área superficial, foi possível determinar o tamanho médio
das partículas do material utilizando a equação 3.2, que considera a morfologia das
partículas esféricas.

D = 6 / (ρt . S)

Eq. 3.2.

Onde:
D = diâmetro médio da partícula (μm);
ρt = densidade teórica do material (g/cm3)
S = área específica do material (m2/g);

3.3.4. Análise Térmica
As análises termogravimétricas (ATG) foram utilizadas para avaliar a variação
de massa (%) dos materiais em função da temperatura e/ou tempo (MOTHÉ e
AZEVEDO, 2002). Enquanto as análises térmicas diferenciais (ATD) permitiram
acompanhar os efeitos térmicos associados às transformações sofridas pelas amostras,
sob taxa de aquecimento constante, em presença de ar (BERNAL et al., 2002).
As análises dos pós não calcinados de LSM foram realizadas no Centro de
Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL/Eletrobrás), conduzidas numa termobalança da
marca TA INSTRUMENTS modelo STD Q600. As amostras foram submetidas a
aquecimento até 1400°C a uma taxa de 5°C/min sob atmosfera de 50 mL/min de O2.

3.3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura
A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) tem como principio básico a
emissão de um feixe de elétrons que passa por uma diferença de potencial responsável
pela aceleração dos elétrons e conseqüentemente o aquecimento o filamento. Os feixes
de elétrons interagem com a superfície da amostra e estes são corrigidos pelas lentes
condensadoras que varrem toda a amostra; esta interação promove a emissão de elétrons
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secundários (utilizados nesta dissertação) e os retro espalhados, que são utilizados para
a formação da imagem da amostra (GOLDSTEIN, 1992)
Os pós catódicos calcinados foram analisados por MEV no Laboratório de
Microscopia Eletrônica do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL/Eletrobrás).
A análise foi realizada em um equipamento JEOL JSM 6460LV equipado com EDS
THERMO NORAN SYSTEM SIX Modelo 2000. As amostras foram revestidas com uma
fina camada de ouro, utilizando um recobridor SPUTTER COATER, marca SCD,
modelo 50. A aceleração de voltagem foi de 20kV, usando espalhamento de elétron
secundário sob alto vácuo.

3.3.6. Redução à temperatura programada (TPR)
A técnica de TPR permite verificar a quantidade de hidrogênio consumido
durante o processo de redução da amostra e, portanto, o grau de oxidação dos metais, e
ainda fornece informações sobre os óxidos produzidos durante o processo de calcinação
(FERRANDON et al., 2001).
Os perfis de redução termoprogramada dos sólidos foram obtidos em
equipamento disponível no Núcleo de Catálise/COPPE/UFRJ Os experimentos
consistiram em pesar aproximadamente 30 mg da amostra, acondicionada em um reator
de quartzo. O sólido foi submetido a uma etapa de secagem, na qual foi aquecido a uma
taxa de 10 °C/min, sob fluxo de argônio na vazão de 30 mL.min-1 a uma temperatura de
150ºC durante 30 minutos, para que fosse eliminada a umidade. O material foi resfriado
até a temperatura ambiente. A amostra foi então submetida ao fluxo da mistura redutora
1,59% H2/Ar (v/v) com uma vazão de 30 mL.min-1 e taxa de aquecimento de 10ºC.min1

, até a temperatura final de 1000ºC, monitorando-se a quantidade de hidrogênio

consumido por detector de condutividade térmica (Anexo II).

3.4. Caracterização do material sinterizado
3.4.1. Medidas de Densidade
3.4.1.1. Densidade Aparente
As medidas de densidade aparente, foram obtidas através do método de
Arquimedes, que mostra que um determinado corpo imerso em um liquido sofre a ação
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de duas forças, a do peso e do empuxo. A intensidade do empuxo pode ser igual ou
contrária ao peso da água, que é deslocada pelo corpo, este princípio é dado pela
Equação 3.3.
Para as medidas de densidade aparente, as amostras sinterizadas foram imersas
em água quente para que a mesma penetrasse na superfície porosa do material e, em
seguida, resfriadas a temperatura ambiente e realizadas as medidas das massa úmida e
imersa.
ρA = (Ms . ρL) / (Mu – M i)

Onde:

Eq. 3.3.

ρA = densidade aparente (g/cm3);
Ms = massa seca (g);
ρL = densidade do líquido na temperatura da medida (g/m3);
Mu = massa úmida (g);
M i = massa imersa (g)

Para as medidas de densidade aparente das LSM foi utilizada uma balança da
marca METLLER modelo H315.

3.4.1.2. Densidade Teórica e Porosidade
As densidades teóricas dos materiais foram obtidas através das microfichas de
DRX do banco de dados ICSD. Através das densidades teóricas foi possível determinar
a porosidade dos catodos, utilizando a equação 3.4:

P = (ρt – ρA ) / ρt . 100

Eq. 3.4.

Onde:
P = porosidade (%)
ρt = densidade teórica (g/cm3)
ρA = densidade aparente (g/cm3);
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3.4.1.3. Difração de raios-X (DRX)
As pastilhas de LSM preparadas a partir dos pós obtidos pelas diferentes
metodologias foram sinterizadas e analisadas por DRX. As análises ocorreram na
mesma forma que as realizadas para os pós, sendo que para as pastilhas foi utilizada
uma fita adesiva para a fixação no porta amostras.
3.4.1.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
Com o objetivo de avaliar a superfície fraturada das pastilhas sinterizadas, estas
foram quebradas por um estilete fino, fixadas com uma fita adesiva em portas amostras
e recobertas com uma fina camada de ouro, usando um recobridor SPUTTER
COATER, marca SCD, modelo 50. Em seguida foram levadas ao MEV para observar as
características da superfície fraturada quanto a formação de porosidade. A análise foi
realizada em um equipamento JEOL JSM 6460LV equipado com EDS THERMO
NORAN SYSTEM SIX Modelo 2000.

3.5. Caracterização elétrica dos catodos
3.5.1. Medidas de Condutividade
A análise condutividade elétrica foi realizada para as amostras pastilhadas de
LSM preparadas por diferentes metodologias e com diferentes teores de estrôncio,
sinterizadas a 1100ºC por 2h.
Para as medidas foi utilizado o método de duas pontas (ou de dois terminais),
que é bastante comum e também de muito fácil utilização. Conhecendo-se com precisão
as dimensões do material, pode-se fazer uma medida direta de sua resistividade elétrica
de acordo com a Equação 3.5, medindo-se a diferença de potencial e a corrente elétrica
que flui através da amostra sob a ação de um campo elétrico dc aplicado (GIROTTO et.
al., 2002).
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R = ρ .I / A

Eq. 3.5.

Onde:
R = resistência elétrica do material (Ω);
ρ = resistividade ou resitência específica do material (Ω*cm);
I = espessura da amostra (cm);
A = área da seção transversal (cm2)
As medidas foram feitas com as pastilhas lixadas, às quais era adicionado um
contato central de ouro, para melhorar a passagem da corrente elétrica. A pastilha foi
fixada a um suporte com o contato do eletrodo de platina, acopladas a um forno
termoelétrico da MAITEC (Figura 3.8) e realizadas as medidas de resistência elétrica
utilizando um multímetro HP 34420A. Após a realização da analisem e obtidos os
valores da resistência elétrica (Ω*cm), foram calculadas a condutividade elétrica (S/cm)
e a energia de ativação a partir da equação de Arrhenius.

Figura 3.8 – Unidade de medida da condutividade elétrica.
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Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos para o
estudo de síntese do LSM com diferentes metodologias. Primeiramente serão
apresentadas as caracterizações químicas, físicas e microestruturais do material em
forma de pó, e posteriormente as caracterizações elétricas das pastilhas de LSM.

4.1. Caracterização dos pós
4.1.1. Composição Química
A composição química dos catodos a base de manganitas dopadas com estrôncio
(LSM), preparados pelas diferentes metodologias de síntese, foi determinada pela
técnica de fluorescência de raios X (FRX). Os teores molares reais, calculados a partir
do percentual em massa dos óxidos de cada amostra sintetizada, são apresentados na
Tabela 4.1.
Podemos observar que a estequiometria real ficou relativamente próxima à
teórica, porém, percebe-se que ocorre uma pequena perda de lantânio principalmente
nos métodos em solução, possivelmente em decorrência a segregação de lantânio
durante estas rotas de síntese e também a possível formação de óxidos.
Tabela 4.1: Composição química dos pós catódicos.
Experimental (% mássica do
óxido)
La

Sr

Mn

Teor molar
Teórico

Teor molar
Experimental

LS0,4MCBU

39,133

22,241

38,625

La0,6Sr0,4MnO3

La0,57Sr0,43MnO3

LS0,3MCBU

48,681

16,514

33,805

La0,7Sr0,3MnO3

La0,64Sr0,36MnO3

LS0,2MCBU

49,187

10,751

36,061

La0,8Sr0,2MnO3

La0,74Sr0,26MnO3

LS0,4MCI

42,505

22,103

35,391

La0,60Sr0,4MnO3

La0,54Sr0,46MnO3

LS0,3MCI

49,426

15,276

35,297

La0,7Sr0,3MnO3

La0,68Sr0,32MnO3

LS0,2MCI

49,651

13,054

35,295

La0,8Sr0,2MnO3

La0,73Sr0,27MnO3

LS0,4MES

41,762

16,747

41,491

La0,6Sr0,4MnO3

La0,61Sr0,39MnO3

LS0,3MES

46,576

13,100

40,324

La0,7Sr0,3MnO3

La0,69Sr0,31MnO3

LS0,2MES

49,089

9,229

41,682

La0,8Sr0,2MnO3

La0,8Sr0,2MnO3

LSMC

46,735

15,003

38,262

La0,8Sr0,2MnO3

La0,7Sr0,3MnO3

Amostra
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4.1.2. Estrutura Cristalina
4.1.2.1. Método de Combustão
Os difratogramas de raios X para as amostras sintetizadas pelo método de
combustão e gel combustão tiveram como alvo principal o estudo da influência dos
propelentes utilizados e também na quantidade mínima necessária para que ocorra a
queima de forma homogênea e completa dos precursores, durante a formação da
estrutura cristalina da LSM.
4.1.2.1.1. Glicina como propelente de síntese
A Figura 4.1 apresenta o DRX da amostras sintetizadas pelo método de
combustão, utilizando glicina na razão molar G:O de 1:1 e 2:1 e calcinadas a 750ºC/10h
em fluxo de ar. Para a amostra sintetizada com a razão 1:1 pelo método de combustão
padrão observa-se que além da fase LSM, com seus picos nos ângulos 22,8°(012),
32,6o(104), 40,15°(202), 46,8°(024), 52,7°(122), 58,07°(300), 67,9°(220) e 77,9°(134),
referente a fase LS0,3MCBU (ICSD 473444), ocorre formação de impurezas do tipo
carbonato de estrôncio (JCPDS 50418) e carbonato de manganês (JCPDS 441472).
 La0.7Sr0.3MnO3

250 cps

 SrCO3



Intensidade (a.u.)

Δ MnCO3
 Δ

Δ






Δ









LS0,3MCBG2:1

LS0,3MCBG1:1

LS0,3MGCBG1:1
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Figura 4.1 – Difratograma da amostra LS0,3MCBG sintetizadas pelo método combustão
com razões de G:O de 1:1 e 2:1 e LS0,3MGCBG por gel combustão com razão de G:O
de 1:1, calcinadas a 750ºC/10h em fluxo de ar.
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A formação de fases secundárias pode ser atribuída a pouca quantidade de
propelente na síntese, fazendo com que a temperatura da reação não seja suficiente para
a completa cristalização do material, não ocorrendo uma queima completa da fase
orgânica.
O difratograma da amostra com uma quantidade maior de glicina (2:1 G:O),
apresenta os picos característicos da fase LSM, mas ainda há uma pequena formação de
fases secundárias como carbonatos de estrôncio e manganês, devido à pouca quantidade
de propelente, que resulta em uma queima incompleta.
É necessário que se tenha quantidade suficiente de propelente para alcançar a
temperatura ideal, uma vez que a temperatura da reação influencia no grau de
cristalização dos materiais cerâmicos. Quando a temperatura da combustão não alcança
a temperatura de cristalização, o pó precursor semi-decomposto obtido resultará em um
material não-cristalino. Quando alta temperatura de combustão é alcançada, o
crescimento da partícula é limitado pelo curto tempo de reação, e a perturbação causada
pela evolução do gás durante a reação limita o grau de aglomeração (KAUS et. al.
2006).
Para o DRX da amostra sintetizada pelo método de gel combustão, observa-se
uma melhora sensível no perfil cristalográfico, sendo que as fases secundarias são quase
inexistentes, sendo observado somente uma pequena fração de carbonato de estrôncio,
mesmo utilizando baixa razão de G:O (1:1) na síntese. A melhora na reação se deve à
boa homogeneização da solução que propicia uma queima menos rigorosa e mais
homogênea, gerando maior quantidade de gases na reação, o que evita a formação de
fases aglomeradas.
4.1.2.1.2. Uréia como propelente de síntese
A Figura 4.2 apresenta o DRX das amostras sintetizadas pelo método de
combustão e gel combustão utilizando uréia como combustível de queima (razão 2:1 e
1:1 U:O). Para razão de U:O igual a 1:1 a amostra não apresenta uma boa formação da
estrutura, sendo observadas impurezas semelhantes às que ocorreram para amostra com
glicina na mesma razão. A ocorrência dessas fases se deve à pequena quantidade de
propelente necessário para atingir a temperatura de chama, para que ocorra a queima
completa do precursor.
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Figura 4.2 - Difratogramas das amostras LS0,3MCBU razão U:O de 1:1 e 2:1 e
LS0,3MGCBU razão U:O de 1:1, calcinadas a 750°C/10horas em fluxo de ar.
É importante observarmos que se tivermos uma pequena quantidade de
propelente na reação, esta não atingirá a temperatura de chama necessária para
cristalização do material. No entanto, se utilizarmos uma quantidade excessiva pode
haver um grande aumento de temperatura, contribuindo para o estado de sinterização e
aglomeração do material. É necessário que se tenha uma quantidade mínima de
propelente para que a reação de combustão gere uma grande quantidade de gases para
evitar a formação de aglomerados, que possa alcançar temperaturas suficientemente
altas da chama, resultando em materiais com alta cristanilidade (SEGADÃES et al.,
1998).
A amostra sintetizada pelo método de gel combustão, com o objetivo de
melhorar a homogeneização e consequentemente gerar uma quantidade suficiente de
gases para formação da chama, apresentou uma sensível melhora na formação da fase
LSM. Esse resultado é significativo, pois estamos com uma razão baixa de propelente e
adicionamos apenas uma etapa a mais no processo de síntese, que é a formação do gel.
Porém, ainda é observada uma pequena formação de carbonato de estrôncio (JCPDS
50418) e uma baixa cristanilidade da fase LSM.
Para amostra sintetizada pelo método de combustão utilizando uréia em razão de
2:1 U:O, observa-se que há formação da fase LSM (ICDS 473444) pura com alta
cristalinidade, sendo que a baixa temperatura de calcinação a 750°C utilizada também
se mostrou eficiente para essas condições. O melhor desempenho da uréia em relação a
glicina na obtenção de materiais com alta cristalinidade pode ser explicado de acordo
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com os estudos realizados por HWANG et al. (2004). Segundo os autores, a reação de
combustão utilizando uréia é menos rigorosa que as reações utilizando os demais
combustíveis, como alanina, carbohidrazina e ácido cítrico, devido a diferença nas
propriedades como: temperatura máxima atingida pela chama e velocidade de ignição
durante o processo de combustão.
4.1.2.1.2. Tempo e Temperatura da Chama
Com o objetivo de avaliar a influência da temperatura e do tempo de chama da
combustão na formação da fase LSM, foram realizadas medidas da temperatura e do
tempo da chama dos dispositivos sintetizados nesta dissertação, utilizando um termopar
acoplado a mufla. Os resultados podem ser observados na Figura 4.3.
Para os dispositivos sintetizados utilizando glicina como propelente, podemos
observar que após um período de aquecimento na chapa a cerca de 130ºC, a mistura
glicina/nitrato já mostra evidências de iniciar a queima, sendo que após 20 segundos do
inicio da análise ocorre a ignição, com tempo de chama extremamente rápido,
aproximadamente 7 segundos, atingindo uma temperatura máxima para este dispositivo
de 460ºC. Essa reação violenta favorece uma combustão incompleta, o que gera maiores
quantidades

de

resíduos

orgânicos,

que

pode

ser

observado

pela

análise

termogravimétrica, onde a perda de massa para os materiais sintetizados com glicina é
maior do que os de uréia. A queima incompleta também contribui para a pouca
quantidade de gases gerados, o que resulta na formação de estados aglomerados e
conseqüentemente numa má formação da fase LSM.
Quando utilizada a uréia como propelente de queima, observamos que a
combustão é menos rigorosa comparada com a glicina, tendo uma evolução de
temperatura muito mais lenta, sendo que a ignição ocorre apenas há 120 segundos após
a amostra ter sido colocada no forno, com a temperatura de ignição em torno de 290ºC.
O tempo de chama foi de 30 segundos, um pouco mais demorada que a chama do
material com glicina, atingindo uma temperatura máxima de 520ºC.
A reação de combustão é menos rigorosa para a uréia, o que favorece a
combustão completa durante o processo de síntese, com maior formação de gases, o que
contribui enormemente para a obtenção de materiais de alta cristanilidade com
dimensões nanométricas. De acordo com ZHANG et al. (1994) os fatores tempo e
temperatura de chama da combustão são parâmetros importantes que controlam a
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formação da fase durante o processo de síntese e que a temperatura da chama varia de
material para material e é principalmente determinada pela formação de fase intrínseca
de cada sistema.
600

500
Combustão com Glicina
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Figura 4.3 – Medidas da temperatura de chama das reações de combustão dos LSM
utilizando glicina ou uréia como propelente, em razões de 2:1 propelente/óxido.
Uma propriedade muito importante nos catodos é o diâmetro de cristalito, sendo
que quanto menor esse diâmetro, maior a área superficial, o que contribui para uma
melhora da catálise de redução do oxigênio no catodo da célula. A Tabela 4.2 apresenta
o tamanho médio de cristalito calculado pela equação de Scherrer, considerando o plano
(1 0 4), e os parâmetros de rede calculados a partir dos DRXs para as amostras de LSM
sintetizadas pelo método de combustão padrão e gel combustão.
Tabela 4.2: Tamanho médio de cristalito e parâmetros de rede calculados a partir dos
DRXs LSM (x = 0,3) sintetizados com diferentes propelentes, pelo método de
combustão.
Amostra

Propelente

LS0,3MGCBG
LS0,3MCBG

Glicina

Razão
Propelente/
Óxido

Fase
formada

Tamanho
de
Cristalito
(nm)**

1:1

LSM +
SrCO3

17,7

1:1

LSM +
SrCO3 +
MnCO3

17,3

LS0,3MCBG

2:1

LS0,3MGCBU

1:1

LSM +
SrCO3

14,9

1:1

-

-

-

2:1

LSM

16,0

a= 5,4875
c= 13,4279

LS0,3MCBU
LS0,3MCBU

Uréia

19,7

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)
a= 5,4918
c= 13,3754
a= 5,4924
c= 13,3888
a= 5,5012
c= 13,3630
a= 5,4876
c= 13,2745

Parâmetro
de Rede
Padrão
(a=b≠c=Å)*

a= 5,4953
c= 13,3422

* LSM JCPDS ICDD 473444
** Calculado a partir da difração de raios X, considerando o plano (1 0 4).
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Foram obtidas fases LSM com estrutura romboédrica para todas as amostras,
com tamanho de cristalito na faixa de 14,9 – 19,0 nm, sendo que para amostra com uréia
na razão 2:1 de U:O, a fase é única.
Os resultados revelam a influência da razão e do tipo de propelente utilizados na
síntese de LSM no tamanho de cristalito do material final. PINGBO et al. (2000)
mostraram que o tamanho de cristalito das LSM pode ser controlado pelo ajuste da
razão do combustível com os nitratos. Para razões 1.1; 1.0 e 0.8 os autores obtiveram
materiais com tamanhos de cristalito de 20, 40 e 80 nm respectivamente, usando glicina
como propelente, um pouco acima dos valores encontrados aqui, utilizando o mesmo
propelente.
De acordo com PRABHAKARAN et al. (2005), a razão de 2 moles de
propelente do tipo sucrose por mol de nitrato seria mínima para a obtenção de uma
fase pura de LSM, sendo que um aumento exagerado nessa razão pode provocar o efeito
contrário. Com essa quantidade os autores afirmam que a temperatura de calcinação de
700ºC é suficiente para a obtenção da fase LSM.
A baixa temperatura de calcinação adotada aqui foi baseada nos resultados de
ATG (conforme item 4.1.4.1) e baseada nos estudos de BANSAL e ZHONG (2006),
que sintetizaram materiais tipo perovskitas utilizando glicina como propelente, e
mostraram que a temperatura de calcinação em torno de 700ºC seria suficiente para
obtenção de materiais com partículas nanométricas, sendo que o aumento dessa
temperatura acarretaria em um aumento acentuado no tamanho do cristalito.
4.1.2.1.3. Variação na composição do dopante
Definido que a uréia é o melhor propelente a ser empregado nas sínteses dos
materiais LSM e também a composição mínima ideal de combustão de 2:1 U:O, para a
boa formação da fase LSM, iniciou-se o estudo de variação de composição do dopante
Sr na estrutura da LaMnO3. A Figura 4.4 apresenta o DRX das amostras, com os picos
característicos nos ângulos 22.95° (012), 32.75°(104), 40.15°(202), 46.80°(024),
52.70°(116), 58.10°(214), 68.50°(208) e 77.85°(128) da fase LS0,2MCBU (ICSD
473438), os picos característicos nos ângulos 22.8°(012), 32.6(104), 40.15°(202),
46.8°(024), 52.7°(122), 58.07°(300), 67.9°(220) e 77.9°(134) referente à

fase

LS0,3MCBU (ICSD 473444) e os picos característicos nos ângulos 22.9°(012),
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32.5°(104), 40.1°(202), 46.8°(024), 52.7°(122), 58.1°(300), 68.0°(220) e 77.9°(134),
referente à fase LS0,4MCBU (ICSD 470921).
Podemos observar que as amostras com diferentes composições de Sr,
apresentam uma boa formação da fase LSM, sendo as amostras de alta cristalinidade e
com fase única, o que comprova a eficiência do método empregado.
250 cps

♦ LSM

♦

Intensidade (u.a.)

(a) LS0.2MCBU
(b) LS0.3MCBU
(c) LS0.4MCBU
♦
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♦
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Figura 4.4 - Difratogramas das amostras (a) LS0,2MCBU ,(b) LS0,3MCBU e
LS0,4MCBU com razões U:O de 2:1 sintetizadas pelo método de combustão e
calcinadas a 750°C/10 horas em fluxo de ar.
A Tabela 4.3 apresenta uma comparação no tamanho médio de cristalito
calculados pela equação de Scherrer e os parâmetros de rede calculados a partir dos
DRXs das amostras LS0,2MCBU, LS0,3MCBU e LS0,4MCBU com diferentes teores de
Sr.
Em todas as amostras foram obtidas fases com estrutura romboédrica e
partículas nanométricas entre 16-20 nm, com os parâmetros de redes bem próximos aos
da amostra padrão. As transições de fase da amostra padrão (estrutura romboédrica)
para amostras dopadas com Sr são possíveis de ocorrer, de acordo com a literatura,
podendo variar também de acordo com a quantidade de dopante (KUO et al., 1990;
TWU e GALLAGHER, 1993 ; SIGHAL, 2003).
Pode-se observar que ocorre uma sensível diferença no tamanho de cristalito em
função do aumento no teor de estrôncio para x= 0,4. Também é observado um pequeno
aumento no parâmetro “c” da célula unitária, o que pode ser atribuído a diferenças nos
raios iônicos do La3+ (1,46 Ǻ) e do Sr2+ (1,54 Ǻ), que altera a distância entre os planos,
quando ocorre a dopagem na estrutura La1-xSrxMnO3 (BERGER et al., 2004). O
tamanho de cristalito encontrado para os materiais estão muitos próximos aos resultados
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das amostras de LaxSr(1-x)MnO3 (x ≤0.2) preparadas por PRABHAKARAN et al.
(2005), com cristalitos entre 13,1 – 17,9 nm, e aos resultados das amostras
La0.6Sr0.4MnO3 com cristalitos na faixa de 10-12 nm, preparadas por BANSAL et al.
(2006).
Tabela 4.3: Tamanho médio de cristalito e parâmetro de rede calculados a partir dos
DRXs, das amostras sintetizadas pelo método de combustão com diferentes teores de
Sr.
Amostra

Tamanho
de
Cristalitos
(nm)**

LS0,4MCBU

20,0

LS0,3MCBU

16,0

LS0,2MCBU

16,5

Estrutura

Romboédrica

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)

Parâmetro de Rede
Padrão
(a=b≠c= Å)*

a= 5,4975
c= 13,3696

a= 5,4843
c= 13,3594

a= 5,4875
c= 13,4279
a= 5,5193
c= 13,3222

a= 5,4943
c= 13,3422
a= 5,5205
c= 13,3743

*LSM x = 0,2 ICSD 473438; x = 0,3 ICSD 473444; x = 0,4 ICDD 470921
** Calculado a partir do DRX considerando o plano (1 0 4)

4.1.2.2. Método do Citrato
4.1.2.2.1. Influência da razão ácido cítrico/íon metálico
Nesta primeira etapa de estudos da síntese de LSM pelo método de citrato
(LS0,3MCI), foi avaliada a influência da concentração do agente quelante na formação
da fase perovskita, tendo como objetivo obter a concentração mínima para a formação
da estrutura cristalina.
A síntese foi realizada com razões molares de acido cítrico/óxido metálico
(AC:OM) de 1, 2 e 3, e a razão de ácido cítrico/etilenoglicol (AC:EG) igual a 1:1 em
todas as amostras. Esta razão de AC:EG de 1:1 foi escolhida com base nos estudos
realizados por YANG et al. (2005), onde essa razão se mostrou a mais eficiente para
síntese de LSM. Outro fator importante é que e o aumento na razão AC:EG favorece a
maior formação de agente quelante, o que resulta em uma matriz polimérica consistente,
reduzindo a formação de fases secundárias e possíveis segregações de fase (LEE et al.,
2008) .
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A solução foi mantida em pH = 1.5, adotado a partir do trabalho realizado por
GUO et al. (2006), que mostraram que este seria o pH ideal para síntese desses
materiais, sem ocorrer precipitações durante o processo de síntese. Os materiais foram
calcinados inicialmente a 750ºC/10h em fluxo de ar.
A Figura 4.5 apresenta os resultados da síntese do LS0,3MCI pelo método de
citrato com diferentes razões de AC: OM. Pode-se observar que para a amostra com
razão de 1:1 não há uma formação completa da fase LSM e sim uma mistura de fases de
difícil identificação. Este resultado é atribuído à baixa razão do agente quelante e o
solvente, responsáveis pela formação dos quelatos polibásicos, sendo que esta baixa
concentração

impede

a

formação

de

uma

matriz

polimérica

adequada

e

conseqüentemente uma má formação da estrutura LSM (YANG et al., 2005).
♦

Intensidade (u.a.)

250 cps

♦

 LS0.3MCI

♦

♦

♦
♦

♦

♦

(a)
(b)
(c)

20
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80

Figura 4.5 - DRX das amostras de LS0,3MCI em diferentes razões de AC:OM (a) 3:1
(b) 2:1 e (c) 1:1 calcinadas a 750°C/10horas em fluxo de ar.
Para a amostra com razão AC:OM 2:1, percebe-se uma grande melhora na fase
formada, sendo possível uma melhor formação da matriz polimérica, com obtenção de
LSM (ICSD 473444) com fase única, porém o material apresentou baixa cristalinidade.
Para o DRX da amostra com razão igual a 3:1, a fase LSM se apresenta única e de alta
cristalinidade. Com este resultado foi possível comprovar a influência da variação na
composição do agente quelante e o solvente de esterificação na formação da matriz
polimérica, com distribuição uniforme dos íons metálicos, o que impede a segregação
destes durante o processo de calcinação. Onde podemos observar que a quantidade
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mínima de 3 mols do agente quelante se faz necessária para uma boa formação da
matriz polimérica.
Não foram verificadas precipitações ao longo da síntese, e a temperatura de
secagem do gel (60ºC) se mostrou eficiente para este tipo de material. De acordo com
GAKI et al. (2008), a razão muito baixa de agente quelante e a temperatura de secagem
do gel elevada pode contribuir para que ocorram precipitações na solução durante o
processo.
A razão AC:OM mínima de 3 encontrada nesta síntese para que ocorra uma boa
formação da fase LSM, está próxima ao valor obtido por YANG et al. (2005), que
encontrou uma razão mínima de AC:OM igual a 4. GAKI et al. (2008), em seu trabalho
de síntese das fases LaMO3 (M=Co, Mn e Fe), encontraram razões ótimas de cátions
metálicos/ácido cítrico (CA:AC) igual a 2 e EG:AC igual a 3.
A Tabela 4.4 apresenta o tamanho médio de cristalito das amostras LS0,3MCI
sintetizadas pelo método do citrato com razões 2:1 e 3:1 de AC:OM, calcinadas a
750°C/10h em fluxo de ar. Não foi possível calcular o tamanho médio de cristalito da
amostra LS0,3MCI com razão de 1:1, devido a formação de um grande número de fases
juntamente com a fase LSM.
Partículas nanométricas foram obtidas na faixa de 12-18nm, sendo interessante
observarmos que, além de melhorar a formação da fase como descreve YANG et al.
(2005) em seu trabalho, a quantidade de combustível também influenciou na obtenção
de materiais com menor tamanho de cristal. O tamanho de cristalito diminui em função
do aumento na razão de AC:OM, o que é fundamental para a catálise de redução do
oxigênio que ocorre nos catodos. Os parâmetros de rede das amostras apresentaram uma
pequena diminuição em função do aumento na razão de AC:OM, isso pode ser atribuído
a boa formação da estrutura nesta razão de AC:OM, onde a matriz é melhor ordenada.
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Tabela 4.4: Tamanho de cristalito e parâmetros de rede calculados a partir dos DRXs
das LS0,3MCI preparadas com diferentes razões de AC:OM pelo método de citrato.
Amostra

Razão
molar
AC:OM

LS0,3MCI

3

Tamanho de
Cristalitos
(nm)**

Estrutura

12,3
Romboédrica

LS0,3MCI

2

LS0,3MCI

1

17,6
-

-

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)
a= 5,4854
c= 13,3975
a= 5,4635
c= 13,4167

Parâmetro de
Rede Padrão
(a=b=c= Å)*

a= 5,4943
c= 13,3422

-

*LSM ICDD 473444
** Calculado a partir da difração de raios-X segundo o plano (1 0 4)

Tendo como base o estudo acerca do teor de agente quelante para a boa
formação da LSM, elaborou-se um estudo a fim de se avaliar a temperatura mínima
“ideal” de calcinação, sendo que a temperatura utilizada nos primeiros ensaios foi
baseada em dados da literatura (ASSAF et. al., 2005). O estudo da temperatura de
calcinação visa melhorar o método de preparação desses materiais, minimizando ao
máximo o tempo e o custo na preparação e obtenção de partículas nanométricas com
boa cristanilidade e alta área superficial.
O material LS0,3MCI preparado nas melhores condições descritas acima foi
separado em partes iguais para avaliar a evolução na formação da fase com a
temperatura de calcinação. As amostras foram calcinadas com intervalos de 100ºC até
1000ºC em fluxo de ar, com uma taxa de 10°C/min até a temperatura desejada,
permanecendo por 4 horas.
A Figura 4.6 apresenta os resultados de DRX da amostra LS0,3MCI sintetizada
pelo método de citrato e calcinada em diferentes temperaturas. Pode-se observar que a
fase LSM tem sua formação iniciada a partir de 700°C, tornando-se altamente cristalina
entre 900-1000ºC.
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Figura 4.6 - Difratogramas da amostra LS0,3MCI (razão AC:OM = 3) calcinada em
diferentes temperaturas, em fluxo de ar.
O início da cristalização em temperatura relativamente baixa (700ºC) se deve a
grande quantidade de ligantes C-C-O formados em função da razão AC:EG 1:1. Essas
ligações formadas na complexação são facilmente colapsadas com o aquecimento da
amostra, contribuindo para uma menor temperatura de calcinação. (YANG et al., 2005).
Esses resultados encontrados são coerentes, sendo que na faixa de 300ºC a 700ºC ocorre
a saída de matéria orgânica e a cristalinidade aumenta com alta homogeneidade
química.
A temperatura de obtenção da fase LSM descrita em muitos trabalhos varia entre
600-1000ºC, sendo que esta pode influenciar no tamanho de partícula (MOREIRA et
al., 2006; ASSAF et al., 2005).
Os resultados obtidos com o estudo da variação da temperatura de calcinação
mostram que uma faixa entre 700 e 1000ºC é boa para formação da fase LSM, sendo
que a temperatura de calcinação a 750ºC por um tempo prolongado utilizada nas
sínteses anteriormente seriam suficientes para obtenção de fase LSM. Porém, como a
temperatura limite de decomposição da matéria orgânica (veja resultados de ATG no
item 4.1.4.2) está próxima a temperatura de calcinação inicialmente utilizada, e por não
ter observado uma diferença considerável no tamanho de cristalito em função do
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aumento da temperatura, optou-se em calcinar os próximos materiais na temperatura de
900ºC, para a certeza de que toda a matéria orgânica seja decomposta.
A influência da temperatura de calcinação no tamanho médio de cristalito,
calculado pela equação de Scherrer, e nos parâmetros de rede obtidos a partir dos DRXs
para LS0,3MCI (razão AC:OM = 3) pode ser visto na Tabela 4.5. Os parâmetros de rede
estão de acordo com o padrão, sendo apenas observado um sensível decréscimo nos
valores do parâmetro “c” em virtude do aumento da temperatura, em decorrência ao
processo de sinterização. O tamanho de cristalito é pouco influenciado com o aumento
da temperatura, sendo observado um pequeno acréscimo devido a sinterização. Apesar
desse pequeno crescimento da partícula em função do aumento da temperatura, as
amostras estariam dentro de uma faixa de tamanho considerada boa (15.9 - 21 nm) para
serem aplicados como catodos de SOFC.
Segundo CHIANG et al. (1997) essa diferença nos valores dos parâmetros “c” e
o aumento do tamanho de cristal ocorrem devido ao efeito de coalescência, pois as
partículas menores têm uma fração muito maior de átomos na superfície que partículas
maiores. O excesso de energia de superfície faz com que partículas pequenas
desapareçam simultaneamente ao crescimento das grandes. O fenômeno leva à
diminuição da superfície do material, o tamanho médio das partículas será determinado
pelo tempo de tratamento e pela temperatura.
O efeito da temperatura no tamanho de cristal também foi avaliado por
MOREIRA et al. (2006), onde amostras de La2/3Sr1/3MnO3, calcinadas em temperaturas
de 600 a 1000ºC tiveram uma grande influência no tamanho, com partículas na faixa de
20,2 a 95,4 nm.
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Tabela 4.5: Tamanho médio de cristalito e parâmetro de rede calculados a partir dos
DRXs para a amostra LS0,3MCI sintetizada pelo método de citrato em diferentes
temperaturas.
Amostra

Temp. de
calcinação
(ºC)

Tamanho
de
Cristalitos
(nm)**

LS0, 3MCI

700

15,9

a = 5,4853
c = 13,4655

LS0, 3MCI

800

21,0

a = 5,5005
c = 13,4218

Estrutura

Romboédrica
LS0, 3MCI
LS0, 3MCI

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)

900

19,6

a = 5,4985
c = 13,4218

1000

19,5

a = 5,4977
c = 13,4126

Parâmetro de
Rede Padrão
(a=b=c= Å)*

a= 5,4943
c= 13,3422

*LSM ICDD 473444
* Calculado a partir da difração de raios-X considerando o plano (1 0 4)

4.1.2.2.3. Variação da composição do dopante

Sabendo a razão de combustível e temperatura ideal para calcinação dos pós,
iniciou-se a síntese de LSM com diferentes teores de estrôncio. A Figura 4.7 apresenta o
DRX das amostras, LS0,2MCI

e LS0,4MCI, sintetizadas pelo método do citrato

utilizando uma razão 3:1 de AC: OM, com calcinação a 900°C/10h em fluxo de ar.
Observa-se a formação da fase LSM em ambas as amostras (ICSD 473817 para
LS0,2MCI e ICSD 470921 para LS0,4MCI), com diferenças significativas na
cristanilidade, o que indica variação no tamanho do cristalito. O método empregado na
síntese se mostrou bastante eficiente na reprodução.
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Figura 4.7 - DRX das amostras (a) LS0, 2MCI, (b) LS0,3MCI (c) LS0, 4MCI sintetizadas
pelo método do citrato utilizando uma razão de 3:1 de AC: OM com calcinação a
900°C/10hs em fluxo de ar.
A Tabela 4.6 apresenta o tamanho médio de cristalito e os parâmetros de rede
para as amostras LS0,2MCI, LS0,3MCI e LS0,4MCI . Não foi observada a mudança de
estrutura com o aumento da composição de estrôncio, com todas as amostram
apresentando estrutura romboédrica. Também não foram observadas variações
acentuadas nos valores dos parâmetros de rede em função do aumento da composição
de estrôncio, sendo estes próximos aos padrões.
Foram observadas pequenas diferenças no tamanho de cristalito em função do
teor de Sr, sendo que quanto maior o teor de Sr menor o tamanho de cristalito, variando
entre 12.2 e 21.3 nm. Estes resultados são um pouco diferentes aos encontrados por
BERGER et al. (2004) para dispositivos do tipo La1-xSrxCoO3 (x = 0,1; 0,2 e 0,3) onde a
maior concentração do dopante causa um acréscimo no tamanho de cristalito (38 46 e
58 nm respectivamente). Porém vale a pena ressaltar que as diferentes condições de
síntese empregadas e o tipo de material a ser sintetizado podem acarretar em resultados
distintos. No entanto, para ambos os trabalhos, a faixa de tamanho médio de cristalitos
encontrado é considerada adequada para materiais que possam vir a ser empregados
como catodo de SOFC.
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Tabela 4.6: Tamanho médio de cristalito, parâmetro de rede das amostras sintetizadas
pelo método de citrato com diferentes teores de Sr.
Amostra

Tamanho de
Cristalitos
(nm)**

LS0,4MCI

12,2

LS0,3MCI

19,6

LS0,2MCI

21,3

Estrutura

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)
a = 5,4821
c = 13,4030

Romboédrica

a = 5,4985
c = 13,4218
a = 5,4685
c = 13,4315

Parâmetro de Rede
Padrão
(a=b=c= Å)*
a= 5,4843
c= 13,3594
a= 5,4943
c= 13,3422
a= 5,5205
c= 13,3743

*LSM x = 0,2 ICSD 473438; x = 0,3 ICSD 473444; x = 0,4 ICDD 470921
** Calculado a partir da difração de raios-X considerando o plano (1 0 4)

4.1.2.3. Método do Estado Sólido

4.1.2.3.1. Efeito do solvente de homogeneização na formação da fase LSM
Nesta primeira etapa de síntese de LSM pelo método do estado sólido foi
avaliada a necessidade da utilização do solvente (isopropanol) como homogeneizador
no meio reacional. Foram preparadas duas amostras utilizando moinho de bolas com
agitação 500 rpm, por um tempo de 24 horas, e calcinadas a 1000°C/10 h em fluxo de
ar, sendo uma com o uso de isopropanol (denominada síntese por via úmida LS0,3MESVU), e outra amostra sintetizada sem a utilização do solvente (denominada
síntese por via seca -LS0,3MESVS). A temperatura de calcinação de 1000ºC para a
síntese do estado sólido foi escolhida com base na literatura (MAZON et al., 2004),
onde a temperatura para a obtenção desses materiais varia entre 1000°C a 1500°C, uma
vez que o aumento da temperatura influencia diretamente no tamanho médio de
partícula final do pó.
A Figura 4.8 apresenta o DRX das amostras LS0,3MESVU e LS0,3MESVS,
onde podemos observar que para a síntese por via seca temos uma fase LSM (ICSD
473444) pura com alta cristanilidade. Para amostra sintetizada pelo método via úmida
além de ocorrer a formação de fases indesejáveis, a síntese apresenta outra dificuldade
na obtenção do pó final, já que foram necessárias várias etapas de lavagem do moinho e
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dos corpos moedores com solvente para que se pudesse retirar toda amostra impregnada
durante o processo.
Em face aos resultados obtidos e com o objetivo de diminuir o consumo de
reagentes e tempo de preparo, nas sínteses que seguem não foi utilizado o solvente de
homogeneização. A síntese por via seca se mostrou muito eficiente e o tamanho médio
de cristalito para ambas as amostras foi em torno de 21 nm.

Intensidade (u.a.)

250 cps

♦ LS0,3MES

♦

♦

♦

♦
♦

(a)

♦

♦

♦

(b)

20

40

2θ (graus)

60

80

Figura 4.8 - Difratogramas das amostras (a) LS0,3MESVS e (b) LS0,3MESVU
sintetizadas pelo método de estado sólido, moídas por 24h e calcinadas a 1000°C/10h
em fluxo de ar.
4.1.2.3.2. Efeito do tempo de moagem na formação da fase LSM
Nesta etapa do trabalho foi estudado o tempo mínimo de moagem necessário
para a formação da fase cristalina. A Figura 4.9A apresenta os resultados de DRX da
amostra LS0,3MES sintetizada pelo método de estado sólido via seca, utilizando o
processo de moagem manual (para fins comparativos), com homogeneização em
almofariz de ágata e pistilo por 10 minutos e calcinação a 1000°C/10h. Observa-se que
devido à ineficiência da mistura dos óxidos, tem-se a formação de diversas fases juntas
à fase LSM, sendo imprópria esta metodologia e atestando a necessidade do uso do
moinho de bolas na síntese de LSM.
A Figura 4.9B mostra o DRX das amostras sintetizadas utilizando o moinho de
bolas em diferentes tempos de moagem (6 12 e 24 horas). Podemos observar que é
possível obter uma fase LSM pura e com alta cristanilidade com apenas 6 horas de
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moagem. De acordo com CHEN et al. (2007) o baixo tempo de moagem obtido para
estes materiais é atribuído a alta energia gerada durante o processo de moagem, em
função da velocidade de agitação, onde quanto maior a velocidade maior a energia
gerada. Em seu trabalho os autores utilizaram uma velocidade de 1400 rpm, obtendo
materiais com alta cristalinidade com 12 horas de moagem. Para as amostras aqui
sintetizadas foi utilizada uma velocidade de 500 rpm e pós nanométricos foram obtidos
com apenas 6 horas de moagem, o que mostra que é possível obter materiais com tempo
de moagem e velocidade de agitação ainda menor, permitindo diminuir o custo do
processo.
Outro fator que influencia no método do estado sólido é a quantidade de corpos
moedores utilizada. No trabalho de CHEN et al. (2007) foi usada uma razão de 10:1 em
relação ao peso do material, muito parecida com a que usamos aqui (8:1), sendo que
esta razão de corpos moedores também pode diferenciar na quantidade de energia
gerada durante o processo. Pode-se observar também que com o tempo de moagem de
24 horas a amostra se mostrou pouco cristalina, o que pode ser relacionado com a alta
energia de moagem durante um tempo prolongado, podendo causar o colapso das
estruturas, formando um material amorfo (CHEN et al., 2007).
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Figura 4.9 - DRX da amostra LS0, 3MES (A) sintetizada manualmente pelo método de
estado sólido; (B) moagem no moinho de bolas, em diferentes tempos de (a) 6 ; (b) 12 e
(c) 24 horas, calcinadas a 1000°C/10horas.
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A Tabela 4.7 apresenta o tamanho médio de cristalito e os parâmetros de rede
calculados a partir dos DRXs para a amostra LS0,3MES, sintetizadas pelo método de
estado sólido via seca. Para a amostra sintetizada pelo método manual não foi possível o
cálculo de tamanho médio de cristalito devido a formação de fases secundárias.
O resultado obtido com o método do estado sólido via seca foram satisfatórios,
obtendo-se partículas nanométricas na faixa de 21 – 22,6 nm. Não foi observada uma
grande variação no tamanho da partícula nos tempos utilizados, sendo que em alguns
trabalhos onde o tempo de moagem foi maior, foi possível observar um grande aumento
do tamanho de cristal em função do aumento do tempo de moagem (MAZON et al.,
2004; CHEN et al., 2007).
É importante ressaltar que os resultados de tamanho de cristalito encontrados
aqui, são semelhantes às amostras obtidas pelos outros métodos desenvolvidos nesta
dissertação. Esse resultado é importante, pois, mostra que apesar do método do estado
sólido não envolver etapas da preparação de solução dos precursores, onde a formação
dessas soluções facilita a obtenção de pós com partículas nanométricas, o método do
estado sólido com apenas alguns ajustes nos parâmetros do processo é possível obter
excelentes resultados.
Tabela 4.7: Tamanho médio de cristalito e parâmetro de rede das amostras de
LS0,3MESVS sintetizadas com diferentes tempos de moagem.
Amostra

Tempo de
Moagem
(h)

Tamanho de
Cristalitos
(nm)**

LS0,3MESVS

6

21,7

LS0,3MESVS

12

22,6

LS0,3MESVS

24

21,0

Estrutura

Romboédrica

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)
a= 5,5019
c= 13,3843
a= 5,5051
c= 13,3798

Parâmetro de
Rede Padrão
(a=b=c= Å)*

a= 5,4943
c= 13,3422

a= 5,4943
c= 13,3422

*LSM ICDD 473444
** Calculado a partir da difração de raios X considerando o plano (1 0 4).

4.1.2.3.3. Variação da composição do dopante
A Figura 4.10 apresenta o DRX das amostras com diferentes composições de Sr,
LS0,2MES, LS0,3MES e LS0,4MES sintetizadas pelo método do estado sólido com 6
horas de moagem e calcinadas a 1000ºC/10 h em fluxo de ar. Observa-se a formação da
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fase LSM em todas as amostras (ICSD 473817, 473444 e 470921, respectivamente)
com alta cristalinidade, comprovando a eficiência da metodologia empregada na síntese.
♦ LSM

Intensidade (u.a.)

♦

(a) LS0,2MES
(b) LS0,3MES
(c) LS0,4MES
♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

(c)
(b)
(a)

20

40

2θ (graus)

60

80

Figura 4.10 - DRXs das amostras (a) LS0,2MESVS e (b) LS0,3MESVU (c) LS0,4MES
sintetizada pelo método de estado sólido, moídas por 6h e calcinadas a 1000°C/10h em
fluxo de ar.
A Tabela 4.8 apresenta o tamanho médio de cristalito e os parâmetros de rede
calculados a partir dos DRXs para as amostras LS0,2MES, LS0,3MES e LS0,4MES. As
amostras possuem estrutura romboédrica, com tamanho de cristalito entre 21,4 – 23,5
nm, sendo que não foram observadas diferenças acentuadas no tamanho de cristalito em
função da composição do dopante. Os valores dos parâmetros de rede aqui apresentados
também apresentaram um pequeno decréscimo em função do teor de Sr na estrutura da
perovskitas devido a diferença entre os raios iônicos dos metais do sítio A.
Tabela 4.8: Tamanho médio de cristalito e parâmetro de rede das amostras
LS0,3MESVS, sintetizada pelo método de estado sólido com diferentes teores de Sr.
Amostra

Tamanho de
Cristalitos
(nm)**

LS0,4MESVS

23,5

LS0,3MESVS

21,7

LS0,2MESVS

21,4

Estrutura

Romboédrica

Parâmetro de
Rede
Experimental (Å)

Parâmetro de Rede
Padrão
(a=b=c= Å)*

a = 5,5645
c = 13,2211

a= 5,4843
c= 13,3594

a= 5,5019
c= 13,3843

a= 5,4943
c= 13,3422

a= 5,5432
c = 13,9120

a= 5,5205
c= 13,3743

*LSM x = 0,2 ICSD 473817; x = 0,3 ICSD 473444; x = 0,4 ICDD 470921 e LaMnO3 ICDD 470373.
* Calculado a partir da difração de raios-X considerando o plano (1 0 4).

84

CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.2.4. Padrão LaMnO3
Com objetivo de comprovar a melhora de condutividade com a dopagem de
estrôncio na estrutura das perovskitas tipo LaMnO3, foram sintetizadas amostras
padrões intrínsecos de perovskita LaMnO3, com as diferentes metodologias estudadas
aqui, sendo adotadas as melhores condições de síntese de cada metodologia. A Figura
4.11 apresenta o DRX das amostras sem dopagem, com os picos característicos da fase
LaMnO3 (ICSD 470373), com alta cristalinidade, para todas as metodologias
empregadas.

Intensidade (u.a.)

♦

♦ LaMnO3

♦

♦

(CB)

♦

♦

♦

♦

♦

(CI)
(ES)

20

40

2θ (graus)

60

80

Figura 4.11 - DRX da amostra intrínseca de LaMnO3 sintetizada pelo método
combustão (CB) citrato (CI) e estado-sólido (ES) nas melhores condições.
A Tabela 4.9 apresenta o tamanho médio de cristalito e os parâmetros de rede
calculados a partir dos DRXs para as amostras intrínsecas de LaMO3. As amostras
apresentaram estrutura ortorrômbica, com partículas entre 19,2 e 23 nm.
Tabela 4.9: Tamanho médio de cristalito e parâmetro de rede das amostras intrínsecas
de LaMO3.
Amostra

LaMnO3

Metodologia

Tamanho
de
Cristalitos
(nm)**

Combustão

20,0

Citrato

19,2

Estado-sólido

23,0

Estrutura

Ortorrômbica

Parâmetro de
Rede
Experimental
(Å)
a = 5,4344
b = 5,5033
c = 7,7500
a = 5,4903
b = 5,4847
c = 7,7572
a = 5,5013
b = 5,4647
c = 7,7663

Parâmetro de Rede
Padrão
(a=b=c= Å)*

a = 5,5311
b = 5,4943
c = 7,7814

*LSM LaMnO3 ICDD 470373.
* Calculado a partir da difração de raios-X considerando o plano (1 1 2)
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4.1.2.5. LSM comercial
Com objetivo de verificar se as características estruturais e eletrônicas
encontradas nos materiais sintetizados pelas diferentes metodologias, preparados nesta
dissertação, estão com propriedades adequadas para aplicação como catodo de SOFC,
foi adquirida uma amostra comercial e realizadas as mesmas caracterizações para as
amostras aqui sintetizadas. A Figura 4.12 apresenta o DRX da amostra de LSr0,2MCM
comercial, calcinada a 400°C/4 h para eliminação da pasta orgânica. Pode-se observar
uma boa formação de fase com alta cristalinidade de acordo com a ficha ICDD 473438.
O tamanho médio de cristalito foi calculado usando a equação de Scherrer, a partir dos
dados do DRX obtendo-se o valor de 22,4 nm.

♦ LS 0,2MCM

Intesidade (u.a.)

250 cps

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

20

40

60

80

2 θ (graus)

Figura 4.12 - DRX da amostra LS0,2MCM calcinada a 400°C/4 horas em fluxo de ar.

4.1.3. Análise Textural

4.1.3.1. Área Superficial
A área BET e volume de poros dos LSM sintetizados pelas diferentes
metodologias são apresentados na Tabela 4.10. Observa-se que os valores de área para
as amostras sintetizadas pelo método de combustão e citrato são muito similares,
sempre menores que 10 m2/g, e não são observadas variações no volume de poro. Já
para as amostras obtidas por estado sólido os valores de área são ainda menores que
para as outras metodologias. BELL et. al., (2000) também observaram baixo volume de
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poros para materiais cerâmicos obtidos por esta metodologia, o que foi associado ao
fato de se tratar de um processo físico, o que dificulta a formação de poros.
Vale a pena ressaltar que estamos apenas fazendo uma avaliação comparativa
entre os valores obtidos pelo equipamento de análise textural, porém para medidas de
área abaixo de 10 m2/g, esses valores não são muito confiáveis, em função da
sensibilidade do equipamento, com uma margem de erro maior nesta faixa.
Tabela 4.10: Características texturais das amostras sintetizadas por diferentes métodos.
Amostra

Método

SBET (m2/g)

Vporo (cm3/g)

LS0,4MCBU

Combustão

8,33

0,0397

LS0,3MCBU

Combustão

7,58

0,0385

LS0,2MCBU

Combustão

5,53

0,0357

LMOCB

Combustão

2,14

0,0149

LS0,4MCI

Citrato

9,76

0,0380

LS0,3MCI

Citrato

5,31

0,0349

LS0,2MCI

Citrato

3,98

0,0208

LMOCI

Citrato

2,44

0,0198

LS0,4ME

Estado-Sólido

2,10

0,0032

LS0,3ME

Estado-Sólido

2,90

0,0041

LS0,2ME

Estado-Sólido

1,90

0,0037

LMOES

Estado-Sólido

1,34

0,0036

LSMCM

-

4,38

0,0332

4.1.3.2. Isotermas de Adsorção/Dessorção
As isotermas de adsorção/dessorção das amostras de LS0,3MCBU, LS0,3MCI e
LS0,3MES, sintetizadas por diferentes metodologias, nas melhores condições de síntese,
podem ser vistas na Figura 4.13. Os perfis das isotermas podem ser atribuídos ao do tipo
III, quando a quantidade adsorvida tende para ∞ quando p/p0→1, correspondendo à
adsorção em camadas múltiplas sobrepostas, e ocorrem em sólidos não porosos e
macroporosos (FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1987).
O fenômeno que se assemelha à histerese nas isotermas pode ser atribuído aos os
espaços que existem entre as partículas. Esse efeito é mais pronunciado para a amostra
sintetizada pelo método de citrato.
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Método citrato

Volume adsorvido (cm /g STP)

30

3

3

Volume adsorvido (cm /g STP)
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Figura 4.13 - Isotermas de adsorção/dessorção de N2 das amostras de LS0,3MCBU,
LS0,3MCI e LS0,3MES.

4.1.3.3. Diâmetro Médio de Partícula
Os valores de diâmetro médio de partícula (D) dos materiais sintetizados com
diferentes metodologias e teores de estrôncio (Tabela 4.11) foram calculados através
dos valores de área específica obtidos pelo método BET (SBET) e de densidade teórica
(ρt), calculados a partir de parâmetros de rede disponíveis no banco de dados ICSD.
O diâmetro médio de partícula diminui em função do aumento do teor do
estrôncio, para as metodologias de combustão e citrato, sendo que para a para a
metodologia do estado sólido o efeito é contrário. Esse efeito pode ser atribuído ao
arranjo mais compactado da estrutura que se forma devido a força motriz exercida pelo
processo de síntese de estado sólido e a temperatura de calcinação mais elevada em
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relação as outras metodologias, o que eleva o diâmetro da partícula. Esse efeito
contrário para a metodologia do estado sólido vem se pronunciando, desde os resultados
obtidos de diâmetro de cristalito, que mostra que o cristalito aumenta em função do teor
de Sr e também pela área superficial, que apresenta valores menores comparado com as
outras metodologias.
Tabela 4.11: Diâmetro médio de partícula das amostras de LSM e LMO.
Amostra

Densidade teórica
ρt(g/cm3)

SBET (m2/g)

D(μm)

LS0,4MCBU

6,30

8,33

0,11

LS0,3MCBU

6,47

7,58

0,12

LS0,2MCBU

6,57

5,54

0,16

LMOCB

8,66

2,14

0,32

LS0,4MCI

6,32

9,76

0,09

LS0,3MCI

6,45

5,31

0,17

LS0,2MCI

6,59

4,70

0,19

LMOCI

8,60

2,84

0,24

LS0,4MES

6,32

1,90

0,49

LS0,3MES

6,43

2,10

0,44

LS0,2MES

6,53

2,90

0,32

LMOES

8,72

2,10

0,33

LSMCM

6,54

4,30

0,21

4.1.4. Análise Térmica
4.1.4.1. Método de Combustão

A Figura 4.14A apresenta as curvas de ATG das amostras de LSM não
calcinadas, sintetizadas pelo método de combustão. As decomposições térmicas
ocorrem em dois e três estágios, dependendo do combustível utilizado, e a queima total
dos orgânicos é completa acima de 850-900ºC para todas as amostras.
Quando a uréia é utilizada como propelente de queima, a decomposição ocorre
em dois estágios: o primeiro a 600°C pode ser atribuído à oxidação dos resíduos da
combustão, principalmente resíduos que não foram totalmente queimados durante a
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rápida reação de combustão. O segundo estágio a 850°C é atribuído à decomposição
completa dos carbonatos formados durante a combustão e à formação da fase LSM
(GHOSH et al., 2005).
A perda total de massa para a amostra LS0,3MCU 1:2 foi de 15%, muito inferior
ao da amostra LS0,3MCU com razão de uréia/óxido igual a 1:1, isso mostra que com a
maior quantidade de uréia a reação de combustão é mais completa, formando um
material mais cristalino, como foi observado pelo DRX. O perfil da ATG da amostra
sintetizada pelo método de gel combustão LS0,3MGCU 1:1 pode ser observado na
Figura 4.15B, em comparação a amostra LS0,3MCU 1:1 sintetizada pelo método padrão
de combustão. A menor perda de massa observada durante a decomposição térmica se
deve a formação do gel dos precursores antes da queima, que permite uma melhor
homogeneização entre os nitratos e o propelente e consequentemente uma queima mais
completa durante a reação.
Para as amostras preparadas utilizando glicina como propelente, os perfis da
ATG (Figura 4.15A) apresentaram três estágios de decomposição. O primeiro a 200°C é
atribuído a água de hidratação e também à reação entre a glicina e os ânions com
formação de hidróxidos (BERGER et al., 2007). O segundo e terceiro estágios de
decomposição em 600 e 850°C, representam as mesmas rotas de decomposição
descritas para a uréia. A perda de massa quando utilizado glicina aumenta com o
aumento na quantidade do combustível.
De acordo com HWANG et al., (2004), isso se deve a rigorosidade da reação e
ao calor de combustão da glicina ser mais elevado que da uréia, com tendência a
formação de aglomerados em conseqüência da queima incompleta durante a reação de
combustão, o que justifica a grande perda de massa da amostra preparada com excesso
de glicina.
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Figura 4.14 - Curvas de ATG dos pós de LSM antes da calcinação sintetizadas pelo
método de combustão (A) e gel combustão (B).
A Figura 4.15A apresenta as curvas de ATD para as amostras de LSM
sintetizadas pelo método de combustão. Para a uréia a existe a ocorrência de dois picos
endotérmicos, sendo o primeiro a aproximadamente 570-600°C, relacionado à
decomposição dos resíduos que não foram totalmente queimados durante a rápida
reação de combustão. O segundo pico endotérmico a 860°C é atribuído à decomposição
completa dos carbonatos formados e ao rearranjo da estrutura.
Para as amostras sintetizadas utilizando glicina como propelente, o perfil de
ATD apresenta os mesmos picos endotérmicos que a amostra sintetizada utilizando
uréia, sendo que para a amostra LS0,3CBG 2:1, com excesso de glicina, a ocorrência de
um pico exotérmico a 250°C é atribuído à eliminação de água de cristalização e
decomposição da matéria orgânica residual da combustão, corroborando com os
resultados de ATG que mostram uma maior perda de massa para esta amostra.
As amostras sintetizadas por gel combustão (Figura 4.15B) apresentaram os
mesmos perfis de ATD que para o método de combustão padrão, porém podemos
observar que, quando formado o géis das amostras, têm-se uma menor perda de massa
em relação à combustão padrão, isso se deve a melhora na queima durante o processo.
Também podemos observar que as amostras obtidas pelo método de combustão padrão
apresentam o pico endotérmico em 570°C com maior intensidade, tendo uma maior
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energia de ativação (391 J/mol), energia esta necessária para decomposição do carbono
residual, já na forma de carbonatos.
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Figura 4.15 - Curvas de ATD dos pós de LSM antes da calcinação sintetizadas pelo
método de combustão (A) e gel combustão (B).
4.1.4.2. Método de Citrato
A Figura 4.16 apresenta as curvas de ATG das amostras de LSM não calcinadas,
sintetizadas pelo método de citrato com razões de ácido cítrico/íons metálico (AC: OM)
de 1, 2 e 3. As decomposições térmicas ocorrem em quatro estágios, igualmente para
todas as amostras. Os estágios de decomposição e transformações do material referemse a:
¾ 50 a 350°C: uma perda de massa de 45% referente à água de hidratação;
¾ 350 a 550°C: uma perda de massa de 5% atribuída à decomposição dos citratos, e
possível formação de carbonatos;
¾ 550 a 850°C: uma ligeira perda de massa de 2% atribuída decomposição dos
carbonatos com liberação dos gases CO e CO2;
¾ Acima de 850°C: formação da fase LSM;
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(a) LS0,3MCI 1:1
(b) LS0,3MCI 2:1
(c) LS0,3MCI 3:1
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Figura 4.16 – Curvas de ATG da amostras (a) LS0, 3MCI razão AC:OM 1:1 (b) LS0,
3MCI 2:1 e (c) LS0, 3MCI 3:1, antes do processo de calcinação.
Figura 4.17 apresenta as curvas de ATD para as amostras de LSM sintetizadas
pelo método de citrato com diferentes razões de AC:OM. As amostras apresentam
quatro picos endotérmicos bem definidos, sendo o primeiro intenso a 75°C e o segundo
a 230°C, referentes ao calor necessário para reação de vaporização da água de
hidratação. Um terceiro pico a 300°C é atribuído a decomposição dos citratos e
formação de carbonatos intermediários, nestes três picos endotérmicos é observado uma
grande perda de massa em torno de 45% visto pelo ATG. Um quarto pico endotérmico é
visto em 550°C, atribuído a decomposição de carbonatos e um último de baixa
intensidade a 860°C atribuído ao arranjo da estrutura cristalina.
10
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Figura 4.17 - Curvas de ATD das amostras (a) LS0, 3MCI razão 1:1 (b) LS0, 3MCI 2:1 e
(c) LS0, 3MCI 3:1, antes do processo de calcinação.
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4.1.4.3. Método do estado sólido
A Figura 4.18 apresenta as curvas de ATG das amostras de LSM não calcinadas,
sintetizadas pelo método do estado sólido em diferentes tempos de moagem. Pode-se
observar que as amostras apresentam dois estágios de decomposição:
¾ Entre 200 e 400°C: uma perda de massa de 6% referente à decomposição do
carbonato de estrôncio, com formação de carbonatos intermediários, ocorrendo a
liberação de gases (CO, CO2);
¾ Entre 350 e 850°C: decomposição dos carbonatos intermediários e formação da
fase estável de LSM.
Pode-se observar também que a diferença no tempo de moagem não apresenta
alteração no perfil da ATG, sendo que é possível em menor tempo de moagem e com
temperaturas de calcinação acima de 900°C, obter um material de alta cristalinidade.
102
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Figura 4.18 - Analise termogramétrica (TG) das amostras de LS0,3MESVS e
LS0,3MESVU sintetizadas pelo método de estado sólido, antes do processo de
calcinação.
A Figura 4.19 apresenta as curvas de ATD para as amostras de LSM sintetizadas
pelo método do estado sólido em diferentes tempos de moagem. As amostras
apresentam dois picos endotérmicos bem definidos, sendo o primeiro intenso a 345°C
referente a decomposição do carbonato de estrôncio e formação de carbonatos
intermediários e o segundo pico endotérmico a 545°C referente ao calor necessário
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decomposição dos carbonatos intermediários. Nestes dois picos endotérmicos é
observada uma perda total de massa de 17%, visto pela ATG.
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Figura 4.19 - ATD das amostras de LS0,3MESVS sintetizada pelo método de
estado sólido com diferentes tempos de moagem, antes do processo de calcinação.
A Figura 4.20 apresenta as curvas de ATG e a ATD da amostra comercial
LS0,2MCM, antes do processo de calcinação. O perfil de ATG apresenta uma perda
rápida da água e do polímero de proteção (amostra obtida na forma de pasta) da amostra
entre 50 e 150°C, uma segunda perda é observada entre 150 – 300°C, referente à
decomposição da matéria orgânica residual do polímero que envolve a amostra. A curva
de ATD apresenta um pico exotérmico a 255°C referente à decomposição do polímero.
Através da curva de ATG foi possível determinar a temperatura de calcinação para
obtenção da fase LS0,2MCM em pó, para que fossem realizadas todas as caracterizações
físico-químicas.
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Figura 4.20 – Curvas de ATG e ATD da amostra comercial LS0,2MCM, antes do
processo de calcinação.
4.1.5. Morfologia
4.1.5.1. Método de Combustão
A morfologia dos pós calcinados obtidos pelo método de combustão foi
observada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Foi avaliada a influência
dos propelentes uréia e glicina na morfologia dos pós de LSM. A Figura 4.21 apresenta
as micrografias da amostras de LS0,3MCBU e LS0,3MCBG nas razões 1:1 e 2:1 de
propelente/óxido, calcinadas a 750°C/10horas em fluxo de ar. Para as amostras com o
propelente uréia as micrografias apresentam a formação de aglomerados com pequeno
tamanho de partícula, com aspecto esponjoso típico de um material poroso, observando
uma maior porosidade para amostra com razão 2:1 de uréia/óxido. Este resultado
corrobora com os resultados discutidos até aqui, mostrando que a reação de combustão
com uréia é menos rigorosa, com uma grande evolução de gases durante a reação,
contribuindo para formação de um material mais poroso.
Para amostra com glicina na razão 1:1 podemos observar a formação de
agregados, decorrente da baixa quantidade de propelente na síntese, com pouca
liberação de gases durante a reação e conseqüentemente uma ma formação da
microestrutura maior aglomeração do material. Já a amostra com razão de 2:1
glicina/óxido apresenta característica esponjosa, com formação de canais típicos de um
material poroso.
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Os poros observados nas amostras são na ordem de 1µm, correspondentes a
macroporos, como observado nas isotermas de adsorção.

Figura 4.21: Micrografia das amostras (A) LS0,3MCBU1:1 (B) LS0,3MCBU2:1 (C)
LS0,3MCBG 1:1 e (D) LS0,3MCBG 2:1 calcinadas a 750°C/10h em fluxo de ar.
4.1.5.2. Método de Citrato
A morfologia dos pós calcinados obtidos pelo método de citrato foi analisada
por MEV em duas etapas, sendo que na primeira foi avaliada a variação da composição
de AC: OM e na segunda etapa a influência da temperatura de calcinação na formação
da microestrutura da LSM.
A Figura 4.22 apresenta as micrografias das amostras sintetizadas com diferentes
razões de AC:OM. Pode-se observar que para amostra com deficiência de agente
quelante (AC: OM = 1:1) ocorre a formação de muitos agregados, com baixa
porosidade, sendo que também não foi possível observar a distribuição de partículas
primárias. Esse resultado corrobora com os resultados discutidos até aqui, onde a baixa
razão de agente quelante evita a formação de uma matriz polimérica bem definida,
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ocorrendo a formação de agregados quando o material passa pelo processo de
calcinação. A má formação da matriz polimérica também contribui para a ocorrência de
segregação da fase metálica durante a calcinação do precursor.
Para a amostra com razão AC: OM de 2:1 percebe-se uma pequena melhora na
formação da miscroestrutura, onde podemos observar que o tamanho dos agregados
diminui, com formação de um material com partículas mais estreitas, isso em
decorrência de uma matriz polimérica bem formada, devido ao aumento do agente
quelante na síntese. Essa melhora pode ser comprovada para a amostra preparada com
uma razão de AC: OM de 3:1, onde podemos observar a formação de partículas
primárias bem distribuídas, formação de agregados mais estreitos e a presença de
porosidade.

Figura 4.22: Micrografias das amostras com diferentes razões de AC:OM: (A)
LS0,3MCI 1:1, (B) LS0,3MCI 2:1 e (C) LS0,3MCI 3:1 (~20 e 2 µm) , calcinadas a
900°C/10h em fluxo de ar.
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Na segunda etapa foi avaliada a influência da temperatura de calcinação na
formação da microestrutura da fase LSM. As micrografias da amostra LS0,3MCI
sintetizada na melhor composição de AC:OM (3:1 mols), com variação de temperatura
de calcinação entre 700 – 1000ºC/4h em fluxo de ar, são apresentadas na Figura 4.23,
pois foi visto pelo DRX que neste intervalo de temperatura ocorre a formação da fase
LSM. As partículas apresentam-se aglomeradas, porém esses aglomerados têm aspecto
bastante poroso, tornando-se um material friável, isto é, pode ser facilmente
desaglomerado em almofariz. O grau de aglomeração depende da temperatura de
calcinação. Em temperaturas entre 700 e 800ºC é observado um menor tamanho dos
aglomerados, mostrando que uma grande quantidade de carbono gerada já foi
decomposta.
Para o intervalo de temperatura de 900 – 1000ºC, o tamanho de aglomerados
tende a crescer. Observa-se a formação aglomerados na forma de tiras, isto é, em
decorrência do processo de sinterização que cresce linearmente com o aumento da
temperatura, o que aumenta o tamanho das partículas do material. Segundo GAKI et.
al., (2008) o diâmetro de partícula cresce devido ao efeito da temperatura sobre a
nucleação da partícula cristalina.
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Figura 4.23 - Micrografias da amostra LS0,3MCI calcinada em diferentes temperaturas
por 4h em fluxo de ar: (A) 700°C, (B) 800°C, (C) 900ºC e (D) 1000ºC.

4.1.5.2. Método do Estado Sólido

A morfologia dos pós calcinados obtidos pelo método de estado sólido em
diferentes tempos de moagem pode ser vista na Figura 4.24. As amostras apresentam
partículas primárias bem homogêneas com boa distribuição, sendo observada a
formação de pequenos agregados para todas as amostras. Como observado pelo DRX,
as amostras sintetizadas com baixo tempo de moagem não apresentam diferenças
estruturais significativas em relação às amostras com tempos maiores de moagem.
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Figura 4.24 - Micrografia da amostra LS0,3MES moída no moinho de bolas por (A) 6
horas, (B) 12 horas e (C) 24 horas, calcinada a 1000°C por 10h em fluxo de ar.
4.1.6. Redução à temperatura programada (TPR)
Segundo WANG et al. (2000), uma vez que o La3+ e o Sr2+ não são redutíveis
nas condições usuais de TPR, os picos observados nos perfis de TPR são relativos
apenas às reduções das espécies de Mnx+. De acordo com CIMINO et al. (2000), no
composto tipo perovskita LaMnO3 o manganês sofre reduções, de Mn4+ para Mn3+ e de
Mn3+ para Mn2+, o que conduz à quebra da fase perovskita, podendo formar fases
discretas dos óxidos La2O3, SrO e MnO. De acordo com os autores, a formação de fases
Mn4+ na estrutura perovskita tipo LaMnO3 pode chegar a 35%.
O aumento na substituição do La3+ por Sr2+ (entre 10% a 40%) resulta no
aumento da concentração de Mn4+ e na formação de buracos eletrônicos (h•) na estrutura
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e/ou vacâncias de oxigênio. Esse efeito ocorre devido à compensação de carga realizada
pela oxidação de Mn3+ para Mn4+, havendo a formação de uma perovskita com
deficiência de oxigênio, o que leva ao aumento da redutibilidade (WANG et al., 2000).
De acordo com YANG et al. (2003), a formação da vacância de oxigênio (VO¨),
combinada com a oxidação do Mn3+ para Mn4+, pode ser expressada pela Equação 4.1.

2Mn4+ +OOχ ↔ ½ O2 (g) + VO¨ + 2Mn3+

Eq. 4.1

Com base nestes trabalhos, foi realizado um estudo de TPR para as amostras
LS0,2M, a fim de avaliar a influência da metodologia de síntese sobre a redutibilidade
das perovskitas. Parâmetros de síntese como tempo de preparo, quantidade de reagentes
e tratamentos térmicos podem influenciar no sucesso da dopagem de Sr na estrutura
LaMnO3, e conseqüentemente, contribuir para a formação de Mn4+ e/ou de vacâncias
de oxigênio.
Os perfis de redução à temperatura programada das amostras de LS0,2MCB,
LS0,2MCI e LS0,2MES são apresentados na Figura 4.25. A primeira região (300-650 oC)
pode ser associada a redução das espécies Mn4+ formadas para compensar a substituição
de íons Sr2+ incorporados na estrutura (FIERRO et al., 1984), que poderia ser
representada pela Equação 4.2.

La1-xSrxMnIII1-xMnIVxO3 + 1/2xH2 → La1-xSrxMnIIIO3-x/2 +1/2xH2O

Eq. 4.2.

Para as amostras de citrato e combustão é observada a existência de um ombro a
420°C, o que de acordo com VOGUEL et al. (1977) pode ser atribuído à remoção do
excesso de átomos de oxigênio não-estequiométricos acomodados na estrutura, que
poderia ser representada pela Equação 4.3.

La1-xSrxMnIII1-xMnIVx +δ/2O3+δ + δH2→ La1-xSrxMnIII1-xMnIVxO3 + δH2O

Eq.4.3.

Na segunda região (800- 1000 oC), há ocorrência de dois picos, sendo que o
primeiro é relativo a redução das espécies Mn3+ remanescentes e o segundo é atribuído
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à redução para espécies Mn2+, com tendência para a formação de fases discretas dos
óxidos La2O3, SrO e MnO, que poderia ser representado pela Equação 4.4.

La1-xSrxMnIIIO3-x/2 + 1/2H2 → ½(1-x)La2O3 + MnO + 1/2H2O

Eq.4.4.

A amostra preparada pelo método de citrato apresentou um grau de redução total
de 50,57%, sendo que para a primeira região, atribuída a formação dos pares
Mn4+/Mn3+, o grau de redução foi de 18,13%. A amostra obtida por combustão teve
grau de redução total de 32,07%, sendo 12,78% para a primeira região. Para o método
do estado sólido a redução total foi de 19,68%, sendo 4,65% para o primeiro estágio.
Com o grau de redução calculado a partir dos consumos de H2 teórico e
experimental, obtidos das diferentes regiões de redução, é possível determinar que as
amostras obtidas pelos métodos de citrato e combustão apresentaram uma maior
formação de Mn4+, devido a maior contribuição da primeira região, e possivelmente
maior formação de vacâncias na estrutura da perovskita formada. O percentual da fração
de Mn4+ formado na estrutura de cada amostra foi de 39, 35 e 23% para os métodos de
combustão, citrato e estado sólido, respectivamente.
Foi observado um deslocamento dos picos para temperaturas menores para as
amostras dos métodos de combustão e citrato, o que pode ser atribuído a pequena
diferença de concentração real de Sr na estrutura, visto pela análise de FRX, e
possivelmente pela maior concentração de Mn4+ formada por estas metodologias em
comparação com o estado sólido.
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Figura 4.25 - Perfis de TPR das amostras (a) LS0,2MCB (b) LS0,2MCI e (c) LS0,2MES.

4.2. Caracterização dos materiais sinterizados
4.2.1. Medidas de Densidade
4.2.1.1. Densidade Aparente
Para as medidas de densidade aparente das amostras sinterizadas, foi utilizado
método de Arquimedes, onde o cálculo da densidade é feito a partir da massa úmida e
massa imersa das amostras. Os valores das densidades aparentes podem ser vistos na
Tabela 4.12.
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Tabela 4.12: Densidade aparente das amostras sinterizadas.
Amostra

Metodologia

Densidade
Aparente (g/cm3)

LS0,4MCB
LS0,3MCB
LS0,2MCB

3,1
Combustão

3,4
3,8

LMOCB

4,2

LS0,4MCI

3,0

LS0,3MCI
LS0,2MCI

Citrato

3,4
3,9

LMOCI

4,1

LS0,4MES

4,1

LS0,3MES
LS0,2MES

Estado Sólido

LMOES
LS0,2MCM

4,2
4,3
4,7

-

5,5

De acordo com os resultados de densidade para as amostras obtidas nas
diferentes metodologias e sinterizadas a 1100°C, observa-se que para as metodologias
de combustão e citrato os valores são menores do que aqueles observados para as
amostras obtidas pelo método do estado sólido. Também é observado um sensível
decréscimo nos valores de densidade em função do teor de estrôncio para todas as
metodologias.

4.2.1.2. Densidade Teórica e Porosidade
A densidade teórica (ρt) das amostras sinterizadas de LSM foi calculada a partir
dos parâmetros de rede obtidos do banco de dados ICSD de difração de raios X. Com os
valores da densidade aparente e densidade teórica foi possível determinar as
porosidades (%) das LSM, que são apresentadas na Tabela 4.13.
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Tabela 4.13: Densidade teórica e porosidade das amostras sinterizadas.
Amostra

ρt (g/cm3)

Porosidade (%)

6,30

50,1

6,47

48,7

LMOCB

6,52
8,66

41,7
51,5

LS0,4MCI

6,32

52,5

6,45

47,2

6,59

40,1

LMOCI

8,60

52,3

LS0,4MES

6,32

35,1

6,43

34,7

6,53

34,1

8,67

45,8

6,54

15,7

Metodologia

LS0,4MCB
LS0,3MCB
LS0,2MCB

LS0,3MCI
LS0,2MCI

LS0,3MES
LS0,2MES

Combustão

Citrato

Estado-Sólido

LMOES
LS0,2MCM

-

Os valores de porosidade encontrados mostram a presença de grande porosidade
para todas as amostras, sendo que se pode observar um maior percentual de porosidade
para as metodologias de combustão e citrato. Também é observado um pequeno
aumento da porosidade em função do aumento da concentração do estrôncio, estes
resultados estão de acordo com os relatados na literatura (VELCIUS et al., 2004).
A porosidade encontrada para as diferentes amostras se mostra adequada em
relação ao intervalo de porosidade mínima de 30 – 40% recomendada como ideal para
catodo de SOFC (BLOMEN e MUGERWA, 1993).

4.2.2. Estrutura cristalina
A Figura 4.26 apresenta os difratogramas de raios X para as amostras
LS0,3MCB,LS0,3MCI e LS0,3MES obtidas por diferentes metodologias e sinterizadas a
1100ºC. As amostras obtidas pelo método de combustão e do estado sólido apresentam
uma fase perovskita cristalina com estrutura romboédrica, de acordo com a ficha ICSD
473444, a mesma estrutura que foi encontrada para as amostras do pó. Para a amostra
obtida pelo método do citrato além da fase perovskita é observada uma pequena
formação da fase La2O3 (ICSD 130881). Praticamente não houve alteração no tamanho
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médio de cristalito das amostras sinterizadas em relação às amostras do pó não
sinterizadas.
♦LSM
∇ La2O3

♦

(a) estado sólido
(b) combustão
♦ (c) citrato

Intensidade (u.a.)

♦

♦

(c)

♦
∇

♦
♦∇

♦
♦

(b)
(a)

20

40

60

80

2θ (graus)

Figura 4.26 – DRX das amostras LS0,3MCB, LS0,3MCI e LS0,3MES sinterizadas.
Os resultados obtidos mostram que após a sinterização das pastilhas não ocorre
transformação na estrutura cristalina para as amostras obtidas pelo método de
combustão e do estado sólido, mostrando uma fase estável na temperatura de
sinterização de 1100ºC. Porém, para a amostra obtida pelo método do citrato sinterizada
nesta temperatura, há indícios de formação da fase secundária do tipo La2O3, mostrando
que os materiais obtidos por esta metodologia apresentam um pouco de instabilidade em
alta temperatura.

4.2.3. Morfologia
A superfície fraturada das amostras de LS0,3M obtidas nas diferentes
metodologias e sinterizadas a 1100ºC foi analisada por microscopia eletrônica de
varredura (MEV), podendo ser visualizadas na Figura 4.27.O objetivo desta análise foi
observar a textura e porosidade das amostras após o processo de compactação e
sinterização.
Podemos observar que a amostras apresentam alta porosidade, principalmente as
amostras de combustão e citrato. A amostra obtida pelo método de estado sólido
apresenta poros com menor diâmetro e bem distribuídos. Esses resultados observados
aqui reforçam aqueles de porosidade para as pastilhas.
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Figura 4.27 - Micrografia das pastilhas sinterizadas e fraturadas de (A) LS0,3MCB, (B)
LS0,3MCI e (C) LS0,3MES.
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4.3. Caracterização elétrica dos catodos
A avaliação da condutividade elétrica dos materiais sinterizados é muito
importante para atestar a aplicação dos pós como catodos de SOFC. Em virtude da
dificuldade de implementação de uma metodologia adequada para as medidas de
condutividade em alta temperatura, da dificuldade de obter resultados com materiais
com alta porosidade, efeitos de ruídos e da superfície, os valores de condutividade
discutidos aqui ainda não são considerados conclusivos, pois o método utilizado para
estas medidas apresentou algumas limitações, sendo que serão necessários estudos mais
detalhados e com adequação da metodologia para conclusões definitivas a cerca da
condutividade dos pós catódicos.

4.3.1. Método de combustão
Para a determinação da condutividade elétrica foi feita a medida da resistência
elétrica (Ω) em função da temperatura, sendo então calculada a resistividade, que é o
inverso da condutividade elétrica. Os resultados para as amostras sintetizadas pelo
método de combustão com diferentes composições de estrôncio são apresentados na
Figura 4.28. Observa-se um comportamento termicamente ativado, em que a
condutividade elétrica aumenta com a temperatura.
Na Figura 4.28 podemos observar que as amostras com maior concentração de
Sr tem menor valor de resistência elétrica e conseqüentemente maior valor de
condutividade elétrica (S.cm-1) à 1000°C (Figura 4.29B), isso devido principalmente na
diferença de composição estequiométrica no sítio A da estrutura cristalina da perovskita
(ABO3).
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Figura 4.28 – Resistência elétrica (A), condutividade elétrica (Scm-1) (B) e curva de
Arrhenius (C) para as amostras de LSM obtidas pelo método de combustão sinterizadas
a 1100ºC.
A Figura 4.28C mostra a curva de Arrhenius para as amostras de LSM sinterizadas,
obtidas pelo método de combustão. A condução para estes materiais pode ser explicada a
partir da existência de pares Mn3+/Mn4+, e/ou formação de vacâncias de oxigênio para
manter a eletroneutralidade, promovida pela substituição de La3+ por Sr2+ nestes

sistemas. O mecanismo de transporte elétrico em altas temperaturas nestes materiais é o
salto de polarons (SINGHAL, 2004; QUENNEVILLE et al., 2001). Estes atuam como
portadores armadilhados em poços de potencial, que provocam deformações locais na
rede, por outro lado, o movimento de elétrons, buracos ou íons através dos defeitos
“hopping” contribui significativamente com o componente condutivo em um largo
intervalo de freqüência, e é também termicamente ativado.
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A condutividade elétrica destes compostos é bem descrita em uma ampla faixa
de temperatura, na qual é esperada uma dependência da condutividade elétrica com a
temperatura (curva de Arrhenius).
4.3.2. Método do citrato
A Figura 4.29 apresenta as medidas de condutividade para as amostras
sintetizadas pelo método do citrato. Nesse caso os valores de condutividade
praticamente não variam em função do teor de Sr. As amostras mostram o mesmo
comportamento de dependência da condutividade elétrica com a temperatura (curva de
Arrhenius), conforme Figura 4.29C.
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Figura 4.29 – Resistência elétrica (A), condutividade elétrica (Scm-1) (B) e curva de
Arrhenius(C) para as amostras de LSM obtidas pelo método de citrato sinterizadas a
1100ºC.
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4.3.3. Método do estado sólido
As medidas de condutividade para as amostras obtidas por estado sólido são
apresentadas na Figura 4.30. Pode-se observar que as amostras com maior concentração
de Sr tem menores valores de resistência elétrica e conseqüentemente maiores valores
de condutividade elétrica (S.cm-1), comportamento semelhante às amostras de
combustão, como descrito anteriormente. Esse aumento de condutividade com o teor de
Sr pode ser explicado pela existência de pares Mn3+/Mn4+ e/ou formação de vacâncias
de oxigênio.
As amostras de LSM sinterizadas obtidas pelo método do estado sólido, tem o
mesmo comportamento da dependência da condutividade elétrica com a temperatura
(curva de Arrhenius) vista para as outras amostras (Figura 4.30C).
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Figura 4.30 – Resistência elétrica (A), condutividade elétrica (Scm-1) (B) e curva de
Arrhenius(C) para as amostras de LSM obtidas pelo método do estado sólido
sinterizadas a 1100ºC.
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Os valores preliminares de condutividade utilizando o método de duas pontas
para as amostras obtidas nas diferentes metodologias se mostraram bastante
semelhantes entre si. YANG et. al. (2003) realizaram medidas de condutividade para
dispositivos de LSM (comercial), utilizando a mesma metodologia de análise, obtendo
valores de 2,08 S.cm-1 a 200°C e 3,5 S.cm-1 a 1000°C, resultados parecidos aos
relatados aqui.
4.3.4. Padrão LaMnO3
A Figura 4.31 apresenta os valores de resistência, condutividade e a curva de
Arrhenius para as amostras de perovskita padrão, sem dopagem, sintetizadas nas
diferentes metodologias. Esta análise foi realizada com o objetivo de avaliar e atestar o
aumento da condutividade nas perovskitas tipo ABO3 quando dopadas com estrôncio,
nos materiais desenvolvidos nesta dissertação. Podemos observar que todas as amostras
apresentam o mesmo comportamento da condutividade em função da temperatura.
Todas as amostras não dopadas apresentaram valores de condutividade bem
abaixo das amostras dopadas com Sr, sendo comprovado que adição do dopante
melhora consideravelmente a condutividade nos materiais tipo perovskita ABO3.
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Figura 4.31 – Resistência elétrica (A), condutividade elétrica (Scm-1) (B) e curva de
Arrhenius) (C) para as amostras de LMO obtidas nas diferentes metodologias e
sinterizadas a 1100ºC.

4.3.5. LSM comercial
A Figura 4.32 apresenta as medidas de resistência, condutividade e a curva de
Arrhenius para a amostra comercial. Pode-se observar que a amostra tem um
comportamento semelhante às amostras obtidas nas diferentes metodologias estudadas.
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Figura 4.32 – Resistência elétrica (A), condutividad e elétrica (Scm-1) (B) e curva de
Arrhenius) (C) para a amostra de LSM comercial sinterizadas a 1100ºC.
Com os dados de ajuste linear das curvas de Arrhenius foram calculadas as
energias de ativação para todas as amostras sinterizadas a 1100ºC. Os valores são
apresentados na Tabela 4.14. Considerando os baixos valores de condutividade aqui
encontrados, devido a dificuldade nas análises, os valores de energia de ativação estão
relativamente próximos aos valores encontrados na literatura (GODOY et al., 2007;
YANG et al., 2003).
Os não paralelismos nas curvas de Arrhenius com diferentes composições de
estrôncio indicam a variação na energia de ativação. Em geral, quanto maior a composição
de estrôncio, menor a energia de ativação e maior a condutividade, o que esta de acordo
com a literatura (GODOY et al., 2007; YANG et al., 2003). As amostras de combustão
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apresentaram um comportamento diferente das demais, onde a amostra com maior
composição de estrôncio apresentou uma energia de ativação um pouco maior, o que pode
estar relacionado com a alta porosidade do material e também a rugosidade da amostra pode
ter contribuído para as distorções nos contatos elétricos durante as medidas.

De acordo com ROSSMALEN et al. (1993) a condutividade das perovskitas
dopadas com estrôncio além de receber a influência da temperatura, também é
influenciada pela densidade, microestrutura, composição e propriedade estruturais.
Novas avaliações quanto à preparação das superfícies de contato nas pastilhas se fazem
necessárias para atestar se efeitos desse tipo estão ocorrendo.
Tabela 4.14: Condutividade elétrica e energia de ativação das amostras de LSM
sinterizadas a 1100ºC.
Amostras
LS0,4MCB

Condutividade Elétrica
(S.cm-1)
(1000ºC)
5,82

Energia de Ativação
(eV)
0,89

LS0,3MCB

4,49

0,58

LS0,2MCB

3,58

0,71

LMOCB

0,95

0,68

LS0,4MCI

7,46

0,64

LS0,3MCI

6,81

0,74

LS0,2MCI

6,03

0,91

LMOCI

1,05

0,68

LS0,4MES

7,49

0,58

LS0,3MES

6,45

0,73

LS0,2MES

4,57

1,09

LMOES

0,97

0,73

LS0,2MCM

5,21

1,19

É observada na literatura uma ampla faixa nos valores de condutividade para
materiais tipo LSM, obtidas com diferentes técnicas de análise.

A Tabela 4.15

apresenta alguns desses valores de condutividade elétrica para catodos do tipo LSM
encontrados na literatura. Observa-se que os valores de condutividade dependem não só
das propriedades intrínsecas dos materiais, como composição e morfologia, mas
também são fortemente influenciados pela metodologia de análise utilizada. A técnica
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de duas pontas parece fornecer menores valores de condutividade, coerente com os
resultados apresentados nesta dissertação.
Tabela 4.15: Valores de condutividade e energia de ativação encontrada na literatura.
Amostra

Metodologia de
Análise

La0.7Sr0.3MnO3
La0.7Sr0.3MnO3
La0.65Sr0.3MnO3
La0.84Sr0.16MnO3
La0.8Sr0.2MnO3

Quatro
pontas
Quatro
pontas
Duas
pontas
Quatro
pontas
Impedância

Temp.
(ºC)

Condutividade
Elétrica
(S.cm-1)

Referência

800

110

Godoy et al., 2007

800

150

Guo et al., 2006

1000

3,5

Yang et al., 2003

1000

169

Kumar et al.2006

800

165

Sun et al., 2008

Novas avaliações quanto à preparação das superfícies de contato nas pastilhas e
na aplicação de outras metodologias de análise da condutividade dos materiais
preparados nesta dissertação se fazem necessárias, para termos dados conclusivos de
qual material sintetizado nas diferentes metodologias é mais adequado para aplicação
como catodo de SOFC.
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5.1. Conclusões
A síntese por combustão utilizando uréia como propelente em uma concentração
mínima apresentou melhores resultados quando comparado com a glicina como
propelente, por não se tratar de uma combustão rigorosa, atingir uma maior temperatura
de chama e permitir uma grande evolução de gases durante o processo de queima. Isto
foi possível através do controle dos parâmetros da síntese, favorecendo à formação de
um material poroso e com alta cristanilidade. A síntese de LSM pelo método de gel
combustão, com menor concentração de propelente, pode ser uma excelente e
econômica alternativa na preparação de pós catódicos.
A síntese pelo método de citrato mostrou que é necessária uma concentração
mínima de 3 mols do agente quelante em relação aos óxidos metálicos para uma boa
formação da matriz polimérica, impedindo a segregação dos cátions metálicos durante a
síntese e formando um material altamente cristalino.
Os resultados da síntese de LSM pelo método de estado sólido mostraram que
não é necessária a utilização de solvente de homogeneização durante a moagem, e com
apenas 6 horas de agitação em baixa rotação no moinho de bolas é possível obter uma
fase cristalina de tamanho nanométrico.
As amostras em forma de pó obtidas nas melhores condições de síntese de cada
metodologia apresentaram formação de fase pura de LSM, verificado nas análises de
DRX. A estrutura cristalina ortorrômbica foi obtida para as amostras não dopadas e para
as amostras dopadas com Sr a estrutura perovskita romboédrica.
As áreas específicas obtidas para as amostras sintetizadas por combustão e
citrato apresentaram valores um pouco maiores, próximos à 10 m2/g, do que as áreas do
das amostras obtidas pelo método do estado sólido, em torno de 3 m2/g. O diâmetro
médio de partícula dos pós, calculado através dos valores da área específica, ficou na
faixa 0,1 e 0,16 µm para a combustão e 0,09 e 0,19 µm para o método de citrato, sendo
que a área e o diâmetro médio da partícula diminuem sensivelmente em função do
aumento da concentração de Sr.
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O diâmetro médio de partícula para as amostras obtidas pelo método do estado
sólido apresentou valores maiores, entre 0,32 e 0,49 µm. Estes valores encontrados em
todas as metodologias são semelhantes aos da amostra comercial. Todas as amostras se
mostram adequadas para preparação de suspensões cerâmicas.
Os perfis das isotermas de adsorção/dessorção dos materiais podem ser
atribuídos ao tipo III, quando a quantidade adsorvida tende para ∞ quando p/p0→1,
correspondendo à adsorção em camadas múltiplas sobrepostas, e ocorrem em sólidos
não porosos e macroporosos.
Os resultados obtidos pela análise térmica para método de combustão mostram
que a uréia, por ter uma queima menos rigorosa, com maior tempo de duração e atingir
maior temperatura de chama, favorece uma queima mais homogênea e completa,
resultando em menor perda de massa e menor energia de ativação para a decomposição
dos carbonatos, em comparação com a glicina. As amostras se apresentam estáveis
acima de 850ºC, porém, à temperatura de 750ºC, por um tempo mais prolongado foi
possível obter-se uma fase LSM estável.
Para as amostras obtidas pelo método de citrato os resultados de análise térmica
apresentaram um perfil bem semelhante em função do aumento da composição dos
agentes quelante e estereficante. Porém, devido a grande concentração de matéria
orgânica utilizada é observada uma grande perda de massa, sendo atribuída a água de
hidratação, decomposição de citratos e carbonatos. As amostras se mostraram estáveis
em temperaturas acima de 850ºC.
Para as amostras obtidas pelo método do estado sólido em diferentes tempos de
moagem, observa-se o mesmo perfil de análise térmica, com uma perda de massa de
apenas 15%, atribuída à decomposição do carbonato de estrôncio. As amostras se
mostraram estáveis em temperatura acima de 900ºC.
As micrografias dos pós para as amostras sintetizadas pelo método de combustão
mostraram claramente a influência do propelente e da razão do propelente/óxido na
combustão, formando um material poroso e com pequenos agregados.
As micrografias das amostras de LSM sintetizadas pelo método citrato em
diferentes composições molares de AC:OM (1, 2 e 3) mostraram uma boa distribuição
de partículas primárias, com formação de pequenos aglomerados para a amostra com
maior concentração de AC:OM. O efeito da temperatura de calcinação na morfologia
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dos pós, visto pelo MEV, indica que em temperatura acima de 800ºC o material tende a
formar maior quantidade de agregados.
Para as amostras de estado sólido sintetizadas em diferentes tempos de moagem,
as micrografias apresentaram partículas primárias bem homogêneas, com boa
distribuição, sendo observada a formação de agregados com tamanhos bem pequenos.
Os resultados de TPR indicam uma maior formação de pares Mn4+/Mn3+ e/ou
vacância de oxigênio para as metodologias de citrato e combustão, contribuindo para o
aumento na condutividade elétrica dos materiais.
Os resultados de porosidade para as amostras sinterizadas a 1100ºC mostraram
um percentual de porosidade entre 40-50% para as amostras obridas pelos métodos de
citrato e combustão. Já as amostras de estado sólido apresentam menor porosidade (3040%). Esses valores de porosidade se mostram adequados para permitir o fluxo de
oxigênio no catodo de uma SOFC. A alta porosidade dos materiais também pode ser
observada pelas micrografias das superfícies fraturadas.
Não houve alteração significativa na estrutura cristalina das amostras
sinterizadas até 1100oC, com exceção da amostra sintetizada pelo método de citrato, que
apresentou uma pequena formação de La2O3.
Através dos resultados preliminares de condutividade elétrica foi possível
verificar que a dopagem de Sr na estrutura da perovskita LaMnO3 aumenta
significativamente a condutividade, o que foi observado para amostras obtidas em todas
as metodologias. Apesar das sensíveis diferenças quanto à estrutura e morfologia das
amostras obtidas pelas diferentes metodologias, não foi possível observar uma diferença
nos valores de condutividade das amostras, através do método de duas pontas.
Como conclusão geral, considerando o tempo de preparo, consome de materiais
e facilidade na obtenção de pós com boas propriedades, o método de combustão se
apresenta como uma alternativa econômica e viável para a produção de pós precursores
usados na preparação de camadas finas aplicadas em dispositivos eletroquímicos de
SOFC. Porém, considerando o nicho tecnológico de matérias-primas disponíveis no
Brasil e com ajustes adequados nos parâmetros de síntese, o método de estado sólido
também pode ser considerado uma excelente alternativa.
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5.2. Sugestões
Como sugestões para trabalhos futuros pode-se propor:
¾ Estudar a preparação de LSM pelo método de gel combustão em razões menores
de propelente/óxido;
¾ Avaliar diferentes temperaturas de formação da matriz polimérica na síntese
pelo método de citrato;
¾ Estudar a viabilidade de obtenção de LSM pelo método do estado sólido em
menores tempos de moagem, com variações de energia no sistema;
¾ Estudar as propriedades mecânicas das LSM, como o coeficiente de expansão
térmica, para aplicação como catodo em SOFC;
¾ Estudar a estabilidade e as características elétricas para as amostras em
diferentes temperaturas de sinterização;
¾ Estudar uma melhor metodologia de análise da condutividade elétrica de
materiais com alta porosidade, através de método de quatro pontos ou
espectroscopia de impedância;
¾ Confecção de células unitárias de SOFC com os pós catódicos preparados e
avaliação de seu desempenho frente a reação de redução do oxigênio.
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CÁLCULO DAS QUANTIDADES DE REAGENTES PARA A PREPARAÇÃO DAS
PEROVISKITAS PELO MÉTODO DE COMBUSTÃO
A fórmula geral da peroviskitas: La1-xSrxMnO3
Para X = 0,3 obtenção de 10g do material
1 mol de La0,7Sr0,3MnO3 ↔ 226,45g
0,0441 mol ↔ 10g
(1)
• Massa de Nitratos

(2)
•

Percentual (%) do metal

0,7 mol La ↔ 13,37g
226,45g ↔ 100%
0,3 mol de Sr ↔ 3,96g

0,7 mol La - 97,160g ↔ 42,90%

0,0441 mol de Mn ↔ 11,07g

0,3 mol Sr -26,286g ↔ 11,6%
1mol Mn -54,90g ↔ 24,24%
3 mols O mols – 48,0g ↔ 21,19%

(3)

(4)
•

Massa dos Óxidos

0,7 mol La2O3 ↔ 10,041g

•

Percentual (%) para Óxidos

15,245g ↔ 100%

0,3mol SrO ↔ 1,370g
1 mol MnO2 ↔ 3,830g

La2O3 - 10, 041g ↔ 65,867%
SrO - 1,370g ↔ 8,98%

♦ 15,245g ( total )
MnO2 - 3,830g ↔ 25,123%
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5)

(6)
•

Para 100 mols do
combustível

•

Uréia como combustível

La2O3 = 65,867 / 10,0414 = 6,559

Número de mols de uréia = 33,345 ( -15 )
+ 33,319 ( -10 ) + 33,345 ( -10 ) + 6X = 0

SrO = 8,98 / 1,37 = 6,554

X = 194,470 moles

MnO2 = 25,123 / 3,83 = 6,559

MM LSM = 0,33345 * 325,8 + 0,33319 *
103,67 + 0,33345 * 86,94 = 172,12

♦ 19,67 ( total )
Massa de Uréia para 10g de LSM:
m = 10/172,17 = 0,05808
Então 100 moles → 194,470 moles
0,05808 → 0,1128 mol
Em gramas:
1 mol de Uréia → 60,0g
0,1128 mol → 6,774g
A Tabela II.1 apresenta o calculo das massas (g) na proporções de 1 mol de
precursor para 2mols de Uréia, para as diferentes composições molares de Sr.
Tabela II.1: com as massas de nitratos para as diferentes composições de Sr.
X
La(NO3)36H2O
Sr(NO3)2
Mn(NO3)24H2O
Uréia
(molar)
(g)
(g)
(g)
(g)
0
8,95g
0
5,19g
5,048
0,2
14,94g
2,584g
10,831g
13,690
0,3
13,370g
3,960g
11,070g
13,554
0,4
11,693g
5,393g
11,295g
13,568
•

Glicina como combustível
Partindo dos cálculos dos nitratos realizados para a uréia:
Número de mols de glicina = 33,345 (-15 ) + 33,319 (-10 ) + 33,345 (-10 ) +9X = 0
X = 129,646 moles
Massa de Glicina para 10g de LSM:
m = 10/172,17 = 0,05808
Então 100 moles → 129,647 moles
0,05808mol → 0,075mol
Em gramas:
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1mol de Glicina → 75,0g
0,075mol → 5,647g
A Tabela II.2 apresenta o calculo das massas (g) na proporção de 1mol do Nitrato para
2 mols de Glicina.
Ex. Então a massa de Glicina para x = 3 → 2 * 5,647 = 11,295g
Tabela II.2: com as massas de nitratos para as diferentes composições de Sr.
X
La(NO3)36H2O
Sr(NO3)2
Mn(NO3)24H2O
Glicina
(molar)
(g)
(g)
(g)
(g)
0
17,910
0
10,291
9,750
0,2
14,940
2,584
10,832
11,412
0,3
13,370
3,960
11,070
11,295
0,4
11,693
5,393
11,295
11,307
CÁLCULO DAS QUANTIDADES DE REAGENTES PARA A PREPARAÇÂO DAS
PEROVISKITAS PELO MÉTODO DE CITRATO
A fórmula geral das peroviskitas é La1-XSrXMnO3
Para X = 0,3
1 mol de La0,7Sr0,3MnO3 ↔ 226,45g
0,0441 mol ↔ 10g
(1)
• Massa dos Nitratos

(2)
•

Cálculo para Ácido Cítrico

N° mol = massa
P.M*V
V= 0,15 L
P.Mácido cítrico = 192 g

0,7 mol La ↔ 13,37g
0,3 mol de Sr ↔ 3,96g
0,0441 mol de Mn ↔ 11,07g

Massa = N° mol*P.M*V
Massa = 0,0441*192*0,15 = 1,229 g

(3)
•

Cálculo para Etilenoglicol
N° mol = massa
P.M*V
V= 0,15 L
P.Metilenoglicol = 62 g
Massa = N° mol*P.M*V
Massa = 0,0441*62*0,15 = 0,397 g
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Tabela II. 3 mostra o calculo das massas (g) dos precurssores nas proporções 1:1 (
Nitratos/ Ácido,Etilenoglicol ) para diferentes composições molares de Sr.
Tabela II.3: com as massas de nitratos para as diferentes composições de Sr.
X
La(NO3)36H2O
Sr(NO3)2
Mn(NO3)24H2O C6H8O7
C2H6O2
(molar)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
0
17,911
0,000
10,366
1,189
0,384
0,2
14,942
2,584
10,838
0,9965
0,321
0,3
13,426
3,890
11,044
1,267
0,409
0,4
11,693
5,393
11,295
1,296
0,418
CÁLCULO DAS QUANTIDADES DE REAGENTES PARA A PREPARAÇÃO DAS
PEROVISKITAS PELO MÉTODO DO ESTADO-SÓLIDO:

A fórmula geral das peroviskitas é La1-XSrXMnO3
Para X = 0,3, para obtenção de 10g do material
1 mol de La0,7Sr0,2MnO3 ↔ 226,45g
0,0441 mol ↔ 10g
•

Massa dos Óxidos
0,7 mol La2O3 ↔ 10,073g
0,3 mol SrCO3 ↔ 1,956g
0,0441 mol MnO2 ↔ 6,98g

Tabela com as massas dos óxidos para diferentes composições molares de Sr.
X
La2O3
SrCO3
MnO2
(molar)
(g)
(g)
(g)
0
13,336
0,000
3,565
0,2
11,240
0,8935
3,7540
0,3
10,073
1,956
6,980
0,4
8,834
2,668
7,133

138

ANEXO II

CÁLCULO DO GRAU DE REDUÇÃO DO MANGANÊS DOS CATODOS DE
La0,8Sr0,2MnO3 :
O grau de redução das amostras é calculado pela equação abaixo.

G.R. = n° moles de H2 experimentais x 100
n° moles de H2 teóricos

O número de moles de H2 experimentais é calculado conforme descrito abaixo. A
Figura II.1 é uma análise de TPR hipotética obtida para um catalisador sem possuir
redução ambiente.

Figura II.1 – Perfil de TPR hipotético para um catalisador sem redução ambiente.
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O tempo de análise – t – durante a redução é obtido pela razão apresentada abaixo.
t = área do pico de redução = [seg]
altura
onde altura = sinal da linha de referência – sinal da linha de base Com o tempo de
análise conhecido, agora pode-se calcular o número de H2 experimentais utilizando a
fórmula abaixo:
n° moles H2 experimentais = VM x t x P
100
Onde:
VM = vazão da mistura H2/Ar utilizada no processo de redução [mL . seg-1];
t = tempo de análise durante a redução [seg];
P = percentagem de H2 na mistura H2/Ar;
O número de moles de H2 teóricos pode ser calculado a partir do número de moles de
NiO contidos na amostra uma vez que, considerando a estequiometria da reação de
redução mostradas nas equações 4.1 a 4.4 do Mn4+ → Mn3+ → Mn2+.
n° moles de MnO = massa da amostra utilizada na análise x teor de metal
Peso molecular de MnO
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