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RESUMO 

O presente trabalho trata da síntese de materiais com estrutura perovskita com o intuito 

de utilizá-los como cátodos em células a combustível do tipo SOFC. Os materiais do 

tipo perovskita foram obtidos pelo método de síntese química, usando a gelatina, como 

substituinte do ácido cítrico e o etileno glicol, atuando como agente polimerizante e 

quelante. Os materiais obtidos foram caracterizados por difração de raios-X, análise 

termogravimétrica, espectroscopia na região do infravermelho por transformada de 

Fourrier, microscopia eletrônica de varredura com EDS, determinação de área 

superficial pelo método BET e Termo Redução Programada, TPR. Os compostos 

também foram caracterizados através da condutividade elétrica, com a finalidade de se 

observar a possível aplicação desse material como cátodo para células à combustível de 

óxido sólido-SOFC. A metodologia utilizando gelatina como agente polimerizante e 

quelante para a preparação dos materiais com estrutura perovskita permite a síntese de 

materiais cristalinos e homogêneos.  Os resultados obtidos demostram que a rota 

adotada para a obtenção dos materiais foi eficaz. As perovskitas obtidas possuem 

estrutura distorcida do tipo ortorrômbica e romboédrica; importante para catodos de 

células a combustíveis. Os materiais apresentação propriedades requeridas para um 

material candidato a cátodo para células a combustível. Pela análise de DRX contatou-

se a distorção das estruturas dos materiais sintetizados. As análises de condutividade 

elétrica mostram que os materiais obtidos possuem potencialidade para atuar como 

catodo de célula à combustível de óxido sólido, permitindo inferir uma ordem de 

valores para as condutividades elétricas das perovskitas onde LaFeO3 < LaNiO3 < 

LaNi0,5Fe0,5O3. Pode-se concluir que a atividade dessas perovskitas se deve a presença 

dos defeitos estruturais gerados, que dependem do método de síntese e do subsequente 

tratamento térmico. 

 

 

Palavras-chave: perovskita, célula a combustível, gelatina. 

  

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present work deals with the synthesis of materials with perovskite structure with the 

intention of using them as cathodes in fuel cells SOFC type. The perovskite type 

materials were obtained by chemical synthesis method, using gelatin as the substituent 

of citric acid and ethylene glycol, and polymerizing acting as chelating agent. The 

materials were characterized by X-ray diffraction, thermal analysis, spectroscopy 

Fourier transform infrared, scanning electron microscopy with EDS, surface area 

determination by the BET method and Term Reduction Program, TPR. The compounds 

were also characterized by electrical conductivity for the purpose of observing the 

possible application of this material as a cathode for fuel cells, solid oxide SOFC. The 

method using gelatin and polymerizing chelating agent for the preparation of materials 

with the perovskite structure allows the synthesis of crystalline materials and 

homogeneous. The results demonstrate that the route adopted to obtain materials were 

effective. The distorted perovskite structure have obtained the type orthorhombic and 

rhombohedral; important for fuel cell cathodes. The presentation material properties 

required of a candidate cathode materials for fuel cells. XRD analysis contacted by the 

distortion of the structures of the synthesized materials. The analyzes show that the 

electrical conductivity obtained materials have the potential to act as a cell to the 

cathode of solid oxide fuel, allowing to infer an order of values for the electrical 

conductivities of perovskites where LaFeO3 < LaNiO3 < LaNi0,5Fe0,5O3. It can be 

concluded that the activity of these perovskites is due to the presence of structural 

defects generated that depend on the method of synthesis and the subsequent heat 

treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, o crescimento econômico dos países desenvolvidos, 

principalmente dos Estados Unidos, e o destaque que alguns países asiáticos tem tido no 

mercado mundial, como a China, provocaram um crescimento acelerado na demanda 

mundial de energia (RODRIGUES et al, 2006). 

O uso do carvão, do petróleo e do gás natural representou um grande avanço no 

modo de vida da sociedade moderna. Os avanços econômicos, políticos e sociais dos 

últimos dois séculos estão ligados, direta ou indiretamente, às transformações e ao 

poder derivado dos combustíveis fósseis (SOUZA, 2009).  

Segundo Pires e colaboradores, o consumo e a produção mundial de petróleo 

cresceram cerca de 26% entre o ano de 1988 e 2004, enquanto que a produção e as 

reservas apresentaram um ligeiro declínio. Na América do Sul, Venezuela e Brasil 

foram os países que contribuíram mais significativamente para um crescimento na 

produção do petróleo. 

De acordo com alguns especialistas, o petróleo deve atingir seu pico de produção 

entre 2020 e 2030, dentro deste prazo, cerca de 50% das reservas recuperáveis de 

petróleo terão sido processadas (SOUZA, 2009). 

 Muito se fala na queda da produção mundial de petróleo, o que tem se tornado 

motivo de estudo e assuntos nos meios de comunicação. O petróleo, no Brasil, começou 

a ser explorado em 1892, porém, somente em 1939, no estado da Bahia, constatou-se a 

real existência de petróleo no Brasil (FARIAS, 2008). A criação da Petrobras, por meio 

da Lei 2.004, buscava a nacionalização daquilo que era estratégico para o país. 

 Paralelamente a todo o avanço em relação ao estudo e a exploração do petróleo, 

surgiram importantes movimentos no campo da proteção ao meio ambiente, como a 

obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental em empreendimentos potencialmente 

poluidores, fortalecimento de um quadro legal e institucional referente à proteção 

ambiental, juntamente com a presença de órgãos públicos responsáveis e das 

organizações civis no processo de licenciamento e de fiscalização de empreendimentos 

(RODRIGUES, et al, 2006). 

 A era industrial mostra um aumento na concentração de CO2 de 30%, com uma 

taxa de aumento de cerca de 0,4% ao ano (SOUZA, 2009). Esta taxa de aumento pode 
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atingir uma concentração considerada limite para a manutenção da vida na Terra até 

2080.  

 Em virtude desses fatores, algumas fontes energéticas alternativas estão sendo 

estudadas para substituírem as fontes energéticas com um potencial poluidor maior. 

Dentre essas fontes energéticas alternativas com potencial poluidor menor que as 

existentes hoje em dia destacam-se a energia eólica, solar e as células a combustível. 

O estilo de vida moderno exige um fornecimento de energia constante e 

confiável. A energia está no centro do nosso cotidiano, nos proporcionando conforto e 

mobilidade. As fontes energéticas podem ser divididas em três categorias gerais 

(DRESSELHAUS & THOMAS, 2001):  

1. A primeira é a energia química que se baseia na oxidação e redução de 

algumas substâncias, geralmente um hidrocarboneto, ou na absorção da luz 

solar para a geração de calor ou eletricidade. 

2. A segunda envolve reações nucleares, que liberam energia pela divisão de 

núcleos pesados ou pela fusão de núcleos pequenos. 

3. Por último, a energia termomecânica, que gera energia pela ação do vento, 

água fontes geológicas ou vapor de água. 

Porém, não existe uma fonte de energia totalmente limpa, toda a geração de 

energia gera um subproduto indesejado. Os combustíveis fósseis produzem dióxido de 

carbono, óxido de enxofre, cinzas, entre outros. A energia nuclear gera resíduos que 

requerem um tratamento especial e são muito perigosos. As energias eólica e solar 

necessitam de grandes áreas e são muito limitadas. As fontes geotérmicas são as mais 

limitadas.  

Atualmente as fontes de energias mais utilizadas são a energia fóssil e a nuclear 

(DRESSELHAUS & THOMAS, 2001). Como fonte alternativa de uma energia mais 

limpa e com um rendimento maior, suprindo as nossas necessidades diárias, tem-se 

investido muito na pesquisa em células a combustível, que possuem um rendimento de 

até 40% (a energia fóssil trabalha com uma eficiência de, no máximo, 15%).  

A célula a combustível é um dispositivo eletroquímico que converte energia 

química em energia elétrica. Ela é constituída basicamente de uma camada de eletrólito 

em contato com um anodo e um cátodo, um de cada lado e ambos porosos. 

Tipicamente, o anodo é alimentado continuamente com gás combustível, enquanto o 

cátodo recebe um oxidante. A reação ocorrida nos eletrodos produz uma corrente 
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elétrica. A eletricidade é produzida pela combinação de íons hidrogênio, extraídos do 

gás combustível, com átomos de oxigênio (SOUZA, 2009). 

O conhecimento sobre células a combustível não é de hoje. Elas já são 

conhecidas há praticamente dois séculos, porém somente durante a segunda guerra 

mundial que se despertou um interesse comercial para aplicações militares, logo depois, 

também para aplicações espaciais (CONCEIÇÃO, 2012). 

 Mesmo com a descoberta sendo feita em 1839, os primeiros trabalhos bem 

sucedidos foram realizados por Francis Bacon, em 1932. Aperfeiçoando os 

catalisadores, Bacon conseguiu construir uma célula a combustível mais barata e, em 

1959, conseguiu alimentar uma máquina de solda (ALDABÓ, 2004). 

No Brasil, as células a combustível de óxido sólido (SOFC – Solid Oxide Fuel 

Cell) são as mais promissoras para produção de energia elétrica para consumidores que 

necessitam de uma fonte de energia segura e confiável, como em hospitais, bancos, 

centros de pesquisa, aeroportos, indústrias, etc. (CONCEIÇÃO, 2012). A alta 

temperatura de operação da tecnologia SOFC tem sido uma das principais barreiras, 

pois limita a escolha dos materiais empregados a um pequeno grupo de cerâmicas 

avançadas e ligas especiais, além do aumento das perdas de energia devido ao transporte 

de carga por meio dos componentes e interfaces (CONCEIÇÃO, 2012). O elevado custo 

desta tecnologia tem inibido a comercialização destes dispositivos (FLORIO et al., 

2004). 

Recentemente diversas estruturas do tipo perovskita têm atraído a atenção dos 

pesquisadores devido a variedade de fenômenos físicos e aplicações apresentados por 

esses materiais. Muitos desses fenômenos e dessas aplicações estão diretamente 

relacionados à distorção na rede cúbica desses materiais. Por exemplo, a substituição do 

parcial do íon trivalente La por íons divalentes como Ca, Sr, Ba, em LaMnO3 torna este 

material isolante em um condutor metálico e ao mesmo tempo a ordem 

antiferromagnética dos spins muda para um estado ferromagnético (JONKER, 1956). 

Os óxidos de metais de transição com estrutura similar ao titanato de cálcio 

(CaTiO3), conhecido como perovskita, oferecem um campo de muito interesse dentro de 

várias áreas (WEI et. al, 2009), visando aplicações tecnológicas ou experimentais. As 

perovskitas que derivam o seu nome desse mineral, são materiais com fórmula geral 

ABO3 onde A é corresponde geralmente a uma terra rara e o B um metal de transição 

(WANG et. al, 2006). Essa estrutura tipo perovskita é, geralmente, de materiais 

cerâmicos possuindo um arranjo atômico particular.  
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Óxidos do tipo perovskita podem ser considerados materiais estratégicos devido 

as suas propriedades eletrônicas, magnéticas, ópticas, catalíticas, entre outras 

(FERNANDES et. al., 2002). O interesse nesse tipo de material para a área da catálise 

se dá devido a grande variedade de composição que essas estruturas podem ter, 

possibilitando uma vasta variedade de característica (AMAN et. al., 2011). 

A perovskita ideal possui um cátion maior, tão grande quanto o ânion. O cátion 

maior está coordenado a 12 ânions e está no centro de um cubo cujos vértices estão 

ocupados pelos cátions menores. Estes cátions menores formam octaedros com os 

ânions e estes octaedros conectam-se entre si por meio dos vértices, enquanto os cátions 

maiores ocupam o interstício destes octaedros. Outras estruturas podem ser encontradas 

nesse tipo de material como a estrutura tetragonal, romboédrica e ortorrômbica. 

Materiais que apresentam essas distorções são denominados pseudo-perovskitas 

(VARGAS et al., 2007). Quando o cátion A for muito grande o comprimento de enlace 

B-O não pode ser otimizado, gerando arranjos concorrentes ou até mesmo “destruindo” 

a estrutura. 

Os materiais que apresentam estrutura do tipo perovskita possuem propriedades 

físicas bastante interessantes como, por exemplo, ferroeletricidade, ferromagnetismo e 

supercondutividade. 

O efeito da substituição parcial dos cátions A com elementos que apresentam 

estados de valência diferente de +3 tem sido frequentemente estudado, enquanto que o 

efeito da substituição de cátions do tipo B tem despertado um interesse menor por parte 

dos pesquisadores. 

O interesse principal pelo estudo desse tipo de material foi motivado por suas 

propriedades ótica, elétrica e magnética. Comercialmente as perovskita contendo 

elementos terras raras tem sido muito aplicadas na fabricação de eletrodos. Na catálise 

vários trabalhos na área ambiental tem demonstrado a versatilidade das perovskitas. A 

redução seletiva de óxido nítrico com propeno, a oxidação de CO e hidrocarbonetos, a 

redução de NO são outras reações onde materiais que apresentam estrutura do tipo 

perovskita que evidenciam a importância desses materiais. 
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Baseado nas considerações comentadas, o trabalho desenvolvido tem como 

objetivos específicos em relação ao método de preparo e avaliação dos materiais obtidos 

avaliar a influência da concentração dos cátions no sítio B em relação a condutividade e 

a caracterização microestrutural, para possível aplicação como cátodos em células a 

combustível do tipo SOFC; mostrar a viabilidade da síntese utilizando a gelatina como 

agente polimerizante e quelante, já que a mesma possui várias cadeias de proteínas 

composta de aminoácidos, sendo capaz de se coordenar a metais a partir destas grandes 

cadeias (OLIVEIRA et al., 2010). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 Histórico das Células a Combustível 

 

Apesar dos avanços recentes, a tecnologia de células a combustível é conhecida 

há quase dois séculos, sendo objeto de estudo principalmente depois da Segunda Guerra 

Mundial (CONCEIÇÃO, 2012) e nos anos 1960 pela agencia espacial norte-americana, 

NASA (AMANDO, et al., 2007). 

O primeiro experimento de uma célula a combustível foi realizado pelo 

advogado e pesquisador William Grove, em 1839, usando uma combinação de 

hidrogênio e oxigênio resultando em água e corrente elétrica (LARMINIE & DICKS, 

2003). O experimento realizado por William Grove pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema do experimento desenvolvido por Willian Grove: eletrodos 

de platina submersos em solução de ácido sulfúrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos por William Grove não tiveram uma importância técnica 

significativa, as correntes obtidas em seu experimento não foram de uma grandeza 

aplicável.  

Francis Bacon, em 1939, construiu a primeira planta baseada em células à 

combustível alcalinas (AFC). A partir deste momento, principalmente depois da 

Segunda Guerra Mundial diversas pesquisas foram feitas para aperfeiçoar e melhorar o 

desempenho desse tipo de tecnologia, tendo em vista a aplicação industrial da mesma. 

Eletrodo 
de Platina 

Eletrólito 
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A NASA, nos anos 60, investiu cerca de 10 milhões de dólares para a construção 

de células à combustível como fonte de energia e água para os tripulantes de missões 

espaciais. Foram utilizadas células de membrana polimérica no programa Gemini e 

células alcalinas no programa Apolo (STAMBOULI & TRAVERSA, 2002). Na década 

de 80, as células a combustível foram utilizadas em protótipos de veículos. O grande 

crescimento nas pesquisas sobre células a combustível aconteceu na década de 90, com 

uma atenção especial para as células do tipo PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell).  

Hoje em dia, as células a combustível são amplamente utilizadas, tanto para 

aplicações portáteis, como em aplicações móveis, ou ainda, em aplicações estacionárias, 

plantas para geração distributiva de energia, sistemas híbridos ou pequenas plantas de 

energia (WENDT et al., 2000). 

 

2.2 Células a combustível: tipos e funcionamento 

 

A célula a combustível é um dispositivo eletroquímico que realiza a conversão da 

energia química em energia elétrica, com eficiência termodinâmica não limitada pelo 

ciclo de Carnot (FLORIO et al., 2004). Neste ciclo, um gás ideal é encerrado em um 

cilindro de paredes adiabáticas (onde não há troca de calor ou matéria com o meio 

externo), no qual um cilindro se move livremente. O gás é submetido a uma sucessão de 

transformações, duas isotérmicas e outras duas adiabáticas, sendo que em todas as 

etapas do processo o equilíbrio térmico e mecânico são mantidos. O ciclo de Carnot não 

pode ser obtido na prática, pode apenas ser descrito teoricamente. 

Independente do tipo de célula, elas são formadas por três componentes 

principais: os eletrodos (cátodos e ânodo), o eletrólito e o interconector. 

 

2.2.1 Tipos de Células a combustível 

 

Algumas propriedades importantes diferem os tipos de células, como a 

temperatura de operação, aplicação, potência e, principalmente, o tipo de eletrólito, que 

irá definir de fato o tipo de célula. Um resumo sobre os principais dados referentes aos 

tipos de células a combustível pode ser observado na Tabela 1(WENDT et al., 2000). 
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Tabela 1. Tipos de células a combustível e seus dados principais. (WENDT et al., 

2000) 

Tipo de 

Célula 

Eletrólito T (°C) Características Combustível e 

Oxidante 

Íon de 

transporte 

AFC 

(Alcalina) 

Hidróxido de 

Potássio 

20-120 Intolerante a CO2 

(<50ppm) 

H2 (combustível) e 

O2 (oxidante) 

OH
-
 

      

PAFC (Ácido 

Fosfórico) 

Ácido Fosfórico 180-10 Moderadamente 

intolerante a CO 

(<2%) 

GN ou H2 

(combustível) e ar 

(oxidante) 

H
+
 

      

PEMFC 

(Membrana 

Polimérica) 

Membrana 

Polimérica 

60-110 Intolerante a CO 

(<10ppm) 

GN, metanol ou 

H2 (combustível) 

e ar (oxidante) 

H
+
 

      

DMFC 

(Metanol 

Direto) 

Membrana 

Polimérica 

45-100  Metanol 

(combustível) e ar 

(oxidante) 

H
+
 

      

MCFC 

(Carbono 

Fundido) 

Mistura de 

Carbonatos de 

Lítio e Potássio 

630-650 Totalmente 

tolerante a CO 

GN e gás de 

síntese 

(combustível) e ar 

+ CO2 (oxidante) 

CO3
2- 

      

SOFC (Óxido 

Sólido) 

Zircônia 

estabilizada 

com ítria 

(Y2O3) 

900-

1000 

Totalmente 

tolerante a CO 

GN e gás de 

síntese 

(combustível) e ar 

(oxidante) 

O
2-

 

 

Cada tipo de célula opera em uma determinada faixa de temperatura. As células 

de primeira geração operam em uma faixa estreita de temperatura, são as células do tipo 

AFC, PAFC e PEMFC (STEELE, 2000). As duas últimas tecnologias, MCFC e SOFC, 

são chamadas de células de segunda geração, pois é possível fazer a reforma interna do 

combustível, onde se produzirá o hidrogênio (SOUZA, 2009). Essas diferenças 
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acarretam em diferentes reações químicas para cada tipo de célula a combustível, sem 

que o princípio básico de funcionamento seja modificado. 

Uma única célula a combustível, em teoria, pode gerar uma diferença de 

potencial em torno de 1,23 V. É necessário que haja uma conexão com várias células 

em série para tornar viável a sua utilização, formando um módulo ou empilhamento que 

pode ser em uma configuração tubular ou planar (Figura 2 e Figura 3). Para se 

determinar o tipo de célula a ser utilizada em determinado projeto é importante que o 

usuário avalie as diversas tecnologias disponíveis seguindo os critérios de 

funcionamento. 

Figura 2. Esquema de uma célula a combustível em formato tubular 

(SINGHAL, 2000). 
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Figura 3. Esquema de uma célula a combustível do tipo SOFC planar (adaptada 

de AMADO et al, 2007).  

 

 

O combustível pode ser hidrogênio, gás natural, metanol ou etanol e o oxidante 

pode ser oxigênio ou ar (AMADO et al, 2007). Teoricamente, uma célula a combustível 

pode gerar energia continuamente enquanto estiver abastecida de combustível e 

oxidante, o que uma grande vantagem em relação às baterias, que apenas armazenam 

energia. 

   

2.2.1.1 Células a combustível de Óxido Sólido 

 

As células a combustível do tipo óxido sólido envolve umas das mais promissoras 

tecnologias para a produção de energia elétrica, principalmente, devido ao fato que é 

virtualmente não poluente (STAMBOULI & TRAVERSA, 2002). 

Nessas células, as reações eletroquímicas de oxidação do combustível e de 

redução do oxidante ocorrem na interface gás (combustível ou oxidante) condutor 

eletrônico/condutor iônico, denominada contorno de fase tripla ou tripla fase reacional 

(CHAURASIA et al., 2003). Uma célula unitária de óxido sólido é composta, 

essencialmente, de dois eletrodos porosos (cátodo e ânodo) separados por um eletrólito 

sólido e denso. No ânodo o combustível é oxidado, reagindo com os íons oxigênio 

provenientes do eletrólito, liberando elétrons e formando água. Os elétrons produzidos 

no ânodo são conduzidos pelo circuito externo até o cátodo onde o oxigênio é reduzido 
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e os íons formados atravessam o eletrólito em direção ao ânodo, finalizando a reação 

(HAILE, 2003). O trabalho elétrico é realizado pelos elétrons do circuito externo. Na 

Figura 4 são apresentados o esquema de funcionamento e as reações que ocorrem em 

uma célula à combustível de óxido sólido. 

 

Figura 4. Diagrama esquemático do funcionamento das células a combustível. 

Pilha a combustível disponível em: http://veille.reseaupaco.org/faq.php 

 

 

 

 

 

O princípio da célula a combustível é baseado na conversão de energia química 

em energia elétrica por meio de reações de oxidação e redução, sem que ocorra 

combustão. Esse processo, inverso ao da eletrólise da água, obedece à reação química 

global apresentada abaixo: 

 

H2 + ½ O2 H2O + energia + calor   Equação 1 

   

 

 

http://veille.reseaupaco.org/faq.php
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O funcionamento básico de uma célula a combustível ocorre da seguinte 

maneira: o gás hidrogênio é oxidado no ânodo com o auxílio de um catalisador, gerando 

prótons e elétrons (Figura 5). Os elétrons gerados são transportados por meio de um 

circuito externo até o cátodo, onde participará da redução do O2 com produção de água, 

subproduto liberado ao ambiente (FLORIO et al., 2004). Exceto nas células a 

combustível de óxido sólido, onde o íon oxigênio migra do cátodo para reagir com o 

hidrogênio, e nas células de carbonato fundido, onde o íon que migra é o CO3
-2

, o íon 

H
+
 migra através do eletrólito até chegar ao cátodo, originando uma corrente elétrica ao 

final do processo. 

 

Figura 5. Funcionamento de uma célula a combustível com as reações químicas que 

ocorrem no ânodo e no cátodo (http://pt.wikipedia.org/wiki/Célula_de_combustível). 

 

 

 

O H
+
 pode ser inserido puro na célula ou obtido em reformadores à base de 

metanol, etanol, gás natural ou gasolina, acoplados à mesma, ou ainda através de 

biomassa ou biogás. 

 

2.2.1.2 Componentes básicos de uma célula a Combustível de Óxido Sólido 

 

Comumente, a SOFC é composta de pelo menos sete fases distintas: 

combustível, ânodo, eletrólito, cátodo, separando os dois eletrodos, ar e interconectores 

elétricos para completar o circuito de corrente. 
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O cátodo utiliza, geralmente, uma manganita de lantânio dopada com estrôncio 

(LSM), o ânodo é produzido à base de um cermet de níquel depositado em zircônia 

(NiO/YSZ); o eletrólito constituído de zircônia estabilizada com ítria (YSZ); e os 

interconectores são feitos de cromitas dopadas com lantânio (CONCEIÇÃO, 2012). A 

temperatura de operação da SOFC varia de 800 a 1000ºC, o sistema pode ser 

alimentado por uma variedade de combustíveis, como hidrogênio, metano e etanol 

(HAILE, 2003). 

Dentre os materiais mais usados nos componentes básicos de células à 

combustível de óxido sólido, encontram-se: 

 

 Eletrólito: ZrO2:Y2O3 (ZEI), CeO2:(Gd,Sm)O (GDC,SDC); LaGaO 

 Anodo: Ni/YSZ (GDC, SDC), Cu/YSZ (GDC, SDC); LaSrCrMnO 

 Catodo: La1-xSrxMnO3; LaSrCoFeO; BaSrCoFeO 

 Interconector: LaCrO3, ligas metálicas 

 Selantes: vidros, cimentos, etc. 

 

O cátodo apresenta grande dificuldade no que se refere às reações eletroquímicas 

de uma SOFC. Eles não podem ser metais e operam em atmosferas altamente oxidantes 

(WENDT et al., 2000). Desta maneira, óxidos semicondutores tem sido uma boa opção 

desde 1966 quando cobaltitas de lantânio começaram a ser utilizadas. Na década de 70, 

as cobaltitas foram substituídas por manganitas de lantânio dopadas com estrôncio 

(LSM), que apresentam uma boa combinação de condutividade eletrônica e valor de 

coeficiente de expansão térmica compatível. 

 O cátodo de uma SOFC é composto comumente de óxidos mistos do tipo 

perovskitas ABO3 como, por exemplo, La1-xSrxMO3+x,(onde M=Ni,Fe,Co, Mn, com 

muitas outras composições) e devem possui boa mobilidade eletrônica e baixa 

condutividade para O
2-

. 

 No cátodo, o oxigênio gasoso encontra-se inicialmente dissociado e adsorvido na 

superfície porosa do mesmo, formando oxigênio monoatômico adsorvido no sólido, 

esse oxigênio monoatômico adsorvido é reduzido a íons oxigênio estrutural (ZUO et al., 

2012). Considera-se que a adsorção do oxigênio é a etapa limitante nas reações em 

sistemas de SOFC. 
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 Ânodo e cátodo exibem morfologias bem diferentes, mas ambos devem ser 

porosos e apresentar condutividade mista (iônica e eletrônica). O níquel é o ânodo mais 

corriqueiro aplicado em SOFC desde 1964 devido ao seu bom desempenho e relativo 

baixo custo. Entretanto, ele não tem boa aderência na superfície da ZEI e tende a formar 

aglomerados em altas temperaturas, além de ter um coeficiente de expansão térmica 

muito maior que a cerâmica.  

 Os prótons formados na estrutura do ânodo podem migrar para a superfície do 

catalisador, dissolvendo-se como vapor de água. Devido às sucessivas reações, íons de 

oxigênio são constantemente transportados do óxido para os cristalitos de níquel.  Um 

dos maiores problemas dos ânodos à base de níquel é sua tendência a formar depósitos 

de carbono em sua superfície quando combustíveis à base de hidrocarbonetos são 

usados. 

A seleção do eletrólito é de fundamental importância, visto que sua função é 

permitir a transferência de íons do ânodo para o cátodo, ou vice-versa. Se os elétrons ou 

outras substâncias migrarem através do eletrólito do cátodo para o ânodo, ou vice-versa, 

o desempenho global da célula de combustível fica seriamente comprometido. Para que 

uma célula atinja um funcionamento mais eficaz é necessário que os eletrodos tenham 

elevadas áreas de contato enquanto o eletrólito deverá ter uma espessura reduzida. De 

modo que em uma célula à combustível de óxido sólido, os eletrodos são porosos e o 

eletrólito é denso.  

Os sistemas de SOFC estão avançando em várias companhias e organizações com 

três tipos básicos de configuração: tubular, planar e monolítico. Os projetos de células 

tubulares estão mais próximos da comercialização e são produzidos pela Siemens 

Westinghouse Electric Corporation. Os projetos de células planares e monolíticas estão 

ainda em fase de demonstração. E alguns modelos dinâmicos são desenvolvidos de 

modo a simular a resposta dinâmica de CCOS.  

 

2.3 Célula a combustível no Brasil 

 

As pesquisas e o interesse relacionado a economia do hidrogênio tem sido o foco 

de vários países, incluindo o Brasil. Esse interesse surge para que a realidade da 

dependência, quase que exclusiva de recursos não-renováveis, seja alterada. Segurança 

energética e a preocupação ambiental, cada vez mais enfatizada, tem sido os principais 

motivadores para a mudança desse paradigma do setor energético. 
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Segundo Leandro da Conceição (2011), o Brasil apresenta uma das maiores 

oportunidades no mundo para a criação de uma infraestrutura baseada no hidrogênio, 

energias renováveis e células a combustível. Os recursos naturais do nosso país são 

abundantes, o desenvolvimento de tecnologias para a economia do hidrogênio 

contribuirá para uma melhor utilização dessas fontes, além de uma importante 

participação no mercado mundial de equipamentos e serviços relacionados a energias 

renováveis e hidrogênio. Dentro dessa visão, a implementação da economia do 

hidrogênio tem uma visão econômica, ambiental e tecnológica. 

Desde o final da década de 70, estudos na área de células a combustível vem 

sendo realizados no Brasil, por algumas universidades (WENDT et al., 2000). Os 

estudo realizados pelo IPEN-CNEN/SP começaram em 1998, no desenvolvimento de 

materiais. No ano de 2000, seguindo uma tendência mundial, iniciou-se uma linha de 

pesquisa de fontes energéticas eficientes e de baixo impacto ambiental, sendo as células 

a combustível a tecnologia escolhida do estudo (Fonte: 

http://www.ipen.br/sitio/?idc=416 acessado dia 07/10/2012). 

O lançamento do programa de células a combustível pelo Ministério de Ciência 

e Tecnologia foi realizado em agosto de 2004, com o objetivo de habilitar o Brasil a 

tornar-se produtor de sistemas de célula a combustível. Durante o lançamento do 

programa, o presidente da Eletropaulo, Eduardo Bernini, ligou a célula que passou a 

alimentar a rede de energia elétrica do prédio do Centro Incubador de Empresas 

Tecnológicas da Universidade de São Paulo (Cietec/IPEN). Fonte: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/120102.html (acessado dia 07/10/2012). 

Hoje o Programa de Células a Combustível é denominado de ProH2 (Programa 

de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia de Hidrogênio). O IPEN participa 

ativamente deste programa, atuando nas redes criadas pelo projeto (PEM, SOFC, 

Sistemas e Hidrogênio). 

As principais pesquisas e os principais incentivos têm sido voltados para as 

tecnologias PEM e SOFC utilizando combustíveis como o metanol e o etanol 

(LORENZI & ANDRADE, 2011), combustíveis de fácil obtenção e relativamente 

baratos. O etanol é um dos combustíveis mais atrativos no Brasil, que possui tecnologia 

e infraestrutura bem estabelecidas para este combustível. 

Apesar de todo o incentivo governamental e de várias universidades envolvidas 

em pesquisas dentro desta área, muitos desafios ainda são presentes nesta área. Para 

http://www.ipen.br/sitio/?idc=416
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/120102.html
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obter eficiências significativas com este tipo de tecnologia deve-se operar a célula a 

temperaturas mais elevadas (WENDT et al., 2000).  

Segundo Wendt e colaboradores (2000), poucas empresas brasileiras tem a 

possibilidade de fornecer equipamentos necessários para a pesquisa em células a 

combustível e produção de hidrogênio, dificultando o desenvolvimento da tecnologia no 

país. É importante o empenho das instituições brasileiras para que o país possa 

recuperar o tempo perdido e entrar de vez no mercado futuro de energia.  

 

2.4 Tecnologia SOFC 

 

As células a combustível do tipo SOFC utilizam eletrólitos sólidos, feitos de 

material cerâmico, geralmente ZrO2 dopado com ítria, um excelente condutor de íons 

oxigênio em altas temperaturas. Devido a essa característica, operam em temperaturas 

próximas a 1000°C, com o objetivo de se obter alta condutividade iônica. Os eletrólitos 

sólidos desempenham três funções principais (FLORIO et al., 2004): 

 

1. Separar os reagentes. 

2. Bloquear a corrente eletrônica para que não flua internamente, sendo 

induzida a fluir em um circuito externo. 

3. Promover a condução dos íons, proporcionando uma corrente iônica 

interna que deve balancear a corrente eletrônica do circuito externo. 

 

Os eletrólitos para este tipo de tecnologia devem possuir uma condutividade 

exclusivamente iônica, condutores de O
2-

, associado ao oxidante, e H
+
, associado ao 

combustível. 

Dentre as várias qualidades deste tipo de tecnologia, os baixos índices de 

corrosão e a alta eficiência fazem da célula do tipo SOFC a mais adequada para 

aplicações em geração estacionária de energia elétrica (Figura 6). 
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Figura 6. Célula a combustível de 5 kW para aplicação residencial. 

 

O funcionamento desta tecnologia difere das outras células, pois os ânions de 

oxigênio que migram para encontrar a molécula de hidrogênio. O combustível reage 

com os ânions O
2-

 para formar CO2 e H2O. 

 

Figura 7. Principio de funcionamento de uma SOFC (RICHTER et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 7, acima, podemos observar um esquema do funcionamento da 

tecnologia SOFC. O fluxo de oxidante passa pelos poros do cátodo onde é reduzido a 

O
2-

, migrando até o ânodo. O combustível passa pelo ânodo e reage com os ânions, 

formando CO2 e H2O. Os elétrons resultantes dessas reações são capturados pelo ânodo 

e entram no circuito externo. O oxigênio encontra os elétrons que chegam do circuito 
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externo e são reduzidos a O
2-

, no cátodo. Estes migram pelo eletrólito até o ânodo, 

recomeçando o ciclo. 

 

Figura 8. Esquema do funcionamento da tecnologia SOFC (adaptação: FLORIO  

et al., 2007). 

 

 

 

As células de óxido sólido (SOFC) apresentam algumas vantagens em relação as 

outras tecnologias de célula a combustível: 

 

 Maior eficiência (45-65%); 

 Facilidade de manuseio do eletrólito; 

 Tempo de vida previsto superior a 40.000 horas; 

 A alta temperatura promove uma cinética rápida com materiais não 

preciosos, não sendo necessária a utilização de metais nobres no ânodo 

e/ou cátodo; 

 Produção de calor de alta qualidade para cogeração, aumentando a 

eficiência global para mais de 80%; 

 Grande flexibilidade de combustíveis, permitindo realizar a reforma do 

combustível internamente; 

 Maior tolerância aos contaminantes em geral, com exceção do enxofre. 
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Outra grande vantagem das SOFCs é que podem fornecer projetos mais simples 

do que as células baseadas em eletrólitos líquidos. A alta temperatura de operação da 

SOFC permite uma atividade elevada da reforma do combustível, facilitando a cinética 

da reação eletroquímica, o que reduz a polarização por ativação (TWO E 

GALLAGHER, 1993). 

A reforma do combustível na própria célula é uma vantagem muito grande, 

evitando os catalisadores de platina e o envenenamento pelo monóxido de carbono. 

Consequentemente, o monóxido de carbono torna-se um combustível potencial para as 

SOFC, enquanto para as demais células ele é considerado um contaminante. 

Algumas desvantagens desse tipo de tecnologia impedem a usa utilização em 

grande escala e devem ser trabalhados, como a alta temperatura de operação, que 

diminui o tempo de vida da célula e aumenta o custo dos materiais; é difícil a obtenção 

de materiais adequados que apresentam propriedades térmicas compatíveis e 

estabilidade química e mecânica para operar a altas temperaturas; menor tolerância a 

ciclos térmicos e o start-up é mais lento se comparada a células de baixa temperatura. 

 

2.5 Cátodo de uma SOFC 

 

O cátodo de uma SOFC é a interface entre o oxidante e o eletrólito. As 

principais funções do cátodo são catalisar a reação de redução do oxigênio e conduzir 

elétrons do circuito externo até o sítio da reação de redução, costuma operar a uma 

temperatura de 100°C.  

Alguns critérios devem ser avaliados para que um cátodo seja aplicado com 

sucesso em uma SOFC (SINGHAL, 2000): 

 Baixo custo e facilidade de fabricação; 

 Diferenças mínimas entre os coeficientes de expansão térmica dos 

componentes da célula; 

 Estabilidade química durante a operação; 

 Compatibilidade com os outros componentes da célula; 

 Alta condutividade elétrica; 

 Microestrutura estável, com porosidade entre 20-40%; 

 Alta atividade catalítica para reduzir o oxigênio e ser estável em 

atmosferas altamente oxidantes. 
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Abaixo, observa-se a reação global do oxigênio no cátodo (STAMBOULI & 

TRAVERSA, 2002): 

 

O2 + 4e
-
2O

2-
  (Equação 2) 

 

Observamos, na Equação 2, que o oxigênio é reduzido a íons de oxigênio, 

consumindo dois elétrons durante a reação. 

Essa reação envolve uma série de processos na superfície e no volume do 

cátodo, bem como nas interfaces cátodo/eletrólito e na região de contrato triplo, que é a 

interface entre os poros do material do eletrodo, preenchido pela oxidante, o eletrodo e o 

eletrólito. Um ou mais destes processos podem ser limitantes nas reações catódicas, 

sendo eles: a difusão gasosa, a adsorção ou dissociação do oxigênio na superfície do 

eletrodo, difusão do oxigênio adsorvido sobre o eletrodo até a região de contato triplo 

ou na interface eletrodo/eletrólito e a transferência de carga através da interface 

eletrodo/eletrólito (WENDT et al., 2000). 

Os materiais do tipo perovskita e com íons lantanídeos na sua composição são 

indicados para a confecção de eletrodos para SOFC, uma vez que esses materiais 

apresentam alta condutividade elétrica e atividade catalítica para a redução do oxigênio 

(AMANDO et al., 2007). 

 

2.6 Materiais cerâmicos empregados como catodo de SOFC 

 

Essa importante estrutura, cuja fórmula geral é ABO3, possui uma estrutura 

cúbica (WENT, 1999). Ela foi descoberta na Rússia em 1839, o primeiro arranjo 

atômico para este tipo de estrutura foi encontrado no mineral CaTiO3 (INOUE, 2005). A 

estrutura aproximada é a de um cubo centrado nas faces, porém, a diferença entre os 

cátions pode distorcer a estrutura. 

Na fórmula geral, os sítios A devem ser ocupados por terras-raras, alcalinos ou 

alcalinos terrosos, e os sítios B, hexacoordenados, são usualmente ocupados com 

cátions metálicos de transição. Em uma estrutura típica, o cátion que ocupa o sítio A, 

com um raio maior, é coordenado com 12 oxigênios e o cátion que ocupa o sítio B, com 

raio iônico menor, é coordenado com 6 átomos de oxigênio (ZHANG et al., 2012). As 

perovskitas mais estudas provavelmente são as LaMO3 (M = Fe, Co e Mn) (ZHANG et 

al., 2012). 
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A estrutura da perovskita pode tolerar grandes modificações no que diz respeito 

à sua composição, podendo sofrer substituições nos cátions A e/ou B de sua estrutura, 

melhorando suas propriedades como condutividade, atividade catalítica e estabilidade 

(RICHTER et al., 2009). 

As perovskitas possuem um grupo espacial Pm3m-Oh (PEÑA & FIERRO, 2001) 

e uma fórmula geral ABO3, onde A e B são os cátions e ânions. A estrutura ideal é 

cúbica, com o cátion maior no sítio A, localizados nos cantos do cubo, o cátion menor 

que ocupa o sítio B, localiza-se no centro do cubo e os íons de oxigênio no centro das 

faces (RICHTER et al., 2009). Essa estrutura pode suportar uma ampla variação dos 

elementos nos sítios A e B. 

Observando a estrutura da perovskita (Figura 9), em relação aos raios iônicos, 

podemos ver uma tendência. Os ânions O
2-

 e o cátion maior A
2+

 possuem raios 

similares, sendo assim, a estrutura não é determinada apenas pelo ânion O
2-

. O cátion 

maior e o ânion de oxigênio combinam-se entre si para formar um arranjo “close-

packed” com o cátion menor (B
4+

), agrupando os oxigênios nos interstícios do octaedro 

(CARTER, 2007).  

 

Figura 9. Esquema típico de uma estrutura perovskita (VARGAS et. al., 2007) 

 
 

Observa-se na Figura 9, a existência de um octaedro formado por átomos de 

oxigênio que estão localizados no centro de cada face da célula unitária. Quando estes 

octaedros estão de forma regular, eles representam a estrutura típica da perovskita. 

DAI et al. (2004) fizeram um estudo em relação aos defeitos estruturais de 

materiais que apresentam estrutura do tipo perovskita, eles alegam que a boa atividade 

catalítica desses materiais se deve a presença de um grande número de defeitos 

estruturais como vacâncias iônicas ou excesso ou deficiência de oxigênio, os mais 



36 

 

comuns. Outra justificativa para uma boa atividade catalítica dada por Dai e seus 

colaboradores é em relação à existência de dois estados de oxidação do metal de 

transição presente na estrutura. A substituição parcial dos íons A e/ou B da estrutura 

pode regular a quantidade de oxigênio não estequiométrico e a valência do metal de 

transição. 

Como se pode observar na Figura 10 (A), em uma estrutura cubica ABO3 o íon 

do sítio A tem número de coordenação igual a 12 enquanto que os íons do sítio B é 

hexacoordenado. O centro dos cubos é ocupado pelos íons A e os íons B estão 

localizados no centro dos octaedros. Na Figura 10 (B) observa-se que o íon B está 

possui coordenações diferentes se comparado a estrutura cubica ideal, essas 

coordenação diferente causa um defeito estrutural e a perovskita cubica passa a ser 

ortorrômbica.  

 

Figura 10. Esquema da estrutura de uma perovskita ideal ABO3 (A) e uma 

estrutura tipo perovskita com defeito estrutural YBa2Cu3O7 (B) (DAI et al., 2004). 

 

Os materiais cerâmicos mais utilizados são as cromitas de lantânio, com 

estrutura tipo perovskita, dopadas com íons de metais alcalinos terrosos (AMANDO et 

al., 2007). Esses materiais possuem uma boa condutividade eletrônica (são condutores 

do tipo p), entretanto, apresentam alto custo de fabricação e estabilidade química apenas 



37 

 

moderada. Atualmente, o emprego de interconectores de materiais metálicos, como 

níquel, ligas de cromo ou de ferro, ou ainda, um metal/cermet como o CrFe/Y2O3 vem 

mostrando um melhor desempenho em pilhas a combustível de óxido sólido de 

temperatura intermediária, especialmente para T<700°C, onde os problemas de corrosão 

são minimizados. 

Uma família de condutores com estrutura cúbica perovskita deficiente de 

oxigênio, com base no galato de lantânio, tem sido apontada como potencial material de 

eletrólito sólido em células a combustível de óxido sólido (de FLORIO, 2004). 

A energia eletrostática é a principal responsável pela estabilidade das estruturas 

do tipo perovskita. Essa estabilidade é atingida quando os cátions ocupam as posições 

do octaedro unidas pelos vértices. Dessa forma, o primeiro pré-requisito para uma 

estrutura do tipo perovskita ser estável é a existência de blocos estruturais nos sítios 

octaedrais. Para isso o cátion B deve ter uma pré-disposição ao arranjo octaédrico. O 

cátion A deve ocupar os interstícios criados pelos octaedros e deve ter o tamanho 

adequado para que isso aconteça. Se o cátions A for muito grande o comprimento de 

enlace B-O não pode ser otimizado gerando arranjos concorrentes ou ate mesmo 

destruindo a estrutura. 

Uma grande variedade de cátions pode ser substituída na estrutura desses 

materiais. Em vista disso, Goldschimidt definiu o fator de tolerância, t, (Equação 3) com 

a finalidade de estimar os limites toleráveis dos cátions que formam a estrutura do tipo 

perovskita. 

 

                                                        Equação 3 

 

Onde rA, rB e rO, corresponde ao raio do cátion A, o raio do cátion B e o raio do 

íon oxigênio, respectivamente. Estruturas estáveis de perovskita são previstas para 0,77 

≤ t ≤ 1,00 (RICHTER et al., 2009). Quando t=1 tem-se uma estrutura cúbica, ou seja, os 

cátions no sítio A tem o mesmo tamanho que o íon oxigênio e os cátions do sítio B 

estão localizados nos buracos octaédricos formado apenas pelo oxigênio. Em uma 

perovskita com estrutura cubica perfeita, as ligações entre o oxigênio e os cátions B são 

lineares. Para t>1 a estrutura hexagonal tende a ser estável enquanto que para t<1 a 

estrutura muda de cúbica para romboédrica e ortorrômbica (INOUE, 2005).  
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Mesmo tendo simetria cúbica em altas temperaturas, muitas perovskitas 

apresentam distorções com perda de simetria, resultado de deslocamentos atômicos. 

Essa redução na simetria da cela unitária é de extrema importância para 

ferroeletriciadade, já que justamente estas distorções provocam um desequilíbrio de 

cargas que irão proporcionar o fenômeno da ferroeletricidade. Muitos compostos 

ferroelétricos apresentam uma mudança de simetria da cela unitária em função da 

temperatura.  

Como já foi mencionado anteriormente, a substituição parcial dos cátions do 

sítio A ou B por outros metais com diferentes estados de oxidação leva a modificação 

de propriedades catalíticas, aumenta o estado de oxidação do cátion B ou pode produzir 

defeitos estruturais (vacâncias aniônicas ou catiônicas) que são geralmente associadas 

com propriedades físico-químicas do material (GARCIA, 2003). 

 

2.6.1 LaFeO3 

As ferritas são materiais cerâmicos magnéticos. Essa nomenclatura referia-se 

somente a estrutura do tipo espinélio, no entanto, o terno tornou-se mais amplo 

referindo-se a toda a família de óxidos de ferro. A matriz das ferritas é usualmente 

utilizada como pigmento para várias aplicações industriais, como anticorrosivos, na 

sintrônica, entre outas aplicações. 

A perovskita LaFeO3 foi estudada com grande propriedade por Jones e Islam 

(2008). Eles estudaram o defeito químico dessa estrutura, e o mecanismo e a energia da 

migração iônica e, além disso, a substituição do conjunto de dopantes. 

A fase ortorrômbica da fase LaFeO3 tem dois sítios de oxigênio não equivalentes 

(Figura 11a). A estrutura pode ser vista como uma rede inclinada, com LaO6 no vértice 

com os cátions de La ocupando as cavidades entre o octaedro (Figura 11b). 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Figura 11. Estrutura do tipo perovskita do material LaFeO3 na fase ortorrombica (a) e 

os octaedros da estrutura (b) (JONES e ISLAM, 2008). 

 

 

 

 Estudos feitos por Jones e Islam mostraram que a diferença entre a energia entre 

o O1 e O2, vistos na Figura 11, é de apenas 0,04 eV. Por essa pequena diferença de 

energia que ele ocupam ambientes semelhantes dentro da estrutura ortorrômbica 

LaFeO3. 

 Uma compreensão do comportamento redox da estrutura LaFeO3 é fundamental 

para a definição das condições em que os regimes de condutividade podem ser 

explorados. Estudos sobre as propriedades eletrônicas de LaFeO3 sugerem que a 

condutividade do tipo n em baixas pressões de oxigênio é devido a redução de Fe
+3

 para 

Fe
+2

 e a formação de vacâncias de oxigênio. 

 

2.6.2 LaNiO3 

 

O niquelato de lantânio possui uma estrutura do tipo perovskita cúbica ou 

romboédrica (Figura 12), geralmente romboédrica, porém, em altas temperaturas, há 

uma transição da fase romboédrica para a fase cubica (GUAN et al., 2010). Guan e 
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colaboradores, calcularam uma célula unitária romboédrica contendo 10 átomos e 

átomos de níquel (NiO6) no centro de um octaedro.  

 

Figura 12. Representação estrutural da perovskita LaNiO3 na forma hexagonal 

(a) e romboédrica (b) (GUAN et al., 2010). 

 

 

 

Em sua estrutura romboédrica é um composto paramagnético. Como um 

semicondutor do tipo p, o LaNiO3 tem várias aplicações ferroelétricas, combustão 

catalíticas, condutores de filmes finos e como eletrodo, devido a sua excelente 

condutividade e propriedade magnética (AMAN et al., 2011). Este material é sensível 

ao oxigênio em temperaturas elevadas e é instável em ar a temperaturas acima de 

860°C. Especificamente, é gradualmente decomposto a um óxido inferior 

(Lan+1NinO3n+1) acima de 1200°C. Por essa razão a síntese do LaNiO3 é limitada a 

temperatura. Esse material se mostrou ativo em reações fotocatalíticas na degradação de 

contaminantes aquosos sob radiação ultravioleta e luz visível.  

 

2.7 Outras aplicações dos materiais tipo perovskita 

 

No passado, a aplicação dos materiais com estrutura tipo-perovskita como 

catalisadores foram muito limitadas devido às pequenas áreas específicas (< 5m²/g) 

apresentadas. O principal interesse pelo estudo desses materiais surgiu devido as suas 
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propriedades ótica, elétrica e magnética. Hoje em dias os materiais do tipo perovskita 

são aplicados em diversas áreas evidenciando sua versatilidade e importância. 

 

2.7.1 Reação fotocatalítica 

 

O princípio da fotocatálise heterogênea baseia-se na ativação de um 

semicondutor (geralmente TiO2) por luz solar ou artificial. Um semicondutor 

caracteriza-se pela presença de duas bandas, uma de condução (BC) e outra de valência 

(BV) e entre essas bandas existe uma região de “bandgap”. A Figura 13 representa 

esquematicamente a absorção de fótons com energia superior ao bandgap, rasultando 

em uma promoção de um elétrons da banda de valência para a banda de condução com a 

geração de uma lacuna (h
+
) na banda de valência. Essas lacunas geram potenciais 

suficientemente positivos para gerar radicais (HO
●
) a partir de moléculas de água 

adosrvidas na superfície do semicondutor, os quais podem subsequentemente oxidar um 

contaminante orgânico. 

 

Figura 13. Representação esquemática de um semicondutor, suas respectivas 

bandas e a energia de bandgap. (adaptada de NOGUEIRA & JARDIM, 1998) 
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O TiO2 é um dos fotocatalizadores mais utilizados pois possui alta 

fotosensibilidade (FAISAL et al., 2007), porém ele só consegue absorver a luz 

ultravioleta, que ocupa uma pequena fração da energia solar, limitando a sua aplicação 

(TANG, et al., 2013).  

Um estudo realizado por YANG et al, 2009, mostrou que o material LaFeO3 

apresenta atividade fotocatalítica na presença de luz visível devido a sua combinação de 

propriedades opto-eletrônicas e uma estreita faixa de bandgap. Além disso, o material 

LaFeO3 apresenta propriedades ferromagnéticas que o torna um possível fotocatalisador 

com a vantagem de ser recuperado e reutilizado (FOLVEN et al., 2010; TANG et al., 

2011;SAKTHIVEL et al., 2002).  

Apesar do conhecimento que existe sobre compostos de LaFeO3, ainda existe 

muito a ser explorado (THIRUMALAIRAJAN et al., 2012), principalmente no que se 

diz respeito a reações fotocatalíticas. 

 

2.7.2 Decomposição de metano 

 

O hidrogênio tem sido apontado como a maior fonte de energia devido a sua 

disponibilidade, sua flexibilidade de produção e por não ser tóxico ou poluente 

(SOUZA, 2009). Segundo Maneerung e colaboradores (2011) a decomposição do 

metano (Equação 4) pode ser considerada uma rota alternativa para a produção de 

hidrogênio. 

 

CH4  2H2 + C  Equação 4 

 

Dentro dessa realidade, Maneerung e Kawi (2011) estudaram a aplicação de um 

niquelato de lantânio (LaNiO3) com estrutura tipo perovskita para a conversão de 

metano em reações que ocorreram em altas temperaturas (800°C). 

Em seus experimentos puderam concluir que o material LaNiO3 é viável para a 

decomposição de metano com alta atividade e estabilidade em temperaturas elevadas, 

convertendo mais de 90% do metano em reações com temperaturas de 800°C. 
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2.8 Métodos de síntese de materiais com estrutura tipo perovskita 

 

A síntese desses materiais pode ser processada quimicamente, mecanicamente e 

por combustão em micro-ondas. Todos esses processos influenciam na morfologia e /ou 

estrutura desses componentes das células a combustível. A síntese química tem 

demonstrado que a homogeneidade da microestrutura é quase sempre mantida e um dos 

exemplos mais comuns é o método dos precursores poliméricos.  

 

2.8.1 Método dos precursores poliméricos  

 

O método dos precursores poliméricos, também chamado método Pechini, 

envolve a capacidade que alguns ácidos orgânicos, tipo hidrocarboxílicos, possuem para 

formar quelatos com a maioria dos cátions. A reação química de quelação pode ser 

descrita considerando a habilidade de certos ácidos carboxílicos (como o ácido cítrico, 

ou o lático, ou ainda o tartárico) para formar ácidos polibásicos quelantes com vários 

cátions de elementos de transição, como o titânio, zircônio, cromo, chumbo, cobalto, 

níquel, etc. As fontes de cátions metálicos podem ser acetatos, carbonatos, nitratos, 

hidróxidos. Dentre os vários sais disponíveis, os nitratos são preferidos pela eliminação 

relativamente fácil durante a calcinação (CASTRO & GOUVÊA, 2005). 

Tal método consiste na formação de um quelato entre o ácido (como o ácido 

cítrico) e o cátion metálico. Com a adição do etilenoglicol ocorre uma reação de 

esterificação pela reação entre um ácido carboxílico e um poliálcool formando um 

poliéster, conforme a Figura 14 (SANTOS, 2002). Nesse processo, o ácido é o agente 

quelante e o etilenoglicol é o agente polimerizante. Com a eliminação da parte orgânica  

obtém-se a fase desejada. 

Algumas das muitas vantagens do método dos precursores poliméricos é que ele 

proporciona uma boa homogeneidade química dos multicomponentes em escala 

molecular, e possui um controle direto e preciso da estequiometria em sistemas 

complexos em temperaturas relativamente baixas.  
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Figura 14. Reações envolvidas no método dos precursores poliméricos. 

 

2.8.2 Método de combustão assistida por micro-ondas 

 

A autocombustão assistida por micro-ondas consiste em uma reação de 

combustão convencional, onde o calor necessário para a ignição é fornecido através do 

aquecimento gerado por moléculas polares quando submetidas à incidência de micro-

ondas. O processo é baseado no princípio de que, uma vez iniciada por uma fonte 

externa, uma reação exotérmica ocorre muito rápida, tornando-se autossustentável e 

resultando em um produto final (óxido), dentro de um curto período de tempo (JAIN et 

al., 1981). 

Com o aquecimento ocorre a liberação de espécies gasosas provenientes da 

decomposição dos nitratos, e com a eliminação da água, a temperatura aumenta, dando 

lugar à ignição do combustível (oxidação). O início da reação é observado pela 

liberação de chamas atingindo altas temperaturas, da ordem de 1000 °C 

(BARROS,2009), que garantem a cristalização e formação dos materiais em curto 

período de tempo. Este método de síntese é considerado simples por geralmente não 

necessitar de muitas etapas e de tratamentos adicionais, posteriores a síntese. 

 Além disso, o aquecimento via micro-ondas permite um maior controle das 

condições de síntese, visto que a intensidade das emissões de micro-ondas pode ser 

rapidamente interrompida, diminuída ou aumentada, permitindo a obtenção de materiais 

com características bastante especificas (BARROS, 2009). 
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 O aquecimento por micro-ondas também apresenta outras vantagens, uma vez 

que o calor é gerado dentro do próprio material, ou seja, do centro para a superfície 

gerando gradientes de temperatura inversos, o que pode ocasionar a obtenção de 

diferentes microestruturas.  

 

2.8.3 Método de Combustão 

 

 Nesse método de combustão, os nitratos e o propulsor são misturados em um 

prato quente. A mistura é mantida em agitação para obter uma mistura homogênea, que 

é submetida a um pré-aquecimento em mufla onde ocorre a combustão (da 

CONCEIÇÃO et al., 2009).  

 A síntese pelo método de combustão parece ser uma boa alternativa para a 

obtenção de um material homogêneo quimicamente e tamanho de partículas de ordem 

nanométricas. Entretanto, a concentração do combustível utilizado demonstra ter uma 

grande interferência nas características físicas e químicas dos materiais obtidos. 

 

 2.8.4 Método sol-gel 

 

 O processo sol-gel trata de qualquer rota de síntese de materiais onde em um 

determinado momento ocorre a transição do sistema sol para o sistema gel (Figura 15). 

O termo sol é empregado para partículas coloidais (dimensão entre 1 e 100 nm) estável 

em um fluido. O termo gel refere-se a um sistema formado pela estrutura rígida de 

partículas coloidais (gel coloidal) ou de cadeias poliméricas (gel polimérico) que 

imobiliza a fase líquida nos seus interstícios.  

 O processo sol-gel pode ser dividido em duas classes que dependem da natureza 

do precursor inorgânico utilizado: a dos sais e dos alcóxidos.  

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Figura 15. Representação esquemática da transição sol-gel: (a) formação do gel 

particulado; (b) formação do gel polimérico (ALFAYA & KUBOTA, 2002) 

 

  

Além da possibilidade de se obter materiais orgânicos e inorgânicos pelo método 

sol-gel, as reações de gelificação ocorrem baixas temperatura, permitindo inserir à 

matriz sólida materiais que poderiam ser de difícil inserção em altas temperaturas. Outra 

vantagem desse método é a possibilidade de se obter materiais com diferentes 

configurações como fibras, monólitos, membranas e pós.  

 Apesar dessas vantagens, esse métodos apresenta algumas desvantagens como o 

alto custo de alguns precursores, o número limitados de precursores disponíveis 

comercialmente, longos tempos de processamento e a reprodutibilidade nas 

propriedades finais dos materiais só é alcançada com um controle minucioso das 

condições experimentais de síntese. 
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2.8.5 Síntese hidrotermal assistida por micro-ondas 

 

 A síntese hidrotermal assistida por micro-ondas é considerada uma metodologia 

rápida, fácil, eficiente e com boa reprodutibilidade (WANDERLEY et a.,2011). Óxidos 

são cristalizados a partir de soluções alcalinas e metais a partir de soluções ácidas 

(BYRAPPA & YOSHIMURA, 2001), em uma síntese hidrotermal convencional.  

 Apesar dos bons resultados da metodologia hidrotermal convencional, uma nova 

fonte de calor a essa metodologia vem tornando-se popular (de ANDRADE, J., M., 

2012). A atração pela fonte de micro-ondas é explicada pela alta cinética agregada a 

essa fonte que tem reduzido o tempo de síntese em relação a metodologia convencional. 

A Figura 16 ilustra a diferença entre o aquecimento convencional e o auxiliado por 

micro-ondas. 

 

Figura 16. Ilustração da diferença entre a síntese hidrotérmica convencional 

(esquerda) e a síntese hidrotermal por micro-ondas (direita). (de ANDRADE, J., M., 

2012) 

 

 

O aquecimento por meio de micro-ondas é proveniente da interação do material 

com a radiação eletromagnética, devido ao fenômeno de polarização dipolar (de 

ANDRADE, J., M., 2012). Sendo assim, quanto maior a polaridade, maior a interação 

com as micro-ondas. Vários pesquisadores sintetizaram materiais utilizando a 

metodologia hidrotermal por meio de micro-ondas (KOMARNENI et al., 1998; RAJU 

et al., 2006; CONRAD et al., 2010). 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo é descrito o método de síntese adotado para a obtenção das 

composições escolhidas para os cátodos, bem como as técnicas utilizadas para sua 

caracterização.  

 

3.1. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1.1 Materiais  

 

Os reagentes utilizados na preparação dos óxidos tipo perovskita via reação 

utilizando o método da gelatina são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Reagentes utilizados na preparação dos carreadores. 

          Reagentes               Procedência             Pureza (%) 

Nitrato de Níquel  ACROS ORGANICS                  99,0 

Nitrato de Estroncio VETEC                  98,0 

Nitrato de Ferro ALFA AESAR                  99,0 

Nitrato de Lantânio  SIGMA ALDRICH                                                          99,0 

Gelatina Manipulação                                                  100 

 

 

 

3.1.2 Sínteses dos suportes a partir da reação utilizando o método da 

gelatina 

 

Os óxidos do tipo ABO3 foram sintetizados através da reação utilizando uma rota 

semelhante à síntese de Pechini, porém sem a utilização do etileno glicol e o ácido 

cítrico, que são substituídos pela gelatina. No processo foram utilizados Nitratos 

Metálicos e a gelatina que serviu de agente direcionador e quelante. 

Para a obtenção dos suportes propostos, foram feitos cálculos estequiométricos 

onde se considera o produto a se obter em relação a quantidade de gelatina utilizada. 

Neste caso, usou-se uma mistura estequiométrica de nitratos, baseado na valência dos 

precursores envolvidos.  
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A síntese dos materiais foi realizada utilizando nitrato de níquel, nitrato de 

lantânio, nitrato de ferro, nitrato de estrôncio e gelatina. Colocou-se um pouco de água 

em um béquer até estabilizar a temperatura em 70°C, depois se adicionou o nitrato de 

ferro (cátion correspondente ao sítio B da estrutura tipo perovskita) até a sua total 

dissolução. O nitrato de ferro permaneceu em agitação e aquecimento durante cinco 

minutos até a adição da gelatina previamente dissolvida em água destilada. A solução de 

nitrato de ferro e gelatina permaneceu em agitação e aquecimento por mais 40 minutos. 

Após os 40 minutos, foi adicionado o nitrato de lantânio (cátion correspondente ao sítio 

A da estrutura tipo perovskita), que permaneceu em agitação e aquecimento por mais 

uma hora. Passado uma hora, a temperatura é elevada (aproximadamente 90°C) até 

adquirir a viscosidade desejada. 

A mesma metodologia de síntese foi empregada com os outros metais utilizados, 

sendo que o estrôncio e o lantânio são os metais que ocupam o sítio A da estrutura tipo 

perovskita e o ferro e níquel os que ocupam o sítio B da estrutura. 

 O gel formado foi pré-calcinado a 350°C por 4 horas, para eliminação da matéria 

orgânica e calcinado a 900°C para obtenção da fase perovskita. Após o tratamento 

térmico, os pós foram macerados e levados para as caracterizações necessárias. .  

A Figura 17 mostra o fluxograma da metodologia experimental utilizada na síntese 

das amostras da perovskita. 
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Figura 17. Fluxograma dos experimentos para síntese dos diferentes materiais tipo 

perovskita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Caracterizações 

 

Para a identificação, caracterização e comparação desses materiais, diferentes 

técnicas de análise foram usadas. Abaixo está uma descrição das análises que foram 

realizadas. 

 

Cátion correspondente ao sítio B da estrutura 

tipo perovskita (70°C) 

Adição da gelatina previamente dissolvida em 

água destilada 

Cátion correspondente ao sítio A da estrutura 

tipo perovskita 

Solução mantida em agitação e a uma 

temperatura entre 90-100°C até atingir a 

viscosidade desejada. 

5 minutos a 70°C 

40 minutos a 70°C 

1 hora a 70°C 

Pré-calcinação a 350°C por 4 horas 

Calcinação a 900°C 
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3.2.1 Difração de raios X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos em um difratômetro Shimadzu 

modelo XRD 7000 utilizando radiação Cu kα (1,542 Å). A varredura angular de 2θ foi 

realizada nas regiões de 20 a 80° e  25 a 35° com velocidades de varredura 

correspondentes a 1,20 °/min
-1

 e de 0,4 °/min
-1

, respectivamente. 

 

3.2.2 Espectroscopia na região do infravermelho 

Os espectros de absorção das amostras calcinadas e não calcinadas, foram 

obtidos na região do infravermelho médio na faixa de 4000 a 400 cm
-1

 com resolução de 

4 cm
-1

. As amostras foram diluídas em KBr em uma concentração de 2% em peso. O 

material obtido foi homogeneizado e prensado hidraulicamente a 8 toneladas e as 

pastilhas obtidas foram testadas no Espectrômetro IR-PRESTIGE-21 da Shimadzu, com 

o tempo de duração de varredura de 32 scans, no modo transmitância. 

 

3.2.3 Análise Termogravimétrica  

 

A exposição à temperatura elevada pode, algumas vezes, alterar a estrutura 

química e por consequente as propriedades físicas dos materiais. Portanto, a curva de 

degradação térmica, em condições não exotérmicas, mostra o perfil da resistência ou 

estabilidade térmica que o material apresenta, quando submetido a uma varredura de 

temperatura. O equipamento usado para essa análise foi um sistema de análise 

termogravimétrico TGA-500 da TA Instruments, usando-se uma quantidade de massa 

de 10 mg e uma razão de aquecimento de 10
o
C.min

-1
 , em condições dinâmicas de 

temperatura de 30 a 900
o
C. 

 

3.2.4 Área Específica 

As áreas superficiais específicas foram calculadas através do método Brunauer - 

Emmett - Teller (BET) para obter isotermas de adsorção/dessorção de N2 a baixas 

temperaturas utilizando um equipamento da Quantachrome, modelo NOVA 2000.  

 A primeira etapa do processo consiste em tratar a amostra para retirar qualquer 

umidade presente. Uma massa equivalente a 0,2 g de amostra é aquecida até 90 °C a 10 
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°C/min
-1

 durante 2 horas. Logo que encerrada essa primeira rampa, a temperatura é 

aumentada para 350 °C, na mesma razão de aquecimento anterior e permanece nessa 

temperatura por 3 horas. 

 Durante a análise, o porta amostra contendo a amostra é mergulhada em N2 

líquido     (-196 °C) e vinte pontos de medida são obtidos. Em média, essa etapa durou 

de 4 a 5 horas. 

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e Espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) 

 

As micrografias dos cátodos calcinados a 900°C foram obtidas em um 

microscópio eletrônico de varredura de alta resolução marca Shimadzu do Laboratório 

de DRX e Microscopia do LABTAM/UFRN. As imagens foram geradas através de 

elétrons secundários. 

 

3.2.6 Redução à temperatura programada (TPR) 

As medidas de TPR foram realizadas no equipamento Quantachrome auxiliado 

por um detector de condutividade térmica.  

Inicialmente, cerca de 25 mg de amostra, é submetida a um tratamento térmico a 

150 °C, por 30 minutos, sob fluxo de 50 mL/min
-1

 de N2, com taxa de aquecimento de 

10 °C/min
1
, a fim de remover a umidade da amostra. Em seguida, as amostras foram 

resfriadas até 50 °C. A redução foi efetuada de 50 até 1000 °C, com taxa de 

aquecimento de 10 °C/min
-1

, sob fluxo de uma mistura contendo 10,1% H
2
/N2 e vazão 

de 50 mL/min
-1

, por 30 minutos. O consumo total de H
2 

foi calculado pela integração 

das áreas sob a curva.  

 

3.2.7 Teste de resisitividade 

 

O teste de resisitividade foi realizado com amostra sólida em um 

Potenciostato/Galvanostato modelo PGSTAT 302 da Autolab/Eco Chemic e monitorado 

pelo GPES 4.9.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados e as discussões dos materiais são apresentados mostrando cada 

material e comparando os seus resultados com os encontrados na literatura. 

 

4.1 LaFeO3 

Com a intenção de promover a cristalização das fases desejadas, as amostras 

preparadas foram calcinadas a 900°C por 4h. A Figura 18 apresenta o difratograma 

referente ao material LaFeO3, onde podemos observa somente a presença da fase 

perovskita, sem traços secundários. Todos os picos foram indexados e estão de acordo 

com a ficha ICSD nº 74-2203 da perovskita LaFeO3 com estrutura ortorrômbica e grupo 

espacial Pbmn. 

 

Figura 18. Difratograma de raios X da amostra LaFeO3, calcinada a 900
o
C 
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Comparando com outros materiais sintetizados por outros métodos como por 

micro-ondas (TANG et al., 2013), decomposição térmica (FARHADI & 

SIADATNASAB, 2011; WEI et al., 2009) e sol-gel (WANG et al., 2006), poucos 

materiais (ZHANG et al., 2012) apresentaram uma cristalinidade comparada ao material 

sintetizado pelo método da gelatina. 

A análise termogravimétrica foi obtida com a finalidade de se avaliar a 

temperatura de obtenção do LaFeO3, bem como estimar o rendimento resultante da 

metodologia de obtenção desses óxidos estruturados. Observa-se que a curva 



56 

 

termogravimétrica e analisam-se as variações de perda de massa em função da 

temperatura, como também se estima o tempo de calcinação para a obtenção dos óxidos 

tipos ABO3. 

Figura 19. Curva Termogravimétrica da resina precursora do LaFeO3, obtida em 

ar. 
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Tabela 3. Temperaturas e perdas obtidas da curva termogravimétrica referentes 

ao material LaFeO3 

Temperatura °C Perda 

25-300 Água adsorvida 

300-500 Combustão de carbono residual 

da gelatina 

500-700 Perdas referentes à formação de 

cristais LaFeO3 

 

A perda de massa apresentada pela amostra LaFeO3 (Figura 19) é observada em 

quatro etapas entre 25 e 700 °C, aproximadamente. A primeira etapa ocorre entre 25 e 

300 °C, sendo atribuída à perda de água adsorvida. A inflexão da curva mostra uma 

perda de 3%. A decomposição de material orgânico (gelatina) ocorre entre 300 e 500 

°C, a perda de massa pode estar associada à combustão de carbono residual da gelatina, 
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a inflexão da curva mostra uma perda de 7,5%. Entre 500 e 700 °C têm-se duas outras 

perdas de massa de 6 e 4%, devido à formação de cristais LaFeO3. A Perda de massa 

total apresentada foi 20%. 

Ao analisar os espectros FTIR do material LaFeO3 (Figura 20) as amostras com 

estrutura ortorrômbica  apresentaram coordenação aos grupos carboxílicos  bidentados 

em torno de 1500 cm
-1

 bem definido, também apresentaram uma banda em 

aproximadamente 1050 cm
-1

 referente ao estiramento assimétrico de Fe-O-Fe. Observa-

se uma banda larga entre 3700 e 3000 cm
-1

 a qual pode ser atribuída às bandas de 

estiramento simétrico O-H do citrato e da água (material remanescente da síntese). 

 

Figura 20. Espectro de Infravermelho (FTIR) do LaFeO3 
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Todos os materiais sintetizados apresentaram uma baixa área superficial. A 

principal razão da baixa área superficial obtida por esses materiais deve-se ao fato de 

que as perovskitas são óxidos obtidos a temperaturas elevadas de calcinação. Os valores 

de áreas tão baixos dão margem a erros de análise pelo equipamento. A amostra de 

LaFeO3 apresentou um valor de área superficial de 2,3m
2
/g, valor baixo até para 

resultados encontrados na literatura (ZHANG et al., 2012; WANG et al., 2006).  
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A Figura 21 mostra perfis de TPR das amostras LaFeO3 e, diferentemente, das 

perovisquitas a base de níquel, a perovisquitas a base de ferro apresentaram apenas um 

pico de redução. 

A perovskita LaFeO3 é  quase irredutível em nossas condições de análise de 

TPR. A redução da LaFeO3 começa a 750 °C não se completa a 1000 °C. Resultados 

similares foram reportados por ZHANG et al (2012). 

 

Figura 21. Perfil de redução por temperatura programada para a amostra de LaFeO3    
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As análises de EDS, demonstram que a composição está de acordo com os sais  

precursores usados na síntese, confirmando a presença dos elementos constituintes do 

material. Há uma indicação da presença de cálcio no EDS do LaFeO3 (Figura 22), 

porém, em percentual muito baixo, o que pode ser considerado como uma impureza. Já 

a os outros materiais não apresentaram esse impureza, sendo submetido as mesmas 

condições de síntese. 
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Figura 22. Análise de EDS da amostra de LaFeO3 

 

 

 

A micrografia mostra uma morfologia típica do material (Figura 23). A 

formação de aglomerados é comum nesse tipo de material, devido ao seu processo de 

obtenção, que usa precursores orgânicos para formação da rede cristalina. Além disso, 

as micrografias mostram um material com crescimento uniforme e uma distribuição 

homogênea das partículas.   

 

Figura 23. Micrografia Eletrônica de Varredura e EDS da amostra LaFeO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teste de resistividade da amostra LaFeO3 apresentou o maior valor entre os 

três materiais sintetizados, com um valor de 84.8490 (pF). Uma justificativa para esse 

comportamento diz respeito à variações do estado de oxidação do sítio B da perovskita 
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ou devido a geração de vacâncias aniônicas no sólido. Esses defeitos estruturais 

ocasionam algumas mudanças nas propriedades dos materiais, favorecendo, por 

exemplo, o transporte de íons para a estrutura (JONES & ISLAM, 2008), porém 

observamos um aumento na resistividade de elétrons desse material.  

 Na Figura 24, podemos observar o arco de resistividade elétrica que 

corresponde a LaFeO3. Este primeiro arco formado geralmente refere-se a resistividade 

do contorno de grão do material. 

Os valores usualmente obtidos em arcos de resistividade giram em torno de 0,72 

a 50,30 Ω cm² em temperaturas que variam de 650 a 900°C (Lee et al., 2010; Cesário et. 

al, 2012; Choi et al., 2012). Os valores de resistividade obtido na amostra LaFeO3 são 

de uma grandeza bem superior aos obtidos pelos pesquisadores citado devido a 

temperatura dos ensaios. No momento em que o material for submetido a uma 

temperatura mais elevada, em torno de 700-900°C, temperatura em que a célula do tipo 

SOFC funciona, esses valores tendem a diminuir consideravelmente. 

 

Figura 24. Curva de condutividade elétrica correspondente a LaFeO3 
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4.2 LaNiO3 

 

Após calcinação a 900
o
C por 4h das amostras LaNiO3 (Figura 25) todos os picos 

foram indexados e estão em acordo com a ficha ICSD n°33-0711 da perovskita LaNiO3 

com estrutura romboédrica e grupo espacial R-3m. 

 

Figura 25. Difratograma de raios X da amostra LaNiO3, calcinada a 900
o
C.  
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Uma inspeção cuidadosa dos perfis de difração das figuras 19 e 25 revelam 

algumas características: (i) uma mudança muito pequena para maiores ângulos 2 theta, 

devido à contração da microestrutura, é observada após a substituição dos íons Fe
3+

  na 

estrutura por Ni
3+

 íons  e (ii) metade das linhas de difração  aumenta a sua largura total 

após a substituição de Fe
3+

 por Ni
3 +

. Esta discussão está de acordo com a tendência 

geral de que o grau de substituição do níquel está relacionado a esses efeitos e 

corresponde a pequena modificação da estrutura. O deslocamento do pico para ângulos 

2theta maiores, em função do aumento da quantidade de níquel, sugere uma diminuição 

na distância interplanar, ou seja, o volume da célula unitária diminui devido a presença 

de Ni
3 +

, a dependência linear dos parâmetros de rede pode ser atribuídos com o grau de 

substituição. 

A curva obtida pela análise termogravimétrica do precursor  LaNiO3, Figura 26, 

obtida sob atmosfera de ar, foi obtida também com a finalidade de se determinar a 

melhor faixa de temperatura para calcinação de todos os precursores envolvidos nesse 
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trabalho. A curva termogravimétrica do LaNiO3 mostra uma quantidade razoável de 

perda de massa referente à eliminação de água residual que envolve a faixa de 

temperatura de 30 a 180
°
C; uma outra faixa de perda de massa referente a decomposição 

de Ni(OH)2 e La(OH)3 que ocorreu entre 180°C e 600°C, condizente com os resultados 

encontrados na literatura (FERNANDES et al., 2002). Na faixa de 800 a 900°C é 

possível observar um ligeiro ganho de massa devido a reações de oxidação do Ni
2+

 para 

Ni
3+

. 

 

Figura 26. Curva Termogravimétrica da resina precursora do LaNiO3, obtida em ar. 
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Tabela 4. Temperaturas e perdas obtidas da curva termogravimétrica referentes 

ao material LaNiO3 

Temperatura °C Perda 

30-180 Eliminação de água residual 

300-600 Decomposição de Ni(OH)2 e 

La(OH)2 

800-900 Ganho de massa devido a 

oxidação de Ni
2+

 a Ni
3+

 

 

A Figura 27 evidencia bandas na região de 1538-1350 cm
-1

 que podem ser 

relacionadas à coordenação dos cátions Ni
3+

 pelos grupos carboxílicos na forma de um 

complexo bidentado.  Em aproximadamente 642 cm
-1

 é observado outra banda de 
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vibração. Foi identificada a presença de CO2 com deformação axial assimétrica em 

2350 cm
 -1

. 

 

Figura 27. Espectro de Infravermelho (FTIR) do LaNiO3 
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O óxido tipo perovskita LaNiO3 apresentou o maior valor de área específica dos 

três sintetizados (5,2m²/g), porém um valor ainda muito inferior do relatado por 

SOARES e colaboradores (2007). 

A Figura 28 mostra o perfil de redução por temperatura programada para as 

amostras LaNiO3. De acordo com a curva TPR da amostra em análise podemos observar 

dois picos de redução um a aproximadamente 355ºC e outro a 467ºC. Estes picos 

correspondem a sucessivas mudanças na estrutura perovskita: o primeiro pico pode ser 

atribuído à formação da estrutura La4Ni3O10 de acordo com a seguinte reação: 

 

4LaNiO3 + 2H2 → La4Ni3O10 + Ni
0
 + 2H2O  Equação 4 

 

A segunda etapa corresponde à formação de uma fase espinélio La2NiO4 e logo 

após ocorre a redução desta fase para níquel metálico entre 400 e 530ºC: 

 

La4Ni3O10 + 3H2 → La2NiO4 + 2Ni
0
 + La2O3 + 3H2O  Equação 5 

La2NiO4 + H2 → Ni
0
 + La2O3 + H2O  Equação 6 
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De acordo com estes resultados de perfil RTP a completa redução do LaNiO3 em 

La2O3 e níquel metálico ocorrem a aproximadamente 510ºC. 

 

Figura 28. Perfil de redução por temperatura programada para a amostra 

LaNiO3 
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As micrografias apresentaram a morfologia característica do material (Figura 

29), com uma boa homogeneidade e o resultado de EDS apresentou somente os 

materiais utilizados na síntese, sem a presença de impurezas. 

 

Figura 29. Micrografia Eletrônica de Varredura e EDS da amostra LaNiO3 
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O teste de resistividade apresentou um valor de 51.8080 (pF), consideravelmente 

menor que o valor obtido na amostra de LaFeO3. A estrutura romboédrica (SOARES et 

al., 2007), diferente da ortorrômbica da LaFeO3, pode justificar o valor menor de 

resistividade deste material. 

O arco de resistividade (Figura 30) apresenta um arco bem menor que o arco do 

material LaFeO3 indicando uma resisitividade menor a condução de elétrons. Com o 

aumento da temperatura, em uma condição real de funcionamento, essa resistividade cai 

ainda mais.  

 

Figura 30. Arco de resisitividade da estrutura LaNiO3 
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4.3 LaNi0,5Fe0,5O3 

 

No difratograma do LaNi0,5Fe0,5O3 (Figura 31) é possível observar a estrutura  

romboédrica com grupo espacial R-3c.  

  A progressiva substituição de íons de ferro na perovisquita LaFeO3 por íons de 

níquel provoca uma distorção no alinhamento do octaedro para a estrutura romboédrica  

da fase LaNiO3. Aumentando mais a quantidade de íons Ni pode ocorrer a formação de 

três fases: La2NiO4, La2O3 e NiO. Em concentrações ainda maiores de íons Ni no 

composto, a estrutura LaFeO3 não pode estabilizar os íons  Ni
3+ 

instáveis levando à 

formação de NiO divalentes e La2NiO4. 

 

Figura 31. Difratograma de raios-X do material LaNi0, 5Fe0,5O3 calcinado a 

900°C. 
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Na análise de termogravimetria para a amostra LaNi0,5Fe0,6O3  (Figura 32) 

observa-se perda de massa entre 25 e 200 °C, sendo atribuída a perda de água adsorvida. 

A partir de 330 até 460 °C a curva apresenta uma maior inclinação, indicando que outro 

processo está associado à perda de massa (27%) neste intervalo de temperatura. Este 

processo é a decomposição dos oxinitratos de lantânio (LaONO3 e La5O7NO3), 

formando La2O3. Entre 460 e 700 °C observa-se uma perda de massa de 

aproximadamente 15 % referente provavelmente à cristalização da estrutura do material. 

A perda de massa total apresentada pelo material LaNi0,5Fe0,6O3 foi de 

aproximadamente 51%, bem maior do que aquela do LaFeO3.  
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Figura 32. Termogravimetria da amostra LaNi0,5Fe0,5O3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Temperaturas e perdas obtidas da curva termogravimétrica referentes 

ao material LaNi0,5Fe0,5O3 

Temperatura °C Perda 

20-200 Água adsorvida 

330-460 Decomposição dos oxinitratos de 

lantânio 

460-700 Cristalização de estrutura do 

material 

 

Observando o espectro de infravermelho da amostra LaNiFeO3 (Figura 24), 

como a concentração de níquel é semelhante à de ferro (x=0,5), os espectros na região 

do infravermelho se assemelham bastante às amostras LaNiO3 onde o níquel se encontra 

em uma concentração de 100 %, isto é x=1.  

A banda de absorção em 592 cm 
-1 

é
 
relativa à substituição dos íons de níquel por 

ferro (Figura 33). 
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Figura 33. Espectro de Infravermelho (FTIR) do LaNi0,5Fe0,5O3 
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Como nos outros materiais, a área superficial desse material foi bastante baixa 

(4,7m
2
/g), sendo o valor calculado desconsiderado devido a probabilidade de erro da 

análise. 

Os perfis de redução das amostras LaNiFeO3 apresentou uma quantidade de  

ruídos muito grande, nao permitindo uma avaliaçao precisa dos picos de redução.  

Entretanto, Martinelli 2011, na sua tese de doutorado, analisou as amostras 

LaNixFe1-xO3 (x=0,7) e LaNixFe1-xO3 (x=0,3), e observou que o segundo pico 

apresentou uma ampla faixa de redução. Durante esta segunda etapa de redução, o 

níquel e parte do ferro são reduzidos a metais e formam uma liga de Ni-Fe.  

As micrografias apresentaram a morfologia típica do material e a análise de EDS 

demonstrou que a composição da perovskita (Figura 34) está de acordo com os sais 

precursores usados na síntese, confirmando a presença dos elementos constituintes do 

material. 
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Figura 34. MEV e EDS da amostra LaNi0,5Fe0,5O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O material LaNi0,5Fe0,5O3 com estrutura romboédrica apresentou o menor valor 

de resistividade elétrica, 41,7850 pF. Uma justificativa para esse resultado diz respeito a 

variação dos estados de oxidação na posição B da perovskita ou devido a geração de 

vacâncias aniônicas no sólido. A Figura 35 apresenta o arco de resistividade do material 

LaNi0,5Fe0,5O3. 

Esse menor valor de resisitividade indica que o material LaNi0,5Fe0,5O3  é o 

maior promissor a ser aplicado como cátodo a célula a combustível, ao ponte que 

quanto menos a resisitividade maior a condutividade dos elétrons, um dos pré-requisitos 

para esse tipo de aplicação. 
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Figura 35. Curva de atividade do material LaNi0,5Fe0,5O3 
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5. Conclusões 

 

A metodologia empregada para a preparação dos materiais com estrutura 

perovskita foi adequada e permitiu que a gelatina substituísse simultaneamente tanto o 

etilenoglicol como o citrato, materiais utilizados na síntese dos precursores poliméricos. 

Com essa substituição do agente quelante e do agente polimerizante, a metodologia de 

síntese se torna mais rápida e econômica. Ainda, comparando com resultados da 

literatura temos um material mais cristalino e homogêneo. 

Os materiais obtidos apresentaram distorções adequadas que permitem alcançar 

as propriedades requeridas para um material candidato a catodo para células a 

combustível, no caso do LaNi0,5Fe0,5O3 e pelo estudo feito o material LaNiO3 pode ser 

aplicado como ânodo para células. Além disso, devido a versatilidade e as várias 

propriedades desses materiais, eles podem ser testados em outras aplicações como 

reações fotocatalíticas, decomposição de metano, remoção de CO e NOx, entre outras 

aplicações. 

Os testes de resisitividade elétrica permitem inferir uma ordem de valores para 

as condutividades elétricas das perovskitas aqui estudadas LaNi0,5Fe0,5O3 <LaNiO3< 

LaFeO3, condição esta para seu uso como catodo em células à combustível de óxido 

sólido. Pode se dizer que a atividade catalítica dessas perovskita se deve a presença de 

defeitos estruturais eletrônicos gerados, que dependem do método de síntese e do 

subsequente tratamento. 

Outro fator que deve ser levado em consideração em relação aos valores de 

resistividade elétrica é a microestrutura do material. Observando os difratogramas de 

raios-X desses materiais a perovskita a base de Fe apresenta uma distorção do tipo 

ortorrômbica, já as perovskitas a base de Ni e a composta dos dois elementos (Fe e Ni) 

apresentam uma estrutura romboédrica.  
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