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Resumo 
 

A cromita de lantânio (LaCrO3) dopada tem sido o material mais utilizado 

como interconector nas pilhas a combustível de óxido sólido de alta 

temperatura(PaCOS-AT), possibilitando o empilhamento(stack) da PaCOS. A 

redução da temperatura de operação, em torno de 800 ºC, das pilhas a 

combustível de óxido sólido, tornou possível o uso de interconectores metálicos 

como alternativa aos LaCrO3 cerâmicos. Do ponto de vista prático para o material 

ser forte candidato a interconector deve ter boas propriedades físicas e mecânicas, 

como resistência a ambientes oxidantes e redutores, fácil fabricação e 

propriedades termo-mecânicas adequadas. Por este motivo realizou-se um estudo 

sobre as propriedades fisico-mecânicas de interconectores de 

La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 cerâmico para PaCOS-AT obtido pelo método da 

combustão, como também sobre as propriedades termo-mecânicas de 

interconectores metálicos (AISI 444) recobertos com La0,8Ca0,2CrO3 pela técnica de 

deposição por spray-pirólise para Pilhas a combustível de temperatura 

intermediaria (PaCOS-TI). A La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3  foi caracterizada por meio de 

difração de raios X (DRX), densidade e porosidade, dureza Vickers (HV), 

resistência mecânica a flexão na temperatura ambiente e a 900ºC e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A difração de raios X comprovou a formação das 

fases LaCrO3 e CoCr2O4, dureza na ordem de 6 GPa e resistência mecânica a 

temperatura ambiente de 62 MPa do interconector cerâmico. A avaliação das fases 

formadas no interconector metálico recoberto com La0,8Ca0,2CrO3 tanto na 

deposição quanto após o ensaio oxidativo foi realizado por DRX. O comportamento 

oxidativo evidenciou o aumento da resistência a oxidação do substrato metálico 

recoberto por La0,8Ca0,2CrO3. Na resistência mecânica a flexão do substrato 

metálico recoberto, notou-se o aumento apenas na temperatura ambiente. Com 

auxílio do MEV comprovou-se a formação das camadas de Cr2O3 e (Cr,Mn)3O4 

sobre o substrato metálico e confirmou-se a estabilidade do filme cerâmico de 

La0,8Ca0,2CrO3 após o ensaio oxidativo.  

 

Palavras-chave: Termo-mecânica, interconector cerâmico, interconector 

metálico, cromita de lantânio, PaCOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Doped lanthanum chromite ( LaCrO3 ) has been the most common material used 

as interconnect in solid oxide fuel cells for high temperature ( SOFC-HT ) that 

enabling the stack of SOFCs. The reduction of the operating temperature, to 

around 800 º C, of solid oxide fuel cells enabled the use of metallic interconnects 

as an alternative to ceramic LaCrO3, From the practical point of view, to be a strong 

candidate for interconnect the material must have good physical and mechanical 

properties such as resistance to oxidizing and reducing environments, easy 

manufacture and appropriate thermo-mechanical properties. Thus, a study on the 

physic-mechanical interconnects La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 ceramics for SOFC -AT 

obtained by the method of combustion , as well as thermo-mechanical properties of 

metallic interconnects (AISI 444) covered with La0,8Ca0,2CrO3 by deposition 

technique by spray-pyrolysis fuel cells for intermediate temperature (IT-SOFCs). 

The La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 was characterized by X -ray diffraction(XRD) , density 

and porosity , Vickers hardness (HV) , the flexural strength at room temperature 

and 900 °C and scanning electron microscopy (SEM). The X -ray diffraction 

confirmed the phase formation and LaCrO3 and CoCr2O4, in order 6 GPa hardness 

and mechanical strength at room temperature was 62 MPa ceramic Interconnector. 

The coated metal interconnects La0,8Ca0,2CrO3 passed the identification by XRD 

after deposition of the film after the oxidation test. The oxidative behavior showed 

increased resistance to oxidation of the metal substrate covered by La0,8Ca0,2CrO3 

In flexural strength of the coated metal substrate, it was noticed only in the 

increased room temperature. The a SEM analysis proved the formation of Cr2O3 

and (Cr,Mn)3O4 layers on metal substrate and confirmed the stability of the ceramic 

La0,8 Ca0,2CrO3 film after oxidative test. 

 

Key-words: Thermo-mechanical, metallic interconnect, ceramic interconnect, 

lanthanum chromite, SOFC. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
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1.1 INTRODUÇÃO 
 

Na civilização atual, a demanda energética vem apresentando um 

crescimento vertiginoso para atender as necessidades da humanidade. O 

contínuo desenvolvimento socioeconômico, em escala global e nacional, requer 

uma melhor qualidade e um maior grau de confiabilidade da energia elétrica 

distribuída e, também, dos serviços que podem ser oferecidos a partir do uso 

dessa energia. As novas tecnologias da chamada "microenergia" e que incluem 

microturbinas a gás e a vapor, energia solar, eólica, geotérmica, marés, ondas 

(mar), biomassa e Pilhas a Combustível – PaCs (Fuel Cells) estão ganhando 

cada vez mais destaques (ALDABÓ, 2004; EG&G TECHNICAL SERVICES, 

2004). Dentre todas as novas tecnologias, as PaCs são as que possuem um 

maior destaque para geração de energia de forma sustentável (ALDABÓ, 

2004). 

As Pilhas a Combustível de Óxido Sólido (PaCOS), são as que possuem 

melhores perspectivas futuras para aplicações estacionárias de geração de 

energia elétrica. Em particular, as PaCOS possuem vantagens como alta 

eficiência e reforma interna do combustível, tendo grande importância para 

aplicação em unidades estacionárias de médio e grande porte (EG&G 

TECHNICAL SERVICES, 2004; YAMAMOTO, 2000). Muitos produtores de 

automóveis estão examinando a utilização de empilhamentos pequenos de 

pilhas a combustível de óxido sólido para temperatura intermediária (PaCOS-

TI) (3-5 kW) desenvolvidos para suprir a energia elétrica para funções 

auxiliares, tais como ar condicionado dos carros (STEELE e HEINZEL, 2001), 

mas até mesmo os pequenos sistemas são capazes de ter uma rede elétrica 
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com eficiência superior a 50% e eficiência global entre 70-90% (WEBER e 

TIFFÉE, 2004). 

As pilhas a combustível de óxido sólido de temperatura intermediária 

(PaCOS-TI) têm sido de imenso interesse por oferecer muitas vantagens sobre 

as PaCOS de alta temperatura (PaCOS-AT) entre 800 e 1000°C, que incluem 

melhor compatibilidade térmica entre os componentes, partida rápida com 

menos consumo energético, redução de custo de obtenção e operação, e um 

grau menor de degradação dos materiais (KHOLWAD, 2006; WANG et. al., 

2007). 

É necessário conectar várias pilhas unitárias, em série, gerando um 

aumento de sua voltagem e consequentemente produzir uma maior potência 

na pilha a combustível, devido a este empilhamento. Neste caso, um 

importante componente é adicionado, o interconector. As pilhas a combustível 

unitárias produzem, em condições ideais, uma diferença de potencial elétrico 

em torno de 0,7 volts e quando conectadas em série, ou empilhadas (stack), 

soma-se o potencial de cada uma, alcançando uma voltagem maior. Em sua 

utilização, o componente interconector é submetido a cargas mecânicas, como 

o próprio peso da pilha a combustível (FERGUS, 2004) e sob o ponto de vista 

prático, para que um material seja viável para ser utilizado como este 

componente, nesta aplicação, devem-se observar as seguintes propriedades 

deste componente, como: alta resistência mecânica e dureza, facilidade de 

fabricação e baixo custo (MINH, 1993), Assim, para aplicações comerciais, os 

modelos de pilhas a combustível encontram-se geralmente na forma empilhada 

(SRINIVASAN et. al., 1993).  
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Os interconectores cerâmicos à base de cromita de lantânio (LaCrO3) 

têm sido amplamente usados até agora em PaCOS, porem este material 

apresenta alguns inconvenientes, como alguns problemas operacionais, além 

de o custo de fabricação desses interconectores para obtenção de 

componentes altamente densos é relativamente alto e a conformação é difícil.  

A LaCrO3 apresenta baixa densidade quando sinterizada ao ar ou 

atmosfera oxidante. A baixa densificação da LaCrO3 pura em atmosfera de ar é 

uma de suas características mais preocupantes para aplicá-la como 

interconector nas PaCOS-AT. Com isso, o uso de pó altamente reativo é 

indicado (BATES, CHICK, WEBER,1992 ; SAKAI et. al., 1993), além do uso de 

dopantes como, Ca, Sr, Co, se faz necessário para melhorar a sua 

densificação no processo de sinterização, aumentando a resistência mecânica 

deste componente em operação (MINH, 2004; BATES, CHICK, WEBER, 1992; 

JANNEY, CALHOUN, KIMREY, 1992 ;SETZ,  2007) . 

O alto custo e a baixa plasticidade inerente aos materiais cerâmicos 

levam a intensas pesquisas a processos mais viáveis e procurar materiais mais 

baratos, como as ligas metálicas, principalmente os aços inoxidáveis (ZHIEN, 

BARRIENGER, GOETTLER, 2001; ZHU, DEEVI, 2003; SINGHAL, KENDALL, 

2003; YOSHIDA, YAKABE, OGASAWARA, 2006; BAE et.al., 2007). 

O fato dos interconectores metálicos serem submetidos à temperatura 

de operação e estarem expostos à atmosfera oxidante e redutora durante 

funcionamento da PaCOS, faz com que estes materiais estejam sujeitos à 

maior tendência à oxidação ou a redução. Para minimizar os efeitos da 

oxidação aplica-se em geral uma camada protetora nos interconectores 
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metálicos. Além disso, existe o avanço no controle da espessura dos 

componentes e consequentemente na diminuição da temperatura de operação. 

Os novos materiais atualmente pesquisados com potencial para uso 

como interconectores são ligas à base de ferro e cromo (Fe-Cr). Entretanto, 

para que estes materiais venham realmente a ser empregados, são 

necessárias modificações na superfície dessas ligas Fe-Cr para melhorar a 

estabilidade química, a integridade mecânica e servir como barreira à difusão 

do cromo para a superfície do eletrodo. Para esse efeito, podem ser usados 

revestimentos com filmes de cromita de lantânio LaCrO3 dopada, como por 

exemplo, estrôncio (Sr), cálcio (Ca), magnésio (Mg) (BORIE, 

SPARKS,CATHCART, 1962; FERGUS et. al., 2009).  

O aspecto inovador nesta proposta é investigar as propriedades físicas e 

termo-mecânicas de interconectores de LaCrO3 dopada com estrôncio (Sr) e 

Cobalto (Co) sintetizada por reação de combustão em estequiometria 

adequada para ser posteriormente sinterizados para PaCOS-AT e de 

interconectores metálicos recobertos com LaCrO3 dopada com Cálcio (Ca) em 

estequiometria adequada, sendo o revestimento obtido pela técnica de 

deposição química por spray-pirólise, visto que não existe estudo em detalhes 

voltado para estas propriedades destes materiais. 

1.1.1 OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem como objetivo geral o estudo termo-mecânico do 

interconector metálico recoberto com um filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 e do 

interconector cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 para pilha a combustível de 

óxido sólido (PaCOS).  
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E dentre os objetivos específicos deste trabalho estão:  

 Avaliar o comportamento oxidativo em altas temperaturas dos 

substratos metálicos recobertos com o filme de La0,8Ca0,2CrO3 

pela técnica de deposição por spray-pirólise;  

 Avaliar a resistência mecânica na temperatura ambiente e em alta 

temperatura dos substratos metálicos recobertos com 

La0,8Ca0,2CrO3 pela técnica de deposição por spray-pirólise;  

 Avaliar as propriedades físico-mecânicas do interconector 

cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 obtido pelo método da 

combustão. 
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CAPÍTULO 2 

TECNOLOGIA PaCOS 
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2.1 TECNOLOGIA PaCOS  
 

2.1.1 Pilhas a combustível  

 

Pilha a combustível é um dispositivo que transforma a energia química 

de um combustível em energia elétrica através de reações eletroquímicas 

(ATKINSON et.al., 2004),sendo um método altamente eficiente de geração de 

eletricidade e, em alguns casos, de calor (AMADO et. al., 2007).  

Embora muitos pensem que as pilhas a combustível estejam associadas 

às tecnologias modernas, seu princípio de funcionamento foi descoberto há 

mais de 150 anos (STEELE, HEINZEL, 2001). Em 1839, Sir Willian Grove 

(GROVE, 1839) a partir de uma experiência com eletrólise, notou durante o 

processo que poderia decompor a água em hidrogênio e oxigênio e 

consequentemente, utilizando este princípio, desenvolveu um dispositivo que 

produzia eletricidade a partir de reações eletroquímicas que mais tarde seria 

considerado a primeira pilha a combustível.  

O termo pilha a combustível foi empregado pela primeira vez por Ludwig 

Mond e Charles Langer em 1889 (LINDEN, 1984). O cientista e fundador do 

campo da físico-química, Friedrich Wilhelm Ostwald, contribuiu com muitas das 

teorias existentes na área. Em 1893, determinou experimentalmente as 

funções dos vários componentes de uma pilha a combustível (BLOMENJ, 

MUGERWA, 1993; KORDESC, SIMADER, 1996). A primeira PaCOS operando 

a 1000°C teria sido demonstrada por Baur e Preis em 1937 (HROVAT et. al., 

1995). No final dos anos 50, a Agência Federal Norte-Americana NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) voltou sua atenção para as 

pilhas a combustível. Na década de 60 o programa espacial Gemini da NASA, 
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com o projeto Apollo e as missões espaciais Shuttle utilizaram pilhas a 

combustível, demonstrando seu potencial em prover energia (SPINACÉ et. al., 

2004). 

Na década de 1980 e início dos anos 1990, devido à sua melhor eficácia 

e possibilidade de co-produção de calor (operação a temperaturas elevadas), 

os sistemas das pilhas a combustível de carbonato fundido (PaCCF) e de óxido 

sólido (PaCOS) tiveram um acelerado desenvolvimento, porém as vidas úteis 

extremamente curtas resultaram em muitos problemas que ainda precisam ser 

resolvidos (KORDESCH, SIMADER, 1996; EG&G SERVICES, 2000).  

O interesse em relação a uma conversão mais eficiente de energia, 

partindo de fontes renováveis ou não, aparece como uma necessidade cada 

vez mais crescente no mundo moderno. Existe grande interesse por sistemas 

de geração de energia mais eficientes, menos poluentes e menos nocivos à 

saúde do homem, havendo um controle da poluição ambiental (VIDIL, 

MARVILLET, 2005). A figura 1 mostra a relação entre os níveis de eficiência 

das diferentes tecnologias de geração de eletricidade e as faixas de potencial. 

           

            

            

            

 

 

 

 

 

Figura 1. Relação entre os níveis de eficiência das diferentes tecnologias de geração de 
eletricidade e as faixas de potência de aplicação. (adaptada de HASSMANN, 2001). 
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Nos grandes centros urbanos, onde circula diariamente um número 

significativo de veículos que são movidos a combustíveis fósseis, o problema 

de poluição atmosférica está atingindo níveis alarmantes (WENDT, GÖTZ, 

LINARDI, 2000). Recentemente, as pilhas a combustível vêm despertando 

muito interesse tanto nas áreas industrial e acadêmica, pois apresentam uma 

grande vantagem de ser altamente eficientes e pouco poluentes. Suas 

aplicações mais importantes para tais dispositivos são as centrais de produção 

de eletricidade, principalmente na forma distribuída, veículos elétricos 

motorizados e equipamentos elétricos portáteis (SILVA et. al., 2007).  

As tecnologias mais desenvolvidas em termos de pilhas a combustível 

são: pilha a combustível de ácido fosfórico (PaCAF), pilha a combustível de 

eletrólito de membrana polimérica ( PaCMP), pilha a combustível de eletrólito 

alcalino (PaCA), pilha a combustível de carbonato fundido e pilha a combustível 

de óxido sólido (FLORIO et. al., 2004). 

 

2.1.2 Temperatura de operação 

 

Devido às diferenças nas temperaturas de funcionamento das pilhas a 

combustível a classificação também pode ser feita em dois subgrupos, o de 

alta temperatura, (PaCOS e PaCCF) e o de baixa temperatura (PaCMP, 

PaCMD, PaCAF e PaCA). Entretanto, nos últimos anos surgiu outro subgrupo, 

o de pilha a combustível de temperatura intermediária, que é o caso da Pilha a 

combustível tipo PaCOS-TI (ALBADÓ, 2004). 

 

Os maiores desafios no desenvolvimento tecnológico para viabilidade de 

produção comercial estão relacionados às altas temperaturas de operação.  
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A ciclagem térmica resulta em fenômenos induzidos termicamente nos 

materiais dos componentes, como envelhecimento térmico, incompatibilidade 

de coeficientes de expansão térmica, sinterização, e até mesmo a degradação 

em longos períodos de operação em elevadas tensões térmicas, motivos pelos 

quais se busca a redução destas temperaturas (YOKOKAWA et. al., 2008), de 

forma a minimizar os problemas relacionados à estabilidade e custo de 

materiais (CHOY et. al., 1998). A operação em temperaturas intermediárias 

resolve alguns problemas associados com a fabricação e com os materiais 

envolvidos, melhorando a confiabilidade da própria pilha durante uma operação 

mais prolongada (SCHÄFER et. al. 1996; CHOY et. al. 1998). 

As pilhas a combustível de óxido sólido de temperatura intermediária 

(PaCOS-TI) têm sido de imenso interesse por oferecer muitas vantagens em 

relação às pilhas de alta temperatura ( PaCOS-AT). Operando na faixa de 

temperatura de 800 e 1000°C, apresentam uma melhor compatibilidade térmica 

entre os componentes, partida rápida com menos consumo energético, 

redução de custo de obtenção e operação, e grau menor de degradação de 

materiais (KHOLWAD, 2006; WANG et. al., 2007). 

 

2.1.3 Combustíveis para a pilha a combustível  

 

Existe uma grande variedade de combustíveis que podem ser utilizados 

nas pilhas a combustível. Alguns destes podem ser utilizados quase 

diretamente, enquanto outros precisam de um processamento prévio. O 

principal combustível utilizado pelas pilhas a combustível é o hidrogênio, devido 

a sua elevada reatividade eletroquímica em presença de um catalisador e 

temperatura adequada. Outros combustíveis têm sido testados como o metano 
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e o etanol, mas, a taxa de reação com estes combustíveis é muito baixa e 

consequentemente a densidade de corrente e potência obtidas também são 

muito baixas (GONZÁLES, 2000). O hidrogênio é considerado um importante 

vetor energético já que apresenta um impacto ambiental muito baixo, elevado 

poder calorífico, em base mássica, e abundância em fontes renováveis de 

energia (COBAS, 2006). 

 

2.2 PILHA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO  

 
A pilha a combustível de óxido sólido se diferencia dos outros tipos por 

ser o único dispositivo inteiramente no estado sólido (FLORIO et. al., 2007). A 

combinação destes componentes e materiais sólidos gera inúmeras 

características e vantagens únicas para este tipo de pilha, incluindo a 

flexibilidade de projeto da pilha e do empilhamento, processo de fabricação, e 

tamanho das plantas de energia (MINH, 2004). Uma única pilha do tipo PaCOS 

ou (CCOS) pode ser configurada em vários formatos dependendo da estrutura 

específica de empilhamento (MINH,1993). Quatro configurações de 

empilhamento têm sido propostas e desenvolvidas para PaCOS: estrutura de 

segmentos de pilha em série, estrutura tubular, a monolítica e a planar. Cada 

estrutura pode sofrer variações de tamanho, número de pilhas no 

empilhamento, forma de coleta de corrente e de abastecimento, etc (MINH, 

2004). Os modelos planar e tubular podem ser vistos nas figuras 2 e 3 a seguir, 

respectivamente. 
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Figura 2. Modelo planar de uma pilha a combustível de óxido sólido. 

 

 

 
Figura 3. Modelo tubular de uma pilha a combustível de óxido sólido 

  

As configurações planar retangular e tubular são as mais consolidadas 

atualmente (MAJUMDAR, CLAAR, FLANDERMEYER ,1986 ; SINGHAL, 1996). 

PaCOS planares de vários tamanhos tem sido fabricadas e operadas sob 

várias condições. Uma unidade de pilha possui elevada densidade de potência 

por área, por exemplo, densidades energéticas de 1,8 W/cm² a 800°C e 0,8 

W/cm² a 650°C para pilhas suportadas no anodo com hidrogênio como 

combustível. O empilhamento de pilhas planares, comumente chamado de 

“stack”, é capaz de gerar eletricidade suficiente para abastecer qualquer 

dispositivo, podendo gerar multi-kW (KENDALL; MINH; SINGHAL, 2003). 



 

32 

 

2.2.1 Princípio de funcionamento  

 

A PaCOS é constituída basicamente de um eletrólito denso em contato 

direto com o anodo poroso de um lado e com o catodo, também poroso, de 

outro. Nessas pilhas o gás combustível é continuamente alimentado no anodo 

enquanto o oxigênio puro ou do ar, é alimentado no catodo (FUEL CELL 

HANDBOOK, 2002). 

No catodo o oxigênio é reduzido a íons O2- enquanto no anodo o 

combustível é oxidado liberando elétrons, conforme mostrado nas equações (1) 

e (2) (MARTINS, 2005). O eletrólito sólido é um condutor iônico (íons O2-) 

impermeável aos gases que são difundidos nos eletrodos, impedindo que eles 

se misturem. 

½ O2(g) + 2e-  O2 
-2

 (g)  (1) 

H2 (g)   + O-2 (g)  H2 O(g) + 2e-  (2) 

Assim, a reação global básica (3), que fundamenta todas as pilhas a 

combustível, é a de oxidação do hidrogênio, gerando água, calor e trabalho 

elétrico: 

2 H2   + O-2   2H2 O(g) + Calor +  elétrico  (3) 

 
2.2.2 Configuração da pilha a combustível de óxido sólido 

 

A PaCOS têm basicamente o mesmo princípio de funcionamento que os 

outros tipos de pilha a combustível, mas com algumas diferenças. Estas pilhas 

são compostas por dois eletrodos cerâmicos porosos e separadas por um 

eletrólito também cerâmico e denso, que deve ser um material impermeável 

que permita movimento aos íons negativos entre os dois eletrodos (SINGHAL, 

KENDALL, 2004). Normalmente, como se utiliza o oxigênio puro ou o ar como 
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elemento oxidante, os íons negativos de oxigênio serão conduzidos do catodo 

até o anodo através do eletrólito (SINGHAL; KENDALL, 2004; LI, 2006). 

Uma pilha a combustível não opera somente com uma pilha unitária, é 

necessário conectar várias pilhas unitárias, em série, gerando um aumento de 

sua voltagem e consequentemente produzindo uma maior potência na pilha a 

combustível, devido ao empilhamento. Neste caso, um importante componente 

é adicionado, o interconector. A figura 4 mostra o empilhamento de pilhas 

unitárias. 

 
Figura 4. Desenho esquemático de empilhamento de pilhas unitárias. 

(http://www.fz-juelich.de/ief/ief-pbz/sofc_juelich/). 

 

Pilhas a combustível unitárias produzem, em condições ideais, uma 

diferença de potencial elétrico que varia 0,7 volts. Quando conectadas em 

série, ou empilhadas (stack), soma-se o potencial de cada uma, alcançando 

uma voltagem maior. Assim, para aplicações comerciais, os modelos 

encontram-se geralmente na forma empilhada (SRINIVASAN et. al., 1993).  

Os fatores limitantes e fundamentais em projetos de empilhamento de 

PaCOS têm motivado as pesquisas voltadas para o melhoramento do projeto, 

modelagem da distribuição de temperatura, corrente de gás, carregamento 

mecânico, estanqueidade e o desenvolvimento de materiais para eletrodos, 
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eletrólito e selantes, com destaque para as vitrocerâmicas e ligas metálicas 

especiais (FERGUS, 2005).  

Os componentes que constituem as pilhas a combustível devem atender 

a estritas especificações para sua aplicação nos empilhamentos, como por 

exemplo, manter suas propriedades físicas, físico-químicas, eletroquímicas 

íntegras em ambientes redutores e/ou oxidantes e em temperaturas elevadas, 

apresentar boa compatibilidade química e física com os demais componentes. 

Complementando os requisitos que foram abordados acima, há outras 

propriedades, sob o ponto de vista prático extremamente importante, que 

devem ser observadas e serem bem exploradas, tais como: alta resistência 

mecânica e dureza, facilidade de fabricação e baixo custo (MINH, 1993). 

 

2.3 MATERIAIS PARA PACOS 

 

A PaCOS, assim como os demais tipos de PaCs, possuem componentes 

extremamente importantes para o seu correto funcionamento e para o seu 

desempenho durante a operação ( BADWAL, 2001; FERGUS, 2005). A seguir 

serão citados os materiais que são usados em cada componente na pilha a 

combustível de óxido sólido. 

 2.3.1 Anodo 

 

O componente anodo, da pilha a combustível faz a interface entre o 

combustível e o eletrólito e para se manter estável durante o funcionamento da 

pilha a combustível, alguns requisitos devem ser atendidos, nomeadamente: 

ser condutor iônico, ser condutor eletrônico, ter alta porosidade, ser ativo 

eletroquimicamente (HAILE, 2003). 
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Atualmente os anodos de PaCOS são baseados em níquel. 

Normalmente materiais compósitos, “cermet”, Ni e cerâmica são usados por 

serem mais estáveis do que somente Ni metálico. Anodos de NiO são 

ligeiramente solúveis em eletrólitos de zircônia estabilizada com ítria (ZEI) mas 

isto estabiliza a fase cúbica do eletrólito. Um pó misto de NiO com ZEI, com 

uma resina como ligante, produz uma camada funcional de anodo que pode 

receber a deposição e sinterização do eletrólito de ZEI. Depois o catodo pode 

ser depositado nesta camada e formar a estrutura PaCOS planar suportada no 

anodo. Anodos de Ni-ZEI podem também ser produzidos por plasma com 

vácuo (CARRETTE; FRIEDRICH; STIMMING, 2001). Para que não haja 

incompatibilidade entre o anodo “cermet” e o eletrólito é preferível que o 

mesmo material usado no eletrólito também seja utilizado no anodo em 

combinação com o NiO (CARRETTE; FRIEDRICH; STIMMING, 2001). 

 

2.3.2 Catodo  

 

A principal função do catodo é promover os sítios reacionais para a 

redução eletroquímica do oxidante. Portanto o material escolhido para catodo 

deve ser estável em ambiente oxidante e ter condutividade eletrônica suficiente 

assim como atividade catalítica para a reação do gás oxidante em condições 

de operação (MINH, TAKAHASHI, 1995).  

Os materiais, perovskitas do tipo ABO3, mais utilizados como catodos 

em pilhas a combustível de oxido solido são as cerâmicas a base de manganita 

de lantânio (LaMnO3) com substituições dos íons dos sítios A por Sr ( BISBAL 

et. al., 2001). 
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2.3.3 Eletrólito  

 
Os materiais usados como eletrólito de PaCOS devem ter alta 

condutividade iônica à temperatura de operação desejada, por exemplo, maior 

que 0,1 S.cm-1 a 900°C, baixa condutividade eletrônica correspondente à 

mesma temperatura, como < 10-3 a 900°C, estabilidade de fase, 

compatibilidade química e de expansão térmica com os demais componentes 

da pilha álem de, elevada densidade para impedir a passagem de gases, 

resistência mecânica, com resistência à fratura maior que 400 MPa à 

temperatura ambiente; e viabilidade economicamente (FLORIO et. al., 2004; 

FUEL CELL HANDBOOK, 2004).  

Zircônia estabilizada com ítria (ZEI) é o material de eletrólito lmais 

aplicado em pilhas a combustível de óxido sólido, devido sua alta condutividade 

iônica, boa estabilidade química e mecânica e baixo custo de fabricação.  

O desempenho de uma pilha com eletrólito de ZEI diminui 

consideravelmente para baixas temperaturas de operação devido à redução da 

condutividade iônica da ZEI e o aumento da resistência a polarização dos 

eletrodos. Este problema pode ser resolvido usando eletrólitos alternativos com 

maiores condutividades ou usando filmes de ZEI com menor espessura. Pilhas 

com filmes de ZEI podem operar a temperaturas mais baixas e obter 

desempenho satisfatório (ZHANG et. al., 2008). 

Além dos componentes da pilha unitária (catodo, anodo e eletrólito), os 

materiais cerâmicos são empregados em outros componentes de uma pilha a 

combustível de óxido sólido. Dois deles são fundamentais nestes dispositivos: 

os materiais interconectores e os selantes. Estes materiais desempenham 
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funções importantes em uma pilha a combustível e têm de atender rígidas 

especificações. Independentemente do projeto, é necessário um empilhamento 

de pilhas unitárias para se obter potências elevadas (ZHU, DEEVI, 2003). 

 

2.3.4 Selante 

 

Os materiais selantes são responsáveis pela estanqueidade de um 

empilhamento planar de pilhas unitárias em uma pilha a combustível de óxido 

sólido, fazendo assim com que não haja vazamento dos gases (FLORIO, 

2004). Entre as propriedades exigidas para estes materiais está o fato de que 

eles devem ser bons isolantes elétricos (HAGENMULLER, GOOL, 1978; LEE 

et. al., 2007; LE et. al., 2007) para prevenir curto-circuito em um empilhamento 

(FLORIO, 2004). Além disso, o selante deve ser compatível quimicamente com 

os demais componentes da pilha (FLORIO, 2004) e do empilhamento, 

(HAGENMULLER, GOOL, 1978), deve ser estável em atmosferas redutoras e 

oxidantes (SINGHAL, KENDALL, 2003; LE et. al., 2007) e deve ter um 

coeficiente de expansão térmica próximo aos coeficientes dos outros 

componentes da pilha (FLORIO,2004; WANG et. al., 2007) para evitar tensões 

mecânicas. 

Deve também ter baixa pressão de vapor (relativa à pressão de vapor da 

pilha unitária) (HAGENMULLER, GOOL, 1978; FLORIO, 2004) e uma boa 

aderência aos componentes (WANG et. al., 2007). Atualmente nas PaCOS 

têm-se utilizado principalmente  vidros e vitro-cerâmicas para estes materiais, 

como por exemplo, os silicatos alcalinos (FLORIO, 2004; LE et. al., 2007). 
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2.3.5 Interconector 

  
. Os empilhamentos de pilhas unitárias a combustível podem ser 

configurados em série, paralelo, em série e paralelo, juntos, ou em unidades 

simples, dependendo da aplicação a que serão solicitados (MINH, 1993). 

Entre todos os componentes de uma pilha a combustível de óxido sólido, o 

interconector está sujeito às mais severas condições durante a operação do 

dispositivo e, portanto, deve atender aos mais rigorosos requisitos entre todos 

os componentes (ZHU, DEEVI, 2003). Nos principais projetos em 

desenvolvimento de pilha a combustível de óxido sólido (planar e tubular), o 

interconector desempenha três funções básicas: 

 Criar uma barreira física separando o catodo (eletrodo do ar) da 

atmosfera redutora do anodo (eletrodo do combustível) e, igualmente, 

evitar o contato do anodo com a atmosfera oxidante do catodo (FLORIO, 

2004). 

 

 Conectar eletricamente o anodo de uma pilha unitária ao catodo da pilha 

subsequente de um empilhamento (FUEL CELL HANDBOOK, 2002). 

 

 Distribuir os fluxos dos gases nas superfícies dos eletrodos (FUEL CELL 

HANDBOOK, 2002). 

 

Nas condições de operação da pilha a combustível de óxido sólido, o 

interconector deve ter alta condutividade elétrica, preferencialmente com 

número de transferência próximo de 1 S.cm-1, para o transporte eletrônico. 

Idealmente, a introdução do interconector em um empilhamento não deve 

aumentar as perdas por queda ôhmica, fazendo com que a densidade de 

potência do empilhamento seja comparável à de uma pilha unitária. 

Normalmente, o valor de condutividade elétrica 1 S.cm-1 é considerado um 
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valor mínimo para a condutividade elétrica deste material, o que corresponde a 

um valor uma ordem de grandeza maior que o valor da condutividade elétrica 

da ZEI,  que é de aproximadamente de 0,1 S.cm-1 a 1000 °C (MINH et.al., 

1990). 

Os interconectores devem ter estabilidades dimensional, química e 

microestrutural na temperatura de operação da pilha a combustível, e também 

em atmosferas redutoras e oxidantes, uma vez que estão expostos a ambos os 

gases reagentes. Este material deve manter suas dimensões na presença de 

um acentuado gradiente de pressão parcial de oxigênio entre as faces em 

contato com o anodo e com o catodo (seus dois lados), para evitar o 

desenvolvimento de tensões mecânicas, capazes de resultar em deformações 

ou mesmo falha deste componente, que levariam a perdas significativas de 

desempenho da pilha (BADWAL, 2001).  

O interconector deve possuir valores de coeficiente de expansão térmica 

compatíveis com os dos eletrodos e do eletrólito, da temperatura ambiente à de 

operação da pilha a combustível, para evitar tensões mecânicas geradas 

durante os procedimentos de desligamento da pilha (MINH, 1993). Outra 

propriedade desejável do interconector é que possua alta condutividade 

térmica. Especialmente no projeto planar operando com reforma interna do 

combustível. Uma alta condutividade térmica permite que o calor gerado no 

catodo seja conduzido ao anodo facilitando a reação endotérmica de reforma 

(TSUNEIZUMI, 1992).  

Os interconectores devem possuir resistência mecânica em altas 

temperaturas e resistência ao escoamento, também é importante que este 

material seja de fácil fabricação e, de fato, o desenvolvimento de 
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interconectores funcionais e de baixo custo será vital para a comercialização 

definitiva das PaCOS (ZHU, DEEVI, 2003). 

As pesquisas voltadas para os materiais interconectores têm se 

concentrado nas últimas décadas em óxidos de terras raras com a estrutura 

perovskita. Entretanto, poucos óxidos podem satisfazer os rigorosos requisitos 

deste componente e possíveis materiais são o YCrO3 e o LaCrO3 

(BADWAL,2001; ZHU, DEEVI ,2003), A cromita de lantânio é atualmente o 

material mais adequado para este componente (ZHU e DEEVI , 2003 ; 

FRANCO, 2005; YOSHIDA, YAKABE, OGASAWARA, 2006).  

Com a diminuição da temperatura de operação da pilha a combustível de 

óxido sólido, conseguida por meio da redução da espessura do eletrólito, a 

substituição desta cerâmica é possível e novos materiais têm sido 

considerados, como por exemplo, ligas metálicas à base de cromo e aços 

inoxidáveis ferríticos ( MINH, 1993; BRANDON ;SKINNER ;STEELE, 2003).  

 

2.4 EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA PaCOS 

 

A evolução da tecnologia PaCOS tem sido acompanhada pela modificação 

gradativa dos dispositivos de suporte da célula. A primeira geração de células 

PaCOS de tecnologia planar (Figura 5) utilizava o eletrólito como suporte 

mecânico de todo o sistema (MINH et al., 2004). Em função disto o eletrólito 

possuía cerca de 400 μm de espessura e os eletrodos, com espessura na 

ordem de 50 μm, eram depositados sobre ambos os lados do eletrólito. Os 

problemas enfrentados por este tipo de dispositivo eram frequentemente: 

 A necessidade de uma alta temperatura de operação, de 

aproximadamente 1000ºC, para que o eletrólito, geralmente 
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formado por ZrO2 com 8% de Y2O3, alcançasse valores de 

condutividade iônica adequados à operação; 

 Os conectores eram compostos de cerâmicas a base de LaCrO3, 

pois devido às altas temperaturas do sistema o uso de ligas 

metálicas tornava-se inadequado; 

 Já a segunda geração de células PaCOS planares (Figura 5b) 

buscou diminuir a resistência a condução iônica do sistema através 

da utilização de eletrólito com menor espessura, desta vez na 

ordem de algumas dezenas de μm, porém esta configuração 

apresentou problemas quanto a sua auto-sustentação. Nesta 

configuração o anodo, com espessuras variando de 200 a 1000 μm, 

exerce um papel chave na sustentação mecânica de todo o 

dispositivo. Desta forma a temperatura de operação pode ser 

reduzida a valores próximos a 700ºC permitindo o uso de 

interconectores metálicos a base de aços inoxidáveis, geralmente 

ferríticos. 

 A terceira geração de células PaCOS planares (Figura 5c) faz uso 

de um suporte mecânico em metal no qual o restante da célula é 

depositado. As quantidades de material cerâmico, as quais 

representam a maior parte do custo do dispositivo, são 

minimizadas, mantendo o bom desempenho do sistema, devido à 

baixa espessura do eletrólito (apenas algumas dezenas de μm). O 

suporte metálico oferece boas características de condução térmica 

e elétrica evitando diferenças de temperatura no eixo X-Y da célula 

ao mesmo tempo em que permite o perfeito escoamento da 
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corrente elétrica gerada. A resposta do sistema a ciclos térmicos é 

melhorada pela boa resistência mecânica e distribuição uniforme da 

temperatura. 

 

Figura 5. Evolução da tecnologia PaCOS de acordo com a modificação  
gradativa dos dispositivos de suporte da célula. 
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CAPÍTULO 3 

INTERCONECTOR CERÂMICO 
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3.1 INTERCONECTOR CERÂMICO DE CROMITA DE LANTÂNIO (LaCrO3)  

 

A LaCrO3 é o material que melhor atende as especificações como 

interconector para pilha a combustível, ou seja, apresenta uma boa resistência 

em ambientes tanto oxidantes como redutores, em altas temperaturas, 

possuindo adicionalmente condutividade elétrica do tipo-p, adequada nas 

temperaturas de funcionamento da PaCOS, exercendo tanto a função de 

espaçador como de interconector, ou seja, receptor e condutor da carga 

elétrica (SENTZ ,2005). Entretanto, ainda há a necessidade de se superar 

algumas barreiras tecnológicas, como: a sinterização, sendo difícil para 

densificá-lo em baixas temperaturas e a condutividade térmica, extremamente 

baixa (< 5 W m-1 K-1) (BADWAL, 2001 ZHU & DEEVI, 2003). Além disso, o 

comportamento da expansão térmica deste material durante o aquecimento é 

diferente em ambientes redutores e oxidantes (MORI et. al., 1997, 2001; 

BADWAL, 2001). 

Esta exposição do interconector à oxidação de um lado e redução do 

outro, com respectivas variações na expansão térmica, conduz à sua 

deformação, causando falha e ruptura dos empilhamentos. Agrega-se a esses 

problemas, a desvantagem dos custos associados com a fabricação, que ainda 

são relativamente altos (BADWAL, 2001 E ZHU & DEEVI, 2003). 

A Tabela 1 a seguir apresenta algumas das propriedades intrínsecas da 

LaCrO3(MECHANICAL,2005). 
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Tabela 1. Propriedades físicas e mecânicas da cromita de lantânio (MECHANICAL, 2005). 

Densidade Teórica (g/cm3) 5,6 

Temperatura de Fusão ( º C) 2450 

Coeficiente de Expansão Térmica linear acima de 1000 º C  
(1/ ºC) 

 
9,6 X 10-6 

Condutividade Térmica  (W/m ºC) 2,4 

Capacidade Calorífica ( KJ/Kg º C) 0,75 

Resistência a Compressão ( MPa) 120 

Resistência a Flexão ( MPa) 30 

Microdureza (GPa) 8,0 

Modulo de Elasticidade (GPa) 60 

Condutividade (Ohm/m) a 25 ºC 15... 30 

Condutividade ( Ohm/m) a 1700ºC 400...1500 

 

3.1.1 Estrutura cristalina da LaCrO3 

 

A LaCrO3 apresenta uma estrutura cristalina do tipo perovskita, sendo 

considerada como pseudo-perovskita ou perovskita distorcida, por não ser 

perfeitamente cúbica como normalmente ocorre nas perovskitas (SETZ, 

2005;2009). 

Como se observa na Figura 6, esta estrutura pode ser considerada uma 

estrutura derivada da estrutura cúbica de face centrada (CFC), onde os cátions 

A, maiores, e os átomos de oxigênio formam juntos um reticulado do tipo CFC. 

Por outro lado, os cátions da espécie B, os menores, ocupam os locais 

octaédricos na disposição do CFC e têm somente átomos de oxigênio como 

seus vizinhos mais próximos, formando uma estrutura cúbica, contendo três 

íons diferentes na forma ABO3 (SETZ, 2005; 2009). 
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Figura 6. Representação esquemática da estrutura perovskita (HASHIMOTO et.al., 2000). 

A LaCrO3 apresenta célula unitária do tipo ortorrômbica (figura 7) , 

ocorrendo uma transformação alotrópica para a estrutura romboédrica durante 

o aquecimento no intervalo de temperatura entre 240 e 280°C, tendo como 

consequência expansão volumétrica. Esta estrutura permanece estável até a 

temperatura de 1650°C, onde ocorre a transformação da estrutura romboédrica 

para a cúbica (SETZ, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

(www.portaldapesquisa.com.br) 

Como as estruturas perovskitas permitem uma gama considerável de 

possíveis substituições de seus cátions, para o LaCrO3 há vários estudos com 

Figura 7. Estrutura perovskita ortorrômbica. 

http://www.portaldapesquisa.com.br/
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os mais diversos elementos adicionados em sua estrutura. Entre eles 

destacam-se alguns:  Sr,  Ca e também  Ba, devido aos seus raios iônicos e 

características de carga, substituem com certa facilidade o La. Por outro lado, 

Mg, Co, Zn, Ni, Fe, AI e Ti são os mais estudados para substituírem o Cr na 

estrutura (SETZ,2009). 

Basicamente, a única carga mecânica a qual o interconector de  LaCrO3 

fica submetido em operação é o peso da estrutura, que depende da geometria 

da pilha considerada. Quando dopado com Mg, apresenta resistência mecânica 

ruptura à flexão em alta temperatura superior (~140MPa a 1000°C) aos valores 

encontrados quando dopado com Ca e Sr (~60MPa e ~30MPa a 1000°C, 

respectivamente). A maior resistência mecânica apresentada pela cromita 

dopada com estrôncio se deve principalmente à estabilidade apresentada da 

estrutura romboédrica em alta temperatura. O desempenho destes materiais 

sob cargas pode melhorar pelo uso de placas finas e densas (FERGUS, 2004).  

O módulo de elasticidade na LaCrO3 dopado varia conforme a 

composição e o estado de oxidação (OSTROVOI et. al., 2002). Para a cromita 

de lantânio dopada com estrôncio e magnésio o módulo de elasticidade é 

menor nas composições submetidas à oxidação (255 e 611 GPa, 

respectivamente) do que nas amostras submetidas a redução (361 e 791 GPa, 

respectivamente). Para composições da cromita de lantânio dopada com cálcio 

o módulo elástico na amostra oxidada (667GPa) é levemente maior do que na 

amostra reduzida (632 GPa), sendo que esta diferença entre ambas as 

atmosferas, é reduzida na medida em que a concentração de Ca aumenta. As 

mudanças no módulo de elasticidade são atribuídas às mudanças nas 

distâncias interatômicas entre os íons cromo e oxigênio. Com o decréscimo 



 

48 

 

desta distância o módulo de elasticidade é aumentado. (PAULIK; BASKARAN, 

ARMSTRONG, MONTROSS,1998). 

A resistência à flexão da cromita de lantânio dopada com cálcio 

decresce com a temperatura, mesmo em baixas temperaturas, enquanto a 

cromita de lantânio com adição de estrôncio não mostra nenhuma variação na 

resistência numa ampla faixa de temperatura. A resistência é reduzida quando 

a cromita é tratada em baixas pressões de oxigênio, em consequência das 

mudanças estruturais nos retículos que acompanham a transição Cr4+ para Cr3+ 

e formação de vacâncias. Em cromitas de lantânio reduzidas, a fratura se 

propaga preferencialmente através dos grãos (PAULIK; BASKARAN, 

ARMSTRONG, 1998). 

 

3.1.2 Sinterização 

 

 A cromita de lantânio (LaCrO3) apresenta baixa densidade quando 

sinterizada ao ar ou atmosfera oxidante. A baixa densificação da LaCrO3 pura 

em atmosfera de ar é uma de suas características mais preocupantes para 

aplicá-la como interconector nas PaCOS. Atribui-se esta baixa densificação, ao 

mecanismo predominante na sinterização que é o de evaporação-

condensação, onde as espécies de cromo voláteis saem dos grãos na forma de 

CrO3(g) e depositam-se nos pontos de contato entre partículas (pescoços), 

formando uma fina camada de Cr2O3(s) durante o primeiro estágio da 

sinterização, que inibe o transporte de massa via estado sólido, acarretando 

baixa remoção de poros ou densificação (BATES, CHICK,WEBER,1992 ; 

KANG,  2005. ; REED, 1995 ; RICHERSON,1992) e assim, a sinterização é 
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paralisada neste estágio (MINH, 1993 ; HAYASHI, FUKAYA, SAITO,1988 ; 

YOKOKAWA,et. al., 1991).  

 Nos últimos anos, inúmeros estudos têm sido realizados visando o 

aumento da sinterabilidade da LaCrO3 em temperaturas abaixo de 1600ºC, em 

atmosfera oxidante. Entre as opções estudadas destacam-se: utilização de pós 

altamente reativos, variações na estequiometria do material (BATES, CHICK, 

WEBER,1992 ;SAKAI et. al., 1993), uso de dopantes ( BATES, CHICK, 

WEBER,1992; SAKAI et. al., 1993 ; SETZ, 2006 ; SETZ et. al.,2007 ; 

STEVENSON et. al., 1995). 

 O cobalto (Co) é um dos dopantes mais comumente utilizado para 

auxiliar na densificação do LaCrO3 pois é um elemento totalmente miscível na 

estrutura da cromita de lantânio e forma a cobaltita de lantânio (LaCoO3) que, 

embora apresente uma estrutura cristalina similar a cromita de lantânio, possui 

ponto de fusão relativamente inferior (1400°C), LaCrO3 (2450°C) ( MORELLI ; 

DERBY, BROOK, 1996). Este fato faz com que o Co seja um efetivo promotor 

da sinterização da cromita de lantânio. Entretanto grandes quantidades de 

cobalto podem comprometer o desempenho elétrico característico da cromita 

de lantânio. Por este motivo, o uso deste elemento deve ser cuidadosamente 

quantificado. Composições LaCr0,7Co0,3O3 apresentam elevados valores de 

densidade quando sinterizadas a 1500°C em ar (MATHEWS, AMBEKAR, 

TYAGI, 2002). 

3.1.3 Síntese da cromita de lantânio 

 

 Existem diversas rotas que a cromita de lantânio pode ser obtida. Entre 

elas: mistura de óxidos, ou síntese em estado sólido (HAYASHI, FUKAYA, 

SAITO, 1988; SAKAI et. al., 1993,SAMMES; RATNARAJ, FEE, 1994; ZHANG, 
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LU, SAITO, 2002), sol-gel (ZHIGALKINA,NIKOLAEVA,SUPONITSKII, 

POLYAK,1998 ; DEGUIRE et. al.,1993), spray pirólise (JIANG et. al.,2007) 

Pechini (SAKAI et. al., 1993) e síntese por reação de combustão ( PAULIK, 

BASKARAN, ARMSTRONG, 1998; SETZ et. al.; 2009,2011). 

 A última rota será descrita sucintamente no tópico a seguir, pois foi 

usada para obter os pós de partida para a sinterização do interconector 

cerâmico usado neste trabalho. 

 

3.1.4 Reação de combustão  

 

 A reação de combustão resulta em pós com boa homogeneidade 

química e tamanho de partículas de ordem nanométrica, em um tempo curto de 

reação (SEKAR, PATIL, 1992). Parte de uma mistura de reagentes oxidantes 

(nitratos, sulfatos, carbonatos, entre outros) e um combustível orgânico (uréia, 

carboidrazina, hidrazina maleica, e outros), que age como reagente redutor 

(SEKAR, PATIL, 1992; PATIL, ARUNA, EKAMBARAM, 1997). A solução com a 

mistura é aquecida até a ebulição seguida de auto-ignição, ocorrendo uma 

reação rápida e auto-sustentável (MANOHARAN, PATIL,1993). 

A produção de óxidos metálicos usando o processo de calcinação 

simples,onde os nitratos metálicos são decompostos à forma de óxidos, é 

necessário o fornecimento constante de calor externo.  

A reação de combustão, por outro lado, entram normalmente em ignição, 

em temperatura muito inferior à temperatura de formação das fases. A energia 

liberada durante a reação sendo exotérmica entre os nitratos e o combustível 

durante a reação de combustão, pode aquecer, rápida e intensamente, o 

sistema, mantendo-o suficientemente aquecido por um período longo, mesmo 
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na ausência de uma fonte externa de calor para garantir a formação da fase 

desejada (FUMO, MORELLI, SEGADÃES, 1996; SEGADÃES, MORELLI, 

KIMINAMI,1998). Durante a síntese atingem-se altas temperaturas, da ordem 

de 1000ºC e que garantem a cristalização e formação dos materiais cerâmicos 

em curto período de tempo (SEGADÃES, MORELLI, KIMINAMI,1998), sendo 

por isso, vantajosa quando comparada com a técnica de calcinação simples. 
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CAPÍTULO 4 

INTERCONECTORES METÁLICOS 
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4.1 INTERCONECTORES METÁLICOS 

 

Com o crescente avanço das pilhas a combustível de oxido sólido 

(PaCOS) e com a diminuição da sua temperatura trabalho de 1000 ºC para a 

faixa de 600-800ºC (ISHIHARA, MATSUDA, TAKITA, 1994; FENG, GOODENOUGH, 

1994; HUANG, PETRIC, 1996; SOUZA et. al., 1997; HUANG, TICHY, 

GOODENOUGH, 1998; STEEL, 2001; YANG, 2008) as exigências em relação aos 

interconectores estão menos severas (HOU, HUANG, BAKKER, 1999) 

possibilitando o uso de interconectores metálicos, como por exemplo, ligas de 

aço inoxidável ferrítico, que venha a substituir a LaCrO3 cerâmica (KADOWAKI 

et. al., 1993; STEELE,1995; LINDEROTH et. al.,1996 ; QUADAKKERS et. al., 1996; 

BRYLEWSKI et. al., 2001; CRONE et. al., 1997; HUAUNG, GOODENOUGH, 2000), 

onde os mesmos vem ganhando muito mais atenção pois apresentam 

vantagens intrínsecas em relação aos interconectores cerâmicos, como alta 

condutividade térmica e elétrica, baixo custo, boa ductibilidade, alta resistência 

mecânica e tenacidade (BADWAL et. al., 1997; ZHU, DEEVI, 2003) e uma boa 

trabalhabilidade (QUADAKKERS et. al., 1996, 2000; FU et. al., 2005). 

Essas ligas podem substituir os interconectores cerâmicos quando 

operando em temperaturas intermediárias e são utilizados eletrólitos de menor 

espessura que permitem temperaturas de trabalho da ordem de 800 ºC 

(TARÔCO et. al., 2009). Diversas ligas estão sendo testadas como alternativa 

para materiais interconectores para pilha a combustível de óxido sólido 

operando a temperatura intermediária (PaCOS- TI), como ligas a base de ferro, 

a base de níquel e a base de cromo (TARÔCO et. al., 2009). 
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Percebe-se que os principais problemas enfrentados no empilhamento 

são a degradação dos aços e a diferença entre o coeficiente de expansão 

térmica (CET) destes e dos demais materiais da pilha (TARÔCO et. al., 2009). 

O fato dos interconectores metálicos possuírem um coeficiente de 

expansão térmica (CET) maior que os demais componentes da pilha, e 

estarem expostos à atmosfera oxidante e redutora, faz que estes materiais 

estejam sujeitos à maior tendência à oxidação e tensões mecânicas. Para 

minimizar os efeitos da oxidação aplica-se em geral uma camada protetora de 

baixa resistência ôhmica e que possua CET compatível com os outros 

componentes da pilha (TARÔCO et. al., 2009). Ligas contendo cromo e/ou 

alumínio quando em contato com o meio oxidativo, em geral, se passivam 

devido à formação de uma camada de Cr2O3 (óxido de Cromo III) (KADOWAKI 

et. al., 1993; QUADDAKKERS; GREINER; KÖCK, 1994; MINH, 1995; 

PRZYBYLSKI et. al., 1999; BRYLEWSKI et. al., 2001) ou Al2O3 (óxido de 

Alumínio III) que protege o material contra a oxidação, sendo que a eficiência 

desta camada é dependente da composição de Al e Cr presente na liga 

(SCHMIDT, 1998; BADWAL, 2001). No entanto, durante a operação da pilha a 

combustível de óxido sólido, a camada de Cr pode afetar o desempenho da 

pilha, devido à evaporação de espécies gasosas do tipo Cr (TANIGUCHI et. al., 

1995; BADWAL et. al., 1997; MATSUZAKI, YASUDA, 2000; SIMNER et. al., 

2005) que podem interagir com o catodo (TUCKER et. al., 2006) e formar nas 

interfaces catodo/eletrólito, novas fases indesejáveis como (Cr Mn)3O4 (óxido 

duplo de Cr e Mn) ou Cr2O3, diminuindo a condutividade elétrica do 

catodo.(HILPERT et. al., 1996; BADWAL et. al., 1997; SCHMIDT, 1998; 

BADWAL, 2001, BATFALSKY et. al., 2006).  



 

55 

 

Outro problema apresentado pelos interconectores metálicos é a 

formação de camadas de óxidos de ferro na interface selante/interconector 

(BATFALSKY et. al., 2006) em virtude da interação existente entre os materiais 

e o combustível, que contribuem também para a diminuição do desempenho da 

pilha (TARÔCO et. al., 2009). 

Além disso, um fator que deve ser observado é a permeabilidade dos 

aços ao hidrogênio a altas temperaturas. Efetivamente, como os espaços 

intersticiais dos aços são relativamente grandes, quando comparados ao 

tamanho da molécula de hidrogênio, esta é capaz de atravessar o interconector 

em direção ao catodo causando, assim, microcombustão no lado catódico, 

além da ocorrência da fragilização da estrutura do aço (TARÔCO et. al., 2009). 

Uma barreira para implementação de ligas de baixo custo é o forte 

processo de degradação causado pela vaporização de espécies gasosas 

contendo cromo no ar úmido da pilha (LU et. al., 2004). Para solucionar este 

problema, diversos tipos de recobrimento têm sido usados para melhorar a 

resistência à oxidação, condutividade eletrônica, resistência mecânica na 

temperatura ambiente e na temperatura de operação (BORIE, SPARKS, 

CATHCART, 1962), mas existem poucos estudos de ligas formadas com cromo 

ao longo dos últimos anos (BADWAL, 2001). Recobrimentos protetores 

termicamente compatíveis e de alta condutividade têm sido desenvolvidos com 

sucesso (LU et. al., 2004). 

 

4.1.2 Aços Inoxidáveis  

 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro com alta resistência a corrosão e 

a oxidação, contendo de 10 a 30% de cromo com ou sem a presença de outros 
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elementos de liga. Poucos aços inoxidáveis contêm cromo com mais de 30% 

ou ferro com menos de 50%. Estes aços conseguem suas características 

inoxidáveis devido à formação na superfície de uma camada passiva de óxido 

rica em cromo invisível e aderente, formada devido à presença do oxigênio. Se 

esta camada de óxido for removida, o aço inoxidável estará sujeito ao ataque 

corrosivo (ASM SPECIALITY HANDBOOK, 1994). 

A seleção de aços inoxidáveis pode ser feita com base na resistência à 

oxidação, nas características da fabricação, na disponibilidade, nas 

propriedades mecânicas em escalas de temperatura específicas e no custo do 

produto. Entretanto, a resistência à corrosão e as propriedades mecânicas são 

geralmente os fatores mais importantes para selecionar uma classe para uma 

dada aplicação (ASM SPECIALITY HANDBOOK, 1994). 

 
4.1.3 Processo de oxidação dos aços inoxidáveis  

 

O processo de oxidação dos aços comuns envolve quase 

exclusivamente a oxidação do ferro, formando uma camada de óxidos de ferro 

sobre a superfície da liga metálica. Quando um aço inoxidável é exposto a uma 

atmosfera oxidante, forma-se, sobre a superfície do aço, uma fina camada de 

óxido de cromo, Cr2O3. Este esquióxido, isoestrutural com o Fe2O3, é o único 

óxido sólido formado pela oxidação térmica do Cr (ATKINSON, 1985). 

As características fundamentais desta camada de Cr2O3 são sua forte 

aderência à superfície do metal e sua cinética de crescimento muito mais lenta 

do que a dos óxidos de ferro. Assim, uma vez formada, esta fina camada de 

óxido de cromo protege o metal contra oxidação posterior. Pela a 

termodinâmica a formação do Cr2O3 é preferencial a dos óxidos de ferro (FeO, 
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Fe3O4, Fe2O3), pois a energia livre de Gibbs para a formação do Cr2O3 é muito 

menor do que aquelas correspondentes para a formação dos óxidos de ferro, 

conforme pode ser visto no Diagrama de Ellingham, (figura 8), Vê-se, em 

destaque neste diagrama, que isto acontece para qualquer temperatura e baixa 

pressão parcial de oxigênio (TOFFOLO, 2008). A cinética de crescimento desta 

camada de Cr2O3, que é um óxido semicondutor do tipo p, é controlada por 

difusão de cátions Cr3+, através da camada de óxido. Daí a importância do 

estudo dos mecanismos de difusão neste óxido (TOFFOLO, 2008). 
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Figura 8. Diagrama de Ellingham (JONES, 1992). 
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4.1.4 Cinéticas de oxidação a alta temperatura  

 

Em condições isotérmicas e pressão constante de gás oxidante, as leis 

cinéticas da oxidação variam de acordo com as condições experimentais 

(GEMELLI, 2001). Algumas dessas leis observadas se expressam por uma 

dependência do ganho de massa por unidade de área, em função do tempo de 

oxidação, e as mais conhecidas são a lei linear e a lei parabólica. Outras 

cinéticas de crescimento podem também ser observadas, a exemplo da 

logarítmica. Esta última descreve a cinética de oxidação na qual a camada de 

óxido é formada principalmente em baixas temperaturas (TOFFOLO, 2008). 

Essas leis que foram citadas acima estão representadas na figura 9, abaixo. 

 
Figura 9. Leis de crescimento de filmes de óxidos Curvas de Oxidação (CAHN, et.al., 1996). 

 

As leis cinéticas da oxidação, mostradas na figura 9 (acima), não são as 

únicas. Mudanças na cinética de oxidação podem dar origem a processos em 

que, por exemplo, o comportamento linear é sucedido pelo comportamento 

parabólico, ou o inverso. No entanto, pode-se dizer que a baixas temperaturas 

a cinética de oxidação obedece a leis logarítmicas. Em temperaturas 

intermediárias a cinética se situa entre as leis logarítmicas e a parabólica. Já 
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em elevadas temperaturas, dependendo da estrutura e composição das 

camadas de oxidação formadas as leis linear ou parabólica são as comumente 

ocorrentes (GEMELLI, 2001).  

 

4.1.5 Óxido de Cromo 

 

O Cr2O3 é um óxido que apresenta importância tecnológica, pois é o 

constituinte majoritário dos filmes protetores que crescem sobre os aços 

inoxidáveis e em muitas outras ligas resistentes à oxidação a alta temperatura. 

Apresenta uma estrutura cristalina isoestrutural como o Al2O3 e o Fe2O3, ou 

seja, tem a estrutura do coríndon, (figura 10). Nessa estrutura os íons oxigênio 

formam uma estrutura hexagonal compacta com os íons trivalentes, ocupando 

2/3 dos sítios intersticiais octaédricos (HOSHINO et. al., 1983). 

 
Figura 10. Estrutura cristalina do coríndon (DOERRE, HUEBNER, 1984). 

 

4.2 TÉCNICAS DE DEPOSIÇÃO DE FILMES  

 

Diversos métodos para aumentar a resistência à oxidação das ligas com 

adição de cromo têm sido desenvolvidos com o passar dos anos (FU et. al., 

2008), em aços inoxidáveis ferríticos nas PaCOS-TI, (GANNON, et. al., 2008), 

como pulverização catódica, deposição metálica em plasma de argônio, 
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recobrimento por imersão (“dip coating”), recobrimento sob rotação (“spin 

coating”), deposição por eletroforese (EPD), colagem por barbotina a vácuo 

(“vacuum slip casting”), deposição eletroquímica a vapor (“electrochemical 

vapor deposition” - EVD), jateamento assistido por plasma (“plasma spray”) 

(YANG et. al., 2006;FLORIO et. al., 2007), deposição física de vapor por feixe 

de elétrons (EB-PVD), ablação a laser (KAJIMURA et. al., 1995), deposição 

química de vapor, impressão por serigrafia (screen printing) (PRZYBYLSKI 

et.al. 1999; BRYLEWSKI, PRZYBYLSKI, MORGIEL, 2003), pulverização por 

plasma (KUO, VORA, SINGHAL, 1997), spray-pirolise (BRYLEWSKI et. al., 

2001, 2003;MARTIN et. al., 2004), rota sol-gel (HWANG, AWANO, 

2001;BONTEMPI et. al., 2002) e técnica da química úmida (HUANG, HOU, 

GOODENOUGH, 2001; ZHU et. al., 2004), e pulverização catódica assistida 

por rádio frequência (YANG ; XIA ; STEVENSON, 2005, 2006) dentre outros.  

Pode-se citar alguns materiais que são usados como recobrimento, as 

perovskitas do tipo LaMnO3 dopadas, LaCoO3, LaFeO3, LaCrO3 e LaCrO3 

dopada com Sr, Ca (LSC e LCC) e (La, Sr) FeO3 (YANG ,XIA, STEVENSON, 

2005 ; 2006; SHAIGAN et. al., 2010), o uso de recobrimento com espinélio com 

Co-Mn (WEIFENG, WEIXING, DOUGLAS, 2009), (Mn,Co)3O4 (YANG ,XIA, 

STEVENSON, 2005; 2006; SAJEDUR et. al.,2012) La1-xSrxMnO3 

LSM),manganita de lantânio dopada com estrôncio (CHUN et. al., 2009 ; 

CONCEIÇÃO, 2012),La1-xSrxCrO3 (cromita de lantânio dopada com estrôncio) 

(STANISLOWSKI et. al., 2007.,SHAIGAN et. al.2010). 

Conforme citado anteriormente, existem várias técnicas de deposição de 

filmes. Cada técnica de deposição de filmes é de acordo com a aplicação e 

apresenta várias vantagens e desvantagens. No próximo item será feita uma 
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abordagem especial do método de deposição por spray-pirólise que é um caso 

particular do processo de deposição por CVD (Deposição Química de Vapor) 

sendo destacadas as suas principais vantagens justificando o uso desta técnica 

no recobrimento do aço ferrítico com filme LaCrO3 dopado com Ca no presente 

trabalho. 

 

4.2.1 Método de deposição por spray-pirólise 

 

Esse método pode ser considerado um caso particular de CVD e 

consiste em fazer incidir um “spray” (grande número de gotas de um líquido, 

extremamente pequenas, impulsionadas por um gás de arraste) contendo uma 

solução iônica de um sal do cátion de interesse contra um substrato 

previamente aquecido. Ao entrar em contato com esse substrato previamente 

aquecido a substância é decomposta por pirólise (decomposição térmica) 

ocorrendo, então, reações químicas que dão origem ao composto desejado 

(GOMES, 2002, MUECKE et.al., 2009). 

De um modo geral, um sistema de deposição de filmes por spray-

pirólise deve ser constituído das seguintes partes: 

 Sistema de formação do spray, constituído de: 

- Reservatório de solução química; 

- Bico atomizador;  

- Linhas de solução e gás de arraste; e 

- Controles de fluxo de solução e gás de arraste. 

 Sistema de aquecimento de substrato. 

 Controle de temperatura de substrato 

 Sistema de exaustão. 
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As propriedades dos filmes obtidos por este método dependem 

basicamente das condições de deposição, ou seja, dos parâmetros de 

deposição. 

A seguir são apresentados os principais parâmetros de deposição por 

spray-pirólise que devem ser controlados para obtenção de filmes com as 

propriedades desejadas: 

PARÂMETRO      SÍMBOLO ADOTADO 

 Temperatura de substrato     Ts (oC ) 

 Distância entre bico atomizador e substrato  d (cm) 

 Fluxo de solução química     s (ml/min) 

 Pressão do gás de arraste     Pa ( Kgf/cm2) 

 Tempo de deposição      t (min) 

 Composição da solução     C (%at.) 

 

Algumas deficiências apresentadas por esta técnica de deposição são 

citadas abaixo:  

 Não assegura uma boa uniformidade nos filmes depositados, dependendo 

da área a ser depositada e do movimento relativo do bico e o substrato. 

 Não permite um controle preciso do tamanho de grãos, pois é diretamente 

ligado ao controle na taxa de deposição e tratamentos térmicos após a 

deposição. 

  A ausência de vácuo propicia a presença de um grau de impurezas, 

apresentando uma grande dependência do operador e a limitação da 

técnica usada para identificar as impurezas. 

Dentre os fatores que tornam o método de deposição por spray-pirólise 

bastante atraentes pode-se destacar: 

 Simplicidade: Seu princípio de funcionamento é bastante simples não 

requerendo o emprego de materiais sofisticados. Além disso, não necessita 

da utilização de sistemas de vácuo o que representa uma grande vantagem 

em relação a outros métodos de deposição. 

 Baixo Custo: A não utilização de sistemas de vácuo, o baixo custo dos 
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materiais utilizados e baixo custo energético tornam o método bastante 

econômico. 

 Versatilidade: variando-se os componentes das soluções e parâmetros de 

deposição podem ser produzidos diversos tipos de filmes com diferentes 

propriedades. 

 Eficiência: Para alguns materiais, os filmes produzidos por esta técnica têm 

apresentado propriedades tão boas quanto para os filmes dos mesmos 

materiais obtidos por outras técnicas. 

 

Em seguida serão mostrados alguns estudos de interconectores 

metálicos recobertos por algumas técnicas de deposição e a eficiência do 

filme relacionado ao comportamento oxidativo dos interconectores 

metálicos.  

 

A figura 11 a seguir mostra as superfícies morfológicas da LaCrO3 e 

Cr2O3 sobre o aço inoxidável ferrítico comercial de composição (Fe–26Cr–

1Mo–0.02Mn–0.24Si) após 8 recobrimentos pela técnica de dip-coating seguida 

de foi calcinação na temperatura de  600ºC por 10 minutos no forno um 

tratamento térmico na temperatura de 800ºC por uma hora ao ar. Pode-se 

notar que a morfologia da superfície de recobrimento da LaCrO3 sobre o 

substrato apresenta uma uniformidade, regularidade e uma aderência sobre 

toda a superfície em todos os casos. Entretanto, Recobrimentos de LaCrO3 e 

Cr2O3 exibem uma superfície morfológica diferente (LU et. al., 2008). 
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Figura 11. Micrografia obtida por MEV da morfologia da superfície de filme de LaCrO3 com 

concentração de LaCrO3 (a) 0,05M, (c) 0,25M e Cr2O3(b) 0,05M, (d) 0,25M sobre o substrato 
metálico (após 8 recobrimentos) depois do tratamento térmico a 800ºC por 1h. (LU et. al., 2008) 

 

A figura 12 a seguir apresenta o difratograma do recobrimento de 

LaCrO3 com diferentes concentrações. É importante notar a presença da fase 

Cr2O3 em todas as concentrações de LaCrO3 após o tratamento na temperatura 

de 800ºC por 1h. (LU et. al,. 2008). 
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Figura 12. Difratograma para filme de LaCrO3 e Cr2O3 depositado pela técnica de  

dip-coating sobre aço inoxidável ferrítico ( adaptada de LU et. al. , 2008) 

 

A figura 13 a seguir, apresenta a variação de massa do aço inoxidável e 

do aço inoxidável recoberto com LaCrO3 , na temperatura de 900 ºC e 

atmosfera de ar por um tempo de 50 horas apresentando um comportamento 

parabólico. Pode-se notar que o recobrimento de LaCrO3 sobre o substrato 

metálico é eficiente pois apresentou um ganho de massa menor que o 

substrato metálico, diminuindo a taxa de oxidação do substrato metálico (LU et. 

al., 2008). 
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Figura 13. Variação de massa do substrato metálico sem recobrimento e com recobrimento de 

LaCrO3 na temperatura de 900ºC por 50h. (Adaptada de LU et. al., 2008) 

 

A figura 14 a seguir mostra a morfologia da superfície e em seguida da 

seção transversal do substrato metálico após a oxidação na temperatura de 

900ºC por 1000h, apresentando pequenos nódulos de Cr2O3 com tamanho de 

diâmetro de 2-5 µm e com espessura de camada entre 5-6 µm (LU et. al., 

2008).

 

Figura 14. Morfologia da superfície (a) e seção transversal (b) do substrato metálico. 

(LU et. al., 2008) 

 

As figuras 15 e 16, apresentam a morfologia da superfície do substrato 

metálico recoberto com LaCrO3 e da seção transversal, respectivamente. 

Apresenta-se uma morfologia diferente do substrato metálico sem o 
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recobrimento. O recobrimento de LaCrO3 com concetração de 0.05M de 

solução precursora apresentou partículas muito finas e isoladas e a espessura 

da camada de tamanho aproximadamente de 4-6 µm e (Fe,Cr)3O4 podendo ser 

visto na seção transversal na figura 16 (LU et. al.,2008). 

 

 

Figura 15. Morfologia da superfície do substrato metálico recoberto com LaCrO3  

(LU et. al. ,2008). 

 
Figura 16. Morfologia da superfície do substrato metálico recoberto com LaCrO3 

 ( LU et. al. , 2008) 

 

 

A figura 17 a seguir apresenta os difratogramas do substrato de aço 

inoxidável ferrítico 444 recoberto com filme de LaCrO3 com a técnica de spin 

coating com 0.5 M da solução. Mostra a evolução da formação das principais 

fases como LaCrO3 , Cr2O3, La(OH)3 e MnCr2O4, na temperatura de 800ºC. 

Pode-se notar que a formação da fase LaCrO3 inicia-se com 30 minutos de 
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tratamento térmico na temperatura de 800ºC. A figura 18 apresenta a 

micrografia da superfície do recobrimento de LaCrO3 pela técnica de dip coting 

com solução de 0.3 M depois de seis etapas de deposição e tratamento térmico 

na temperatura de 800 ºC por 01 hora no ar (FU et. al., 2008). 

 
Figura 17. Difratogramas após tratamento térmico na temperatura de 800 ºC, (a) sem deposição 

(b) 10 min (c) 30 min, (d) 1h (e) 2h (f) 5 h. (FU et. al. , 2008) 

 
Figura 18. Micrografia da superfície do recobrimento de LaCrO3 depois de seis etapas com a 

temperatura de 800ºC por 1 hora. (FU et. al. , 2008) 

 

As Figuras 19, 20 e 21 a seguir apresentam as micrografias da 

superfície do recobrimento de La0.8Sr0.2-FeO3−δ (LSF20) sobre o substrato de 

aço inoxidável 430 pela técnica de pulverização por plasma. As figuras 19 e 20 

mostram as micrografias da seção transversal antes e após a impregnação  a 

seco a temperatura ambiente pela solução de nitrato de 

La(NO3)3·6H2O:Sr(NO3)2: Fe(NO3)29H2O, com intuito de densificação da 
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amostra. A figura 21 mostra o mapeamento em linha da amostra  submetida ao 

ensaio de oxidação na atmosfera de ar com o tempo de 1000h. 

Pode se observar que os recobrimentos nas figuras 19 e 20, são 

compactos com uma boa aderência no substrato, a espessura do recobrimento 

apresenta aproximadamente 120 µm. O recobrimento impregnado com solução 

de nitratos não apresenta poros visíveis. Na Micrografia da figura 21 da seção 

transversal do substrato de aço inoxidável 430 recoberto com a camada 

protetora depois de ser submetido ao ensaio de oxidação na atmosfera de ar e 

temperatura de 800ºC por 1000h, a camada protetora reduz a taxa de oxidação 

e o EDS mostra uma perda abrupta da concentração de cromo (FU et. al., 

2008). 

 

Figura 19. Micrografia da Seção transversal do recobrimento de LSF20. 

(FU et. al., 2008) 
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Figura 20. Micrografia da Seção transversal do recobrimento de LSF20 após a impregnação. 

(FU et. al., 2008) 

 

 
Figura 21. Amostra submetida a ensaio de oxidação na atmosfera de ar com o tempo de 1000h. 

(FU et. al. , 2008) 

 

A figura 22 a seguir mostra o gráfico de ganho de massa em função do 

tempo em ambiente de ar na temperatura de 800 ºC do aço inoxidável 430, aço 

inoxidável recoberto com LSF20 sem densificação e após a densificação do 

LSF20. Pode se observar que a eficiência tanto do recobrimento com LSF20 e 

LSF20 após o processo de densificação do filme recoberto, apresenta um 

ganho de massa relativamente menor do que aço inoxidável 430 sem 

recobrimento (FU et. al., 2008). 
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Figura 22. Ganho de massa em função do tempo do aço inoxidável 430 e recoberto com LSF20 

sem a densificação e após a densificação na temperatura de 800 ºC no ambiente de ar. 

(Adapatada de FU et. al. , 2008) 

 

No estudo feito por KORB et. al., 2013, o filme cerâmico de 

La0,6Sr0.4CoO3  foi depositado pela técnica de spray-pirólise sobre o aço 

inoxidável ferrítico (AISI 430) que apresentou composição inicial mostrada na 

tabela 02 abaixo. 

Tabela 2. Composição química do substrato AISI 340. (KORB, et. al.,2013) 

 

A sua composição foi determinada pela espectrometria de emissão óptica 

(Spectro-Spectrolab), em seguida as amostras de aço AISI 430 foram cortadas 

nas dimensões de 10mm x 10mm e com espessura de 1mm, passando por 

uma sequência de lixas de SiC de 120 a 600#. O filme recoberto sobre o 

substrato AISI 430 foi preparado e usou-se os parâmetros de deposição 

apresentados na tabela 3, partindo das soluções precursoras como o nitrato de 

lantânio hexahidratado (La(NO3)26H2O), nitrato de estrôncio (Sr(NO3)2 e Nitrato 
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de cobalto hexahidratado (Co(NO3)26H2O) nas proporções estequiométricas de 

0.6:0.4:1.0 para obter o filme de La0,6Sr0.4CoO3. 

Tabela 3. Parâmetros de deposição. (Adaptada KORB et. al., 2013) 

Distância do Bico ao substrato 20 cm 

Pressão do Ar 294,2 kPa 

Temperatura do substrato 550ºC 

Tempo de deposição 30 minutos 

A figura 23 ilustra o difratograma do filme depositado sobre o substrato 

metálico (AISI 430) que apresentou inicialmente a característica amorfa, pelo 

que foi realizado um tratamento de térmico na temperatura de 800ºC com 

patamar de 2 h a uma taxa de aquecimento de 10 ºC/minuto com intuito de 

promover a formação da fase cristalina desejada. 

 
Figura 23. Difratograma antes e após o deposição do filme de La0,6Sr0,4CoO3  

(Adaptada KORB et. al. , 2013) 

 

Os picos característicos da fase La0,6Sr0.4CoO3 identificada como a fase 

romboédrica (carta PDF 36-1393) em concordância com as referências 
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Depois do tratamento térmico 
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(PETROV,1995; KARAGEORGAKIS 2010), mas havendo também a 

identificação de impureza de Co3O4 (carta PDF 00-042-14-67). 

 A avaliação morfológica do filme antes e após o tratamento térmico a 

800ºC por 120 minutos, foi observada pelas suas micrografias obtidas por meio 

de MEV e representadas pela figura 24(a) e 24(b) a seguir. Percebeu-se uma 

superfície regular com a presença de agregados, possivelmente ocasionada 

pelos parâmetros de deposição e também se observou a ausência de trincas. 

 Na avaliação da seção transversal observou-se uma boa adesão do 

recobrimento do AISI 430, mediu-se a espessura de camada depositada de 

aproximadamente 4,3 µm e com o auxilio do EDS, representado na figura 25, 

verificou-se a presença dos elementos La, Sr e Co que foram identificados nos 

difratogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Micrografia da superfície do substrato recoberto com La0,6Sr0,4CoO3 (a) 
antes (b)após o tratamento térmico no filme de La0,6Sr0,4CoO3.  

(Adaptada KORB et. al. , 2013) 
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Figura 25. Micrografia da seção transversal dosubstrato recoberto com La0,6Sr0,4CoO3 (a) antes 

(b) EDS realizado no ponto 1 do filme  de La0,6Sr0,4CoO3 (Adaptada KORB et. al. , 2013) 

 

O comportamento oxidativo foi avaliado em função da variação de 

massa (g/cm2) pelo tempo em horas, do substrato metálico (nu) e do substrato 

recoberto com La0,6Sr0.4CoO3, usou-se como equipamento para verificar-se 

essa variação, uma balança de marca MARTETM de precisão de 10-4 g, onde as 

amostras foram submetidas ao aquecimento em 800°C por um intervalo de 

tempo de 96 horas em ar sintético. A figura 26 a seguir ilustra a variação de 

Δm/Δt . 

Substrato 
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Figura 26. Ganho de massa em função do tempo na temperatura de 800ºC em ar sintético. 

(Adaptada KORB et. al. , 2013) 

 

O substrato recoberto com o filme cerâmico apresentou um menor 

ganho de massa que o substrato metálico sem recobrimento, indicando um 

aumento na resistência a oxidação, favorecendo um controle no processo de 

difusão.  

A amostra de La0,6Sr0.4CoO3 após o ensaio oxidativo, foi submetida a 

análise de difração de raios X (DRX) e percebeu-se no seu difratograma da 

como mostrado na figura 27, a evidência da decomposição do recobrimento 

depositado.  Apresentou uma morfologia modificada e variação na espessura, 

porosidade e estequiometria e tendeu mudando as proporções molares iniciais 

de La0,6Sr0,4CoO3 para La0,9Sr0,1CoO3 (0.9:0.1:1), indexada pela carta (PDF – 

036-1392), está variação podendo ser ocasionada pela formação da fase 

SrCrO4 (PDF – 035-0743) que captura uma grande quantidade de Sr 

proporcionando uma deficiência na estrutura do recobrimento. 

Substrato nu 

La0,6Sr0,4CoO3 
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Figura 27.Difratograma do aço recoberto com La0,6Sr0,4CoO3 na temperatura de 800ºC após 

ensaio oxidativo ar sintético por 96 horas. (Adaptada KORB et. al., 2013) 

 

 Outro ponto que pode ser considerado é ausência de Cr2O3 do 

recobrimento La0,6Sr0.4CoO3, e presença do óxido do tipo espinélio CrMn2O4 

(PDF- 045-0504), onde Mn se apresenta no substrato com uma quantidade 

relativamente baixa. 

 A avaliação da seção transversal do substrato recoberto com 

La0,6Sr0,4CoO3 após o ensaio oxidativo no intervalo de 48 h ao ar foi realizado 

por meio de MEV onde foram obtidas micrografias e em seguida realizou-se o 

mapeamento em linha com auxilio de EDS, sendo representadas 

respectivamente pela figuras 28(a) e 28(b) a seguir.  

 Percebeu-se o aumento na concentração de Cr e Sr na interface entre 

o recobrimento e o substrato, em sugestão a formação da fase SrCrO4 sendo 

formada pela baixa solubilidade do Sr na estrutura peroviskita. (PECK, MILLER, 

HILPERT , 1999) 
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Figura 28. (a) Seção transversal do aço recoberto com La0,6Sr0,4CoO3 na temperatura de 800ºC 

após ensaio oxidativo em ar sintético por 48 horas(b) EDS em linha.  
(Adaptada KORB et. al. , 2013). 

 

4.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS FILMES  

 

 A integridade mecânica dos filmes recobertos é afetada pelas condições  

termo-mecânicas complexas. A estabilidade do filme pode ser severamente  

prejudicada pelo efeitos de temperatura, ciclos térmicos, tensões mecânicas 

durante a formação e crescimento da camada óxida e carregamento mecânico 

durante a operação da PaCOS (BORIE, SPARKS,CATHCART, 1962). 

 A resultante das tensões termo-mecânicas durante a operação da 

PaCOS pode causar fratura e falha. A interface entre o recobrimento e o 

substrato é fator importante no mecanismo de falha e descolamento do 

recobrimento, proporcionada pelas tensões desenvolvidas na interface do 
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filme-substrato proporcionando o desenvolvimento de trincas (EVANS, 1989). 

 Nas PaCOS, quando a camada protetora (recobrimento) falha ou perde 

a adesão com o interconector metálico, o metal interconector sem recobrimento 

é exposto a alta temperatura e a ambiente corrosivo. O resultado deste dano é 

a degradação do interconector causando uma drástica queda no desempenho 

eletroquímico da PaCOS. É necessário uma caracterização de interface 

substrato/recobrimento e um conhecimento científico da resposta mecânica de 

interconectores metálicos recobertos por camadas protetoras. Este 

entendimento da interface e mecanismo de falha no recobrimento/interconector 

tem um impacto positivo sobre para aplicações de interconectores. (LIU et. al., 

2009). 

4.3.1 Aderência 

 
A aderência de um filme recoberto deve ser muito boa. O seu 

descolamento pode acarretar um comportamento falho dos dispositivos. A 

aderência depende bastante dos procedimentos de limpeza e da rugosidade do 

substrato. Certa rugosidade pode aumentar a aderência (maior área de 

contato), porém uma rugosidade excessiva pode gerar defeitos de cobertura 

prejudicando a adesão (TATSCH, 2000). 

4.3.2 Tensão 

 
A tensão interna de um filme pode ser de compressão ou de tração. 

Filmes com tensões de compressão tendem a expandir paralelamente à 

superfície do substrato. Em casos extremos podem formar protuberâncias na 

superfície. Filmes com tensões de tração tendem a se contrair paralelamente 

ao substrato, podendo apresentar fissuras ao exceder seu módulo de 
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elasticidade. Normalmente, as tensões em um filme variam entre 108 a 1010 

dinas/cm2 (TATSCH, 2000). 

A tensão total de um filme resulta da soma de três tensões: 

a) Tensão térmica - que resulta dos diferentes coeficientes de expansão do 

filme e do substrato; 

b) Tensão externa - que pode provir, por exemplo, de outro filme; 

c) Tensão intrínseca - que está relacionada com a estrutura do filme e portanto 

é fortemente dependente de parâmetros como temperatura de deposição, 

espessura, taxa de deposição, pressão de processo e tipo de substrato. 

 

 

 

 

 
Figura 29. Substrato côncavo e convexo.  (adaptada de TATSCH, 2000). 

 
Uma tensão de tração pode curvar o substrato tornando-o côncavo, Uma 

tensão de compressão pode tornar um substrato convexo, figura 29. Pode-se 

utilizar um feixe de Laser para se medir a curvatura do substrato. A tensão do 

filme será dada pela equação (4), a seguir. 

   
  

   
                (4) 

 

Onde δ é a tensão, E é o módulo de Young do substrato D é a 

espessura do substrato, r é o raio de curvatura do substrato e T é a espessura 

do filme (TATSCH, 2000). 

Existem poucos estudos na literatura voltados a investigar as tensões 

provocadas por efeitos térmicos em componentes de pilhas a combustível de 

óxido sólido (PaCOS) (SELCUK, MERERE, ATKINSON, 2001; MONTROSS, 

YOKOKAWA, DOKIYA, 2002; YAKABE et. al., 2001, 2004; FISCHER et. al., 
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2005; SELIMOVIC et. al., 2005; NAKAJO et. al., 2006), sendo um ponto 

técnico-científico importante e prático que deve ser citado é a resistência 

mecânica tanto na temperatura ambiente e principalmente quando estiver nas 

temperaturas de trabalho que pode vim a causar falhas em operações de 

Pacos quando não bem elaboradas em projetos técnicos. Dentre os poucos 

estudos sobre tensões térmicas em pilhas a combustível de óxido sólido, 

podemos citar alguns estudos com análise de elementos finitos (AEF) para 

calcular tensões térmicas desenvolvidas em cada componente da pilha no 

modelo planar (YAKABE et. al., 2001; SELIMOVIC et. al., 2005) incluindo o 

efeito mecânico e de coeficiente de expansão de interconectores que pode 

causar defeitos que venham gerar falha na PaCOS, com o aparecimento de 

trincas e propagação de trincas pré-existentes em algum componente da 

PaCOS (YAKABE et. al., 2001; SELIMOVIC et. al., 2005). 
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À frente serão mostrados alguns estudos que são relacionados ao 

comportamento mecânico de interconectores metálicos e interconectores 

cerâmicos. 

A análise de elementos finitos (AEF) é de extrema importância para 

prever tensões, sejam as tensões térmicas ou tensões mecânicas nos 

componentes da PaCOS, principalmente o interconector, pois este componente 

apresenta as mais severas solicitações, como por exemplo, mecânicas, quando 

em funcionamento. 

Neste estudo apresenta-se o uso de análise de elementos finitos (AEF), 

que pode simular e prever as possíveis falhas em cada componente da pilha a 

combustível de óxido sólido planar que venha comprometer a integridade da 

PaCOS (LIN et. al., 2007). A figura 30 abaixo mostra o esquema de 

configuração de meia pilha usada no modelo 3D de análise de elementos 

finitos (LIN et. al., 2007) 

 

Figura 30. Esquema da meia-célula da pilha a combustível de óxido sólido planar  

na montagem de três pilhas unitárias.( adaptada de LIN et. al., 2007) 
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O tipo de interconector utilizado neste trabalho foi o Crofer 22APU, tendo 

sido obtidos curvas de tensão-deformação em diferentes temperaturas, entre a 

temperatura ambiente e a temperatura de trabalho (850 ºC), podendo ser visto 

mais detalhado na figura 31 a seguir. Pode-se notar que a tensão diminui com 

aumento da temperatura (LIN et. al., 2007). 

 
Figura 31. Curva de tensão-deformação do Crofer 22APU  
em diferentes temperaturas.( adaptada de LIN et. al., 2007) 

 

SAMMES, RATNARAJ,1994 realizaram um estudo sobre o efeito da 

temperatura de sinterização nas propriedades mecânicas de La1-xSrxCrO3 

(LSC) e La1-xCaxCrO3 (LCC), onde x variou de 0 a 0.3.Esses pós foram 

sintetizadas por duas rotas diferentes CaCO3 (99.995%), 

SrCO3(99.995%),La2O3(99.99%) e Cr(NO3)3 (99%) todos os materiais da 

Aldrich para a  primeira rota de processamento.  

Na primeira rota, os materiais foram obtidos por síntese do estado sólido 

que envolveu a moagem por 24 horas, e  seguida de aquecimento a 1500ºC 

por 5 horas ao ar. A segunda rota partiu do Pechini modificado e envolveu os 

seguintes materiais: solução de sal a base de ácido nítrico concentrado e água 

em uma razão de 50:50 sendo em seguida calcinado a 300ºC e posteriormente 

sinterizado a 900ºC por 5 horas ao ar. 
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Os pós foram prensados em uma matriz com diâmetro de 10 mm na 

forma de pastilhas com espessura de 1,5 – 2 mm, com pressão de 

compactação de 400 kg.cm-2
 com intuito de realizar medidas de densidade 

relativa. Usando o método do princípio de Arquimedes. Em seguida os pós 

foram prensados com geometria de barra 30x10x2 mm3, com a mesma 

pressão de compactação de 400 kg.cm-2, estes corpos de prova serviram para 

realização de medida de módulo de ruptura dos interconectores. 

 Estes materiais foram sinterizados na faixa de temperatura de 1100 – 

1700 ºC de 2-10 h em SiC no forno com uma taxa de aquecimento de 05ºC/min 

e para medidas de resistência a fratura (módulo de ruptura) usou-se o ensaio 

de flexão em 03 pontos com distância de 24 mm entre os apoios com auxilio de 

uma máquina universal Instron 4202 com interface computacional da IBM  com 

05 amostra de cada interconector para cada temperatura. 

A figura 32 a seguir, mostra o efeito da temperatura da sinterabilidade 

(densidade teórica) no ar.  

 

Figura 32.Sinterabilidade em função da temperatura de sinterização em função  

da dopagem de estrôncio. (Adaptada de SAMMES, RATNARAJ,1994). 

 

Amostras de pós preparados pelo método do Pechini modificado a 

LaCrO3 pura apresentou uma baixa sinterabilidade, em torno de 64% ,de na 
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sua densidade teórica, a 1700ºC de temperatura e não apresentou um 

aumento significativo com aumento da temperatura. Esta baixa sinterabilidade 

da LaCrO3 no ar atribuída à porosidade resultante da volatilização do cromo 

oriundo da estrutura em alta temperatura (KOC, ANDERSON,1990). 

 A densificação de La1-xSrxCrO3 foi estudada com  valores de x = 0.1, 0.2 

e 0.3 em função da temperatura. A substituição de La por Sr na La1-xSrxCrO3 

melhora a sinterabilidade da cromita. Como por exemplo, a densidade relativa 

de La0,8Sr0,2CrO3 aumenta de 68% a 96% quando a temperatura de 

sinterização aumenta de 1100 para 1700ºC. Isto é ocasionado pela formação 

da fase SrCrO3 em temperaturas intermediárias, entrando e formando a fase 

líquida. 

 A densificação da LaCrO3 foi investigada em função da substituição de 

La por Ca , ilustrada na figura 33(b), sendo outra vez usando o método do 

Pechini modificado na síntese dos pós. A substituição de Ca na rede da 

LaCrO3 causa aumento na densidade do material sinterizado. Como por 

exemplo, a substituição de 20% de Ca por La na LaCrO3 aumenta a densidade 

relativa de 61% para 96% quando sinterizado na temperatura de 1400ºC.  

A máxima densidade relativa de 96% foi obtida por La0,8Ca0,2CrO3 na 

temperatura de 1500°C. Este aumento na densidade foi atribuída ao início da 

formação da fase líquida nesta faixa de temperatura, este efeito citado 

anteriormente pode ser observados nas figuras 33.  

As figuras 33(a) e 33(b) mostram os efeitos da sinterização na tensão de 

fratura de La0.7Sr0.3CrO3 e La0.7Ca0.3CrO3, respectivamente, onde cada material 

foi sintetizado pelo método do Pechini modificado. As máximas tensões de 
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ruptura foram de 234 MPa para La0.7Sr0.3CrO3 e 256 MPa para La0.7Ca0.3CrO3 

onde ambos foram sinterizados a uma temperatura de 1700ºC. 

 

Figura 33. Efeitos da sinterização na tensão de fratura de (a) La0,7Sr0,3CrO3 e (b)La0,7Ca0,3CrO3. 

(Adaptado de SAMMES, RATNARAJ, 1994) 

 

Neste estudo, foram realizadas avaliações da resistência mecânica de 

cerâmicas com diferentes composições de dopagem em LaCrO3 e em 

diferentes pressões de oxigênio. As amostras foram especificados como LSCV 

(La0.80Sr0.20Cr0.97V0.03O3-δ) e LCMA (LaCr0.79Mg0.05Al0.16O3- δ)  onde as mesmas 

foram obtidas pela reação de estado sólido com seus correspondentes nitratos, 

depois de misturados e em seguida foram sinterizados nas temperatura de 

1800 e 1900 K por 2h e 5h.  

Na avaliação do comportamento mecânico as amostras foram 

primeiramente cortadas em barras (2/3X4X45 mm3, LSCV) e discos (diâmetro 

de 22 mm, espessura de 0.4 mm, LCMA ), segundo as normas DIN 51110 e 

DIN 52292/1 ( HILPERT et. al., 2003). A seguir serão apresentadas as 

micrografias na figura 34 das amostras LSCV e LCMA obtida por meio da 

microscopia de força atômica e suas altas densidades é devido ao processo de 

sinterização. (HILPERT et. al., 2003).  
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Figura 34.Micrografias obtidas por meio de microscopia de força atômica das amostras de 

LSCV ( La0.80Sr0.20Cr0.97V0.03O3-δ) e LCMA (LaCr0.79Mg0.05Al0.16O3- δ).  

(HILPERT et. al., 2003). 

 

A figura 35 a seguir apresenta os gráficos de tensão e deformação das 

amostras de LSCV e LCMA. Pode-se notar um aumento na tensão com o 

decréscimo da pressão de oxigênio e ambas as amostras apresentam 

comportamento similares (HILPERT et. al., 2003). 

 
Figura 35. Curvas tensão e deformação das amostras na temperatura ambiente de  

LSCV(La0.80Sr0.20Cr0.97V0.03O3-δ) e LCMA (LaCr0.79Mg0.05Al0.16O3- δ) em ar. 
(Adaptada de HILPERT et. al., 2003) 

 

Neste estudo as propriedades mecânicas de LaCoO3, La0.8Sr0.2CoO3 e 

La0.8Ca0.2CoO3 foram avaliadas. Os materiais preparados pela rota úmida ácido 

etilenodiamina tetra acetato com agente complexante, depois foram calcinados, 
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em seguida foram prensados com pressão uniaxial de 30 MPa e sinterizados 

na forma de barra na temperatura de 1200 ºC por 3h (HILPERT, et. al., 2003).  

Na etapa de caracterização mecânica dos corpos-de-prova foram 

realizados ensaios de flexão em quatro pontos nas amostras nas temperaturas, 

ambiente, 650ºC e 850ºC. A Figura 36 mostra o gráfico de resistência à flexão 

em função da temperatura dos corpos-de-prova, pode-se notar que 

La0.8Ca0.2CoO3 apresenta resistência à flexão de 150 MPa e considerando que 

os corpo-de-prova são mais porosos La0.8Sr0.2CoO3 e LaCoO3 apresentam 

valores de 76 MPa e 53 MPa, respectivamente. Estes valores de resistência à 

flexão decrescem com aumento da temperatura, onde pode ser observado que 

houve um decréscimo de aproximadamente 50% para o corpo-de-prova 

La0.8Ca0.2CoO3 quando submetido a temperatura de 850ºC (ORLOVSKAYA et. 

al., 2000).  

 

Figura 36. Tensão a flexão das cerâmicas LaCoO3, La0.8Sr0.2CoO3 e La0.8Ca0.2CoO3  
em função de diferentes temperaturas. (Adaptada de HILPERT et. al., 2003) 

 

 

A seguir são mostradas as micrografias obtidas após o ensaio de flexão 

da cerâmica La0.8Ca0.2CoO3 . Na figura 37(a) apresenta a superfície de fratura 
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de La0.8Ca0.2CoO3 a temperatura ambiente, mostrando uma fratura 

transgranular, quando a alta temperatura o caráter de fratura do corpo muda 

para intergranular (37(b)) e transgranular (37(c)) (ORLOVSKAYA et. al., 2000). 

 

Figura 37. Superfície de fratura de La0.8 Ca0.2CoO3 ( a ) temperatura ambiente ( b )600ºC ( c ) 

850 ºC (ORLOVSKAYA et. al., 2000) 

 

NINA et. al., 2008, realizaram estudos da resistência à flexão das 

perovskitas de LaCoO3 e La0,8Ca0,2CoO3 voltada ao comportamento 

ferroelástico, sendo uma característica não linear que depende do 

carregamento e sendo estimado pelo ensaio de flexão em 04 pontos (FETT, 

MUNZ, THUN,1998; KLEVELAND et. al.,2001; ORLOVSKAYA, BROWNING, 

NICHOLLS, 2003 ;  ORLOVSKAYA et. al., 2000; ORLOVSKAYA, 2002). 

Segundo Nina et. al., 2008. Estes componentes foram sinterizados em formato 

de barras  com dimensões de 2,5 mm x 4 mm x 50 mm e foram submetidas a 

testes mecânicos de flexão em 04 pontos.  
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Os testes foram realizados na temperatura ambiente (25ºC) e alta 

temperatura (800ºC) em uma máquina universal (UPM – Zwick 1478, 

Alemanha) de acordo com a norma EN-843-1 e monitorada pelo computador. 

Os resultados dos testes mostram que à temperatura ambiente os 

valores de resistência mecânica média foram de 86 MPa para LaCoO3 e 98 

MPa para La0,8Ca0,2CoO3 e próximo de 800°C apresentaram os valores de 

resistência média de 109 MPa e 91MPa para LaCoO3 e La0,8Ca0,2CoO3 

respectivamente, podendo ser observada nas figuras 38(a)e 38(b) abaixo. 

 

Figura 38.Tensão a flexão das cerâmicas LaCoO3e  La0.8Ca0.2CoO3  
na temperatura de 800ºC. (Adaptada de HILPERT et. al., 2003) 

 
  

Este comportamento anômalo nestas peroviskitas pode ser associado ao 

descongelamento das barreiras de domínio que nessas estruturas são 

fortemente germinados (ORLOVSKAYA BROWNING, NICHOLLS, 2003). Esta 

anomalia que ocorre no comportamento do módulo de elasticidade contra o da 

temperatura da LaCoO3 proveniente de uma acomodação gradual da estrutura 

aumento da resistência mecânica quando submetido a alta temperatura. (NINA 

et. al., 2008).  Após os testes mecânicos na temperatura ambiente (TA) e a 

800ºC foram selecionadas amostras para avaliação das superfícies de fratura 

das perovskitas, com auxilio do microscópio eletrônico de varredura (MEV) 
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Hitachi S-4700, sendo representadas pelas micrografias ilustradas pela figura 

39 abaixo. 

 

Figura 39. Micrografia superfície de Fratura  LaCoO3 (a) temperatura ambiente (TA)(c); e da 

800ºC  La0,8Ca0,2CrO3 (b) temperatura ambiente (TA) (d) 800ºC. 
(Adaptada de NINA et. al., 2008) 

 

Pode-se observar que as amostras submetidas aos testes mecânicos na 

temperatura ambiente e 800ºC apresentaram uma baixa porosidade na faixa de 

4-7%. A superfície de fratura de LaCoO3 apresentou características de modo de 

fratura inter e intragranular para os testes mecânicos na temperatura ambiente 

e a alta temperatura, enquanto a amostra de La0,8Ca0,2CoO3 apresentou 

característica de modo de fratura puramente transgranular na temperatura 

ambiente e em alta temperatura com modo de fratura intergranular com facetas 

de pequenas áreas de modo transgranular. 

SAMMES, RATNARAJ, 1995 realizaram estudo das propriedades 

mecânicas de La1-xSrxCr1-yCoyO3 (LSCC) em alta temperatura. Os 
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interconectores foram sintetizados pelo método Pechini, com materiais de 

partida a seguir: La2O3 ( 99,9%), SrCO3 (99,995%),Cr(NO3)3 (99%) e Co3O4 

(99,995%). Após a síntese o pó foi analisado por meio de difração de raios X 

para verificação da fase perovskita formada.  

 Nos ensaios de densidade relativa e resistência mecânica foi necessário 

confeccionar dois tipos de corpo de prova, para as medidas de densidade 

relativa foram confeccionadas amostras com diâmetro de 10 mm e espessura 

de 2mm e para resistência mecânica barras com dimensões de 30X10 mm, 

ambos com a pressão de compactação de 30 MPa. Os corpos de prova foram 

sinterizados em faixa de temperatura de 1100ºC – 1700ºC, usando em forno o 

SiC com taxa de aquecimento de 5ºC/minuto.  

A medida de sinterabilidade foi avaliada pelo método de Arquimedes em 

termos de densidade relativa (d/do), onde o do foi calculado pelo método 

Rietveld. A Resistência mecânica foi medida na temperatura ambiente e alta 

temperatura na faixa de 600ºC-1000ºC, usando o ensaio de flexão em 03 

pontos com velocidade de carga de 05 mm.min-1com a máquina de ensaio 

mecânico universal INSTRON 4202 com interface computacional e usando 

para cada valor de resistência mecânica 05 amostra para cada temperatura. 

 Pode-se observar no comportamento de sinterização La1-xSrxCr1-yCoyO3o 

efeito de sinterização da concentração de dopante de estrôncio (Sr) e pela 

temperatura de sinterização, ilustrado na figura 40 a seguir.  
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Figura 40. Efeito da densificação de x no La1-xSrxCr1-yCoyO3 em função da temperatura de 

sinterização,(a) 1500 ºC, (b) 1600ºC e (c) 1700 ºC.  

(SAMMES, RATNARAJ, 1995) 

 

A densidade relativa aumenta com acréscimo de estrôncio e estabilizada 

com 30 mol% (x = 0,3) para amostras sinterizadas nas temperaturas de 1600ºC 

-1700ºC e amostras sinterizadas com 40% de Sr a 1500ºC. Este resultados 

indicam o densidade máxima de 96% quando sinterizada a 1700ºC no ar com x 

= 0,3 em La1-xSrxCr1-yCoyO3. HUANG et. al., 2010, realizou a avaliação do 

comportamento termo-mecânico da perovskita La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ  (LSCF). 

O pó foi obtido pela técnica de spray-drying, usando soluções aquosas de 

quantidades apropriadas de sais de nitrato. O pó foi prensado uniaxialmente 

com carga de 120 MPa no formato de disco e sinterizado na temperatura de 

1200ºC por 3 horas com taxa de aquecimento de 5K/min e resfriamento 0.5 

K/min. A densidade aparente e a porosidade aparente foram medidas pelo 

método de Arquimedes.  

O teste de resistência à flexão em 03 pontos foi realizado entre a 

temperatura ambiente e 800ºC no ar ( 25ºC, 200ºC, 400°C, 600°C, 700°C e 

800°C), utilizou-se uma máquina universal de testes mecânicos (Instron 1362) 

operando com controle de carregamento. Para realização do teste em altas 

temperaturas (800ºC) fez-se necessário submeter à amostra a esta 

(c) 

(b) 

(a) 
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temperatura por uma hora com taxa de aquecimento de 2K/min, com intuito de 

equilíbrio térmico do sistema para antes da realização dos testes mecânicos. 

A densidade e porosidade aparente apresentaram valores de 5,81 g/cm3
 

e de 6%, respectivamente. Curvas típicas de carregamento-deformação 

medidas em função da variação de temperatura são mostradas na figura 41 

abaixo. 

 
Figura 41. Curvas carregamento-deformação com variação de temperatura da perovskita 

La0.58Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ  (LSCF) (HUANG et. al., 2010). 
 

Pode-se observar que abaixo de 700ºC apresentam curvas não lineares. 

Na temperatura ambiente há um decréscimo da inclinação que é observado 

abaixo de 80N (40 MPa). Este ponto de desvio decresce gradualmente com o 

aumento da temperatura.  

Este fenômeno pode estar associado à ativação dos domínios e gerando 

a saturação destes domínios a altas temperaturas, havendo a diminuição da 

deformação, possivelmente ocasionado pela mudança da estrutura 

romboédrica distorcida para cúbica simétrica da temperatura ambiente para em 

torno de 750ºC (SUNARSO et. al., 2008; HUANG et. al. 2009; MINESHIGE et. 
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al.,1996). A resistência a fratura de La1-xSrxCr1-yCoyO3 foi avaliada na 

temperatura ambiente e nas temperaturas de 600ºC - 1000ºC. 

Os materiais foram sinterizados a uma temperatura de 1700ºC por 5h no 

ar. A resistência mecânica média na temperatura ambiente de 180, 204 e 234 

MPa para x= 0.1,0.2 e 0.3, respectivamente. No geral, a resistência decresce 

com o aumento da temperatura nas amostras examinadas. A figura 42 a seguir, 

representa a resistência mecânica de La1-xSrxCr1-yCoyO3 em alta temperatura 

(600ºC-1000ºC). Em geral todas as amostras demonstraram um decréscimo de 

resistência com aumento da temperatura.  

 

Figura 42. Resistência a fratura de La1-xSrxCr1-yCoyO3 em função da temperatura ( 600-1000ºC), 

(a) 0,1 (b) 0,2 e (c) 0,3 (HUANG et. al., 2010). 

 

 

CHOU et. al., 2001, realizaram um estudo sobre o efeito da composição 

perovskita La1-xSrxCr0,2Fe0,8O3 (x = 0.2 a 0.8) associado à sua microdureza 

Vickers (HV) . O sistema La1-xSrxCr0,2Fe0,8O3 ( LSCrF) com quatro diferentes 

composições, (x = 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8), como por exemplo, La0,8Sr0,2Cr0,2Fe0,8O3 

LSCrF-8228, foi preparado com nitroglicerina pela técnica de síntese por 
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combustão. O pó depois de sua síntese foi calcinado a temperatura de 850 ºC 

no ar por 4 horas. 

O material em seguida foi compactado com pressão uniaxial de 55 MPa 

e prensado isostaticamente com 135 MPa. As amostras foram sinterizadas a 

uma temperatura de 1250ºC com patamar de 2 horas com taxa de 

aquecimento de 3ºC/min e resfriamento 5ºC/min. A caracterização das fases foi 

determinada por meio de difração de raios X (DRX) com radiação de Cu Kα 

com auxilio do equipamento (XRG 3100,Philips). 

A medida de densidade foi realizada pelo método de Arquimedes. O 

teste mecânico de microdureza Vickers (HV) foi efetuado com do equipamento 

de microdureza Zwick 3212,onde foram realizadas indentações com 

carregamento de 2 Kg com tempo de ensaio de 25 segundos, e para cada 

composição foram realizadas de 8 a 10 indentações. A figura 43 a seguir, 

ilustra os difratogrmas da série (x = 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8) de composições iniciais 

da perovskita La1-xSrxCr0,2Fe0,8O3. Após o teste de dureza as amostras foram 

para análise de fractografia com auxilio do Microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). 

Os difratogramas da figura 43 mostram que todas as 04 composições, 

apresentam estrutura simples da fase perovskita, após a sinterização a 1250ºC 

por 02 horas, o que indica uma homogeneidade química.  
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Figura 43. Difratograma para a série LSCrF-xx28. 

 

 A densidade aparente das quatro composições está listada na 

tabela 04, onde se vê que a densidade diminui com o aumento de Sr, sendo 

LSCrF-2828 de 6,19 g/cm3
 para 5,43 g/cm3,devido a diferença de peso atômico 

de La (138,90) e Sr (87,62). 

Tabela 4. Densidade aparente do material sinterizado La1-xSrxCr0,2Fe0,8O3. 

Composição Densidade Aparente ( g/cm3) 

La0,8Sr0,2Cr0,2Fe0,8O3 6,19 

La0,6Sr0,4Cr0,2Fe0,8O3 6,03 

La0,4Sr0,6Cr0,2Fe0,8O3 5,77 

La0,2Sr0,8Cr0,2Fe0,8O3 5,43 

 

Os testes de dureza Vickers (HV) para todas as composições foram bem 

definidos, podendo ser observado na figura 44, a seguir, a trinca não 

apresentou uma deflexão substancial, propagando de modo transgranular.  

Esta sugestão da fratura é regida por fratura intrínseca (força de ligação) 

mais que pela microestrutura (contorno de grão) para estes materiais. A maior 

substituição da quantidade de Sr dentro do reticulo cristalino poderá causar 
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mais defeitos, como vacância de oxigênio, diminuindo a força de ligação. Isto 

pode ser confirmado nas medidas de microdureza, percebe-se claramente a 

diminuição da dureza com acréscimo da quantidade de Sr. 

 

Figura 44. Indentação Vickers na amostra LSCrF-6428. (CHOU et. al., 2001) 

 

A figura 45 a seguir ilustra os resultados de microdureza (GPa) em 

função da quantidade de Sr, onde a amostra LSCrF-8228 apresentou a maior 

dureza de 7,29 GPa enquanto LSCrF-2828 a menor dureza de 4,59 GPa. 

 

Figura 45. Microdureza de LSCrF em função da quantidade de Sr. 

(CHOU et. al., 2001) 
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A figura 46(a e b) a seguir, revela o modo de fratura transgranular para 

todas as composições, em concordância com a trinca observada na indentação 

da figura 44.  

 

 

Figura 46. Micrografia da superfície de fratura de (a) LSCrF-8228 e (b) LSCrF-2822 
mostrando o modo de fratura transgranular. (CHOU et. al., 2001) 

 

No estudo de FU, WANG, OUYANG, 2011, avaliou-se o comportamento 

mecânico com dopagem de Cu no sítio B de (La0.8Ca0.2)(Cr0.9Co0.1)O3-δ  

associado com  a dureza do interconector, em ambientes redutores. O Pó de 

(La0.8Ca0.2)(Cr0.9-xCo0.1Cux)O3-δ (x= 0,03, 0,06, 0,09 e 0,12) foi obtido pela 

técnica do estado sólido e partiu dos seguintes materiais: óxido de lantânio 

(La2O3, 99.9%), carbonato de cálcio (CaCO3,99.9%), óxido de cromo (Cr2O3, 

99.9%), óxido de cobalto (Co3O4,99.9%), e óxido de cobre (CuO, 99.9%). 

Os materiais foram misturados em água destilada por 8 horas e 

calcinados ao ar por 1000ºC por duas horas em seguida prensados a 100 MPa 

de compactação em uma matriz de dimensões de 5 mm x 5 mm. 

Posteriormente as amostras prensadas foram submetidas a uma temperatura 

de 1500ºC por 6 horas com taxa de aquecimento de 5°C/minuto.   
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A identificação das fases formadas após o processo de sinterização, 

utilizou o equipamento de raios X, modelo Rigaku D/Max –II com radiação de 

Cu Kα de (λ = 0.15418 nm). Nas medidas de microdureza Vickers (HV) usou-se 

o equipamento de microdureza Akashi MVK – H110, com carregamento de 

1000g com um tempo de 10s com 10 indentações para cada medida. A 

microdureza Vickers foi determinada de acordo com as diagonais sendo pela 

seguinte equação 5:  

 

         (5) 

  

 Onde: 

 P : Carregamento 

 
 d2 : Diagonal média  

 

As micrografias da perovskita (La0.8Ca0.2)(Cr0.9Co0.1)O3-δ depois do 

processo de sinterização (1500ºC por 6 h) e após o tratamento termoquímico 

em ambiente de 5% de H2 foram obtidas por meio de MEV (Hitachi,3500 H). 

2
8544,1

d
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A figura 47 abaixo, mostra os difratogramas da perovskita da dopagem 

com Cu no sítio B de (La0.8Ca0.2)(Cr0.9Co0.1)O3-δ sinterizada a 1500°C por 6h. 

 

Figura 47. Drx do (La0.8Ca0.2)(Cr0.9-xCo0.1Cux)O3-δ sinterizado a 1500°C e após o efeito 
termoquímico (FU, WANG, OUYANG, 2011). 

 

Geralmente a LaCrO3 tipo perovskita tem duas fases presentes com 

simetria ortorrômbica e romboédrica. Este estudo mostra a presença apenas de 

uma fase simples ortorrômbica. 

 A tabela 05 a seguir, mostrou os valores de microdureza antes e depois 

da exposição a 5% H2- 95%Ar em função da composição de Cu na temperatura 

de 1000°C por 6 horas. 
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Tabela 5. Microdureza em função da composição a temperatura de 1000ºC por 6 h. 

(FU, WANG, OUYANG, 2011)  

 

 

Composição (x) 

Microdurza Hv (GPa) 

Antes 

5%H2 – 95% Ar 

Microdurza Hv (GPa) 

Depois 

5%H2 – 95% Ar 

X= 0,03 8,07 13.79 

X = 0,06 9,74 11,01 

X = 0,09 10,29 9,80 

X = 0,12 10,82 8,50 

 

Na tabela 5, percebe-se um aumento na microdureza com x antes de ser 

exposta ao H2, sendo associado à diminuição do tamanho dos grãos da 

amostra. Após a exposição a 5% H2 na temperatura de 1000°C por 6 horas 

observa-se uma tendência inversa. Este fenômeno evidencia que tem efeito 

significativo nas propriedades mecânicas. 

O efeito da atmosfera de hidrogênio não é claro neste estudo, sabe-se 

apenas do efeito do H2 nas propriedades mecânicas. A figura 48 a seguir 

mostra a micrografia da (La0.8Ca0.2)(Cr0,9-xCo0,1Cux)O3-δ para as composições 

de x=0,03,0,06,0,09 e 0,12. 

Após o processo de sinterização, observou-se uma boa densificação, 

bem sinterizado com pequenos poros fechados localizados no contorno de 

grão e sem poros intragranulares. 
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Figura 48. Micrografia da (La0.8Ca0.2)(Cr0.9-xCo0.1Cux)O3-δ para as composições 
 após o processo de sinterização. (FU, WANG, OUYANG, 2011)  

 

A figura 49 a seguir, ilustra as micrografias de (La0.8Ca0.2)(Cr0.9-

xCo0.1Cux)O3-δ para as composições de x=0.03,0.06,0.09 e 0.12 , após 

exposição a 5% H2- 95%Ar a 1000°C por 6 horas. Em todas as amostras foram 

induzidas trincas por hidrogênio e percebeu-se que o aumento da quantidade 

de Cu proporcionou o aumento do perigo de indução de trinca por hidrogênio. 
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Figura 49. Micrografias de (La0.8Ca0.2)(Cr0.9-xCo0.1Cux)O3-δ para as composições de 

x=0.03,0.06,0.09 e 0.12 , após exposta a 5% H2- 95%Ar ao tratamento termoquímico a 1000°C 
por 6 horas (FU, WANG, OUYANG, 2011)  

 

O estudo de SAJEDUR et. al.,2012, destacou-se sobre o comportamento 

mecânico da interface entre o recobrimento de óxido e o interconector metálico 

usado em pilhas a combustível de óxido sólido (PaCOS). Os substratos 

metálicos ferríticos de SS441(17.6%Cr e 0.33% Mn) e Crofer 22 APU (Fe-

22.3%Cr-0,45%Mn), foram recobertos com espinélio de magnetita de cobalto 

de composição Mn1.5Co1.5O4 fabricado pela Nextech Materials Ltda, pela 

técnica de deposição por spray aerosol na temperatura ambiente com 

tratamento térmico adequado em ambientes redutores e oxidantes.  

As tensões normais e de cisalhamento dos filmes foram calculadas 

aplicando o método de flexão em 04 pontos de carregamento de Timoshenko, 

usando com o auxílio de sensor acústico (SA) um sistema Vallen AMSY – 4 

sobre o filme, o que possibilitou monitoramento da falha. O Sensor detecta a 

transição de ondas de superfície gerada na trinca, outras falhas e o fenômeno 
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de deformação. São registrados os dados de tensão-deformação e os dados de 

emissões acústicas (EA) para subsequente análise de falhas. 

As curvas de tensão-deformação por teste de flexão do interconector 

recoberto podem ser observadas para cada interconector SS441 e Crofer  TM 

em ambientes diferentes (oxidantes e redutores) e os valores de tensões crítica 

média normal e cisalhamento foram tabulados, podendo ser observadas na 

figura 50 e na tabela 6 a seguir, respectivamente. Os valores de tensão 

decresceram significativamente com o tratamento térmico de oxidação do 

recobrimento.  

A maior inclinação de curvas cumulativas de EA para oxidação que em 

redução do MCO. Sugere uma maior densidade de trinca. Os filmes de MCO 

depois de serem submetidos ao carregamento mecânico foram avaliados por 

meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

Figura 50. Curvas de tensão-deformação sincronizado com EA. (SAJEDUR et. al., 2012) 
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Tabela 6. Valores de tensões críticas média normal e cisalhamento. (SAJEDUR et. al.,2012) 

 

As figuras 51(a) e 51(b) ilustram as micrografias após testes mecânicos 

dos substratos metálicos SS441 e Crofer recoberto com Mn1.5Co1.5O4, 

respectivamente. As tensões foram aplicadas perpendiculares no plano 

transversal da trinca. As medidas de espessura foi medida com os elétrons 

retroespalhados na seção transversal. 

 

Figura 51. Micrografias de substratos metálicos SS441 e Crofer  

recoberto com Mn1,5Co1,5O4 após exposição a 5%H2-95% de Ar. 
(SAJEDUR et. al.,2012) 

 

CONCEIÇÃO 2012, realizou um estudo sobre filmes porosos de 

La0.7Sr0.3MnO3-δ (LSM) depositados pelo método sol-gel acoplado ao processo 

dip-coating em diferentes ligas de aços inoxidáveis ferríticos (SS – Stainless 

Interconector 

 

Ambiente 

TensãoNormal 
média (MPa) 

 

Redutor 

TensãoNormal 
média (MPa) 

 

Oxidante 

Tensão de 
Cisalhamento 
Média (MPa) 

 
Redutor 

Tensão de 
Cisalhamento 
Média(MPa) 

 
Oxidante 

SS441 131,76 3,70 130,32 3,70 

CroferTM 225,50 1,38 229,95 2,0 
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Steels), 444 (Cr-17,3%). Para a determinação das fases cristalinas presentes 

no filme de LSM sobre o substrato metálico (SS-444) antes e após o processo 

de oxidação foi utilizado o equipamento PANalytical X’Pert Pro MPD, França, 

com velocidade de 2°min-1 e variação do ângulo de 5 a 90°.  

As amostras com filmes de LSM depositados no substrato metálico 

SS444 antes e após o ensaio de oxidação, na temperatura de 800ºC por 200 h 

foram conduzidas numa termobalança da marca TA INSTRUMENTS modelo 

STD Q600, no LabTecH (Laboratório de Tecnologia do Hidrogênio). Os 

substratos sem recobrimento e com recobrimento de LSM foram analisados 

através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), em um equipamento, 

modelo ZEISS Ultra 55 com tensão de aceleração de 20 kV, com detector de 

elétrons retroespalhados. As microanálises foram realizadas utilizando a 

técnica de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). 

 A Figura 52(a) , (b) e (c) apresenta os padrões de difração de raios X 

(DRX) da liga SS444 não revestida e revestida com camada simples 

(LSM/SS444-1) e dupla do filme de LSM (LSM/SS444-2) depositado pelo 

processo sol-gel/dip-coating, tratado termicamente a 800°C/2h em fluxo de ar. 

Os resultados para as amostras LSM/SS444-1 figura 52(b) e LSM/SS444-2 

figura 52(c) revestidas, pré-oxidadas a 800°C/2h, apresentam picos 

característicos da liga metálica (JCPDS 340396) e picos referentes à formação 

da fase perovskita pura com estrutura romboédrica (ICSD- 473444), não sendo 

observada a formação de fases secundárias. Após o ensaio de oxidação a 

800°C por 200 h em ar os padrões de DRX indicam a formação da camada 

óxida Cr2O3 (ICSD - 381479) e da fase spinélio (Cr,Mn)3O4 (ICSD - 330893) 

para ambas as amostras revestidas. 
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 A formação da fase Cr2O3 também foi observada nos perfis de DRX para 

a amostra não revestida (Figura 52(a)). A formação da fase Cr2O3 é atribuída à 

difusão do cromo para a superfície da liga metálica, enquanto a formação da 

fase interfacial do espinélio (Cr, Mn)3O4 é atribuída a difusão do Mn para a 

superfície da camada óxida Cr2O3. A formação dessas fases também foi 

observada por SHONG et. al., 2011. Após o ensaio de oxidação o filme de LSM 

se apresenta bastante estável, podendo-se concluir que a condição de 

deposição e o tratamento de sinterização dos filmes foram adequados para 

formação de uma fase estável sobre o substrato metálico. 

 

Figura 52. Difratogramas das ligas SS444 (a) pré-oxidadas a 800/2h e (b) oxidadas a 

800°C/200h (c) em ar, (A) não revestida, (B) revestida com camada simples do filme de LSM e 

(C) com camada dupla de LSM. (CONCEIÇÃO 2012). 

A Figura 53 apresenta uma micrografia da superfície da liga SS444 não 

revestida após o ensaio de oxidação a 800°C por 200 h em ar. Observa-se que 

após o ensaio de oxidação a superfície apresenta uma característica densa 

com grãos crescidos das fases Cr2O3 e do espinélio (Cr, Mn)3O4. Observam-se 



 

110 

 

também indícios de pequenas fissuras na camada óxida Cr2O3 formada, 

indicando que em um processo de oxidação mais prolongado, como, por 

exemplo, 500, 1000, 4000 h em ar podem ocorrer quebras e descolamento da 

camada óxida protetora. Este resultado é importante, pois mostra claramente a 

necessidade da aplicação de uma camada de revestimento protetora estável, 

que evite quebras e/ou descolamento da camada óxida, que podem ocorrer 

durante a operação das PaCOS e afetar o seu desempenho. 

 

 

Figura 53. Micrografia da superfície do substrato SS444 não revestido, oxidado a 800°C por 
200 h em ar. (CONCEIÇÃO,2012) 

 

A microanálise dos pontos da seção transversal do substrato não 

revestido é apresentada na Figura 54. Pode-se observar pelas análises 1 e 3 

em duas diferentes regiões da amostra, picos intensos de Cr e O, o que indica 

a formação da camada óxida de Cr2O3 durante o processo de oxidação. Pela 

análise 1 também se pode observar uma região com presença do Mn, o que 
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sugere a formação de uma fina camada da fase espinélio (Cr,Mn)3O4 na 

interface do filme LSM com a camada óxida Cr2O3. 

 

 

Figura 54. Micrografia da seção transversal e microanálise da amostra de SS444 não revestida, 

oxidada a 800°C por 200 h em ar. (CONCEIÇÃO,2012) 

 

A Figura 55 apresenta o resultado de microanálise em diferentes regiões 

da amostra LSM/SS444-1 após ensaio de oxidação a 800°C por 200 h em ar. A 

análise 1 indica novamente pontos escuros na fase metálica ricos em Ti, como 

para a amostra pré-oxidada. Esse resultado mostra que o Ti permanece estável 

após o ensaio de oxidação, não ocorrendo difusão para a camada óxida e 

contribuindo para inibir a formação de carbetos de cromo. Na análise 2 pode-se 
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observar novamente os vazios na interface Fe-Cr/Cr2O3 ricos em Si e O, o que 

indica a formação de SiO2. A difusão do Si também foi observada na amostra 

pré-oxidada, porém, não é observada a difusão do Si para a superfície da 

camada óxida. Um fator importante a ser evidenciado é que esses pontos ricos 

em Si são poucos, e que não interferem neste caso na aderência da camada 

óxida na liga metálica. 

Através da análise 3 podemos observar a presença do Mo na interface 

Fe-Cr/Cr2O3, que possivelmente migrou durante o processo de oxidação, mas o 

pico de oxigênio não aumenta nesta região, mostrando que o sistema é 

estável, podendo ocorrer somente a formação de fases tipo Fe2Mo (fase λ) ou 

Fe3Mo2 (CHANDRA, 2006), o que contribui muito para a estabilização da fase 

ferrita em alta temperatura por um longo tempo. 

Na análise 4 pode-se notar picos mais intensos de Cr e O, o que indica 

claramente a formação da fase Cr2O3, com uma espessura final de 

aproximadamente 1μm. Comparando a espessura da camada óxida da 

amostra pré-oxidada (0,8 μm) e da amostra oxidada (1 μm), medidas pelas 

imagens de MEV da seção transversal, pode-se considerar que o valor é 

praticamente o mesmo, o que indica que o filme de LSM depositado tem uma 

ação eficaz no bloqueio da difusão do Cr+3, e que impede o crescimento da 

camada Cr2O3 após as 200 h de oxidação. A análise 5 apresenta picos 

intensos de La, Sr, Mn, que correspondem a fase LSM e com isso pode-se 

concluir que o filme de LSM apresenta uma boa estabilidade química e térmica 

após o ensaio prolongado de oxidação.  

A análise 7 corresponde a região na interface LSM/Cr2O3, onde é 

possível observar uma zona que sugere alto teor de Mn e Cr. A difusão do Mn 
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para interface LSM/Cr2O3 resulta na formação de uma camada densa 

intermediária do espinélio (Cr,Mn)3O4, esta mesma camada intermediária foi 

observada para a amostra SS444 não revestida. A camada de espinélio 

(Cr,Mn)3O4, que se mostra bastante estável na interface com o filme de LSM e 

possui baixa resistência, também é responsável por bloquear a difusão do Cr, 

inibindo o crescimento da camada óxida.  

Assim, pode-se concluir que a difusão do Mn que contribui para a 

formação da fase espinélio, observada pela intensidade do pico de Mn nas 

análises 2 e 7 em comparação com a diminuição na intensidade do pico de Mn 

(análise 6) na região da liga Fe-Cr, vem unicamente da fase metálica. 

 

Figura 55. Micrografia e microanálise da seção transversal da amostra SS444. 

(CONCEIÇÃO,2012) 
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O interconector é o componente que é submetido às mais severas 

condições de operação da PaCOS, exposto a ambiente oxidantes e redutores. 

Ele possibilita o empilhamento das pilhas unitárias e serve de sustentação 

mecânica para os outros componentes da PaCOS.  

Será abordado em seguida a metodologia do estudo termo-mecânico do 

interconector cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 produzido pela rota da 

combustão e do substrato metálico ferrítico e substrato metálico recoberto com 

o filme de La0,2Ca0,8CrO3 pela técnica de deposição por spray-pirólise. 

 

 

 

 

 



 

115 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

6.1Interconector cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,98Co0,08O3 
 

Para a melhor visualização, os processos de obtenção do interconector 

cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 e sua etapa de caracterização, estão 

mostrados nas figuras 56 e 57 a seguir, respectivamente. Em seguida, sendo 

descrito sucintamente todas as etapas realizadas neste trabalho. 

 

Figura 56. Etapa de obtenção do interconector cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3. 
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6.1.1 Seleção dos materiais  

 

 O material de partida foi o pó de cromita de lantânio dopado com 

estrôncio e cobalto (La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3) obtido pelo método da combustão, 

como citado no item 3.1.4. 

A obtenção deste material foi escolhida com base em SETZ, 2009; Os 

reagentes utilizados para obtenção do pó de partida foram: Nitrato de cromo 

(III) nonahidratado P.A. (Cr(NO3)3.9H2O), Marca Aldrich (EUA) (99% de 

pureza); Nitrato de estrôncio P.A. (Sr(NO3)2, marca Casa Americana (Brasil) 

(99% depureza);Nitrato de cobalto (II) hexahidratado P.A. (Co(NO3)2.6H2O), 

marca Vetec (Brasil) (98% de pureza); Uréia P.A. ((NH2)2CO), marca Nuclear 

(Brasil); Óxido de lantânio P.A. (La2O3), marca Nuclear (Brasil) (99,9% de 

pureza) e Ácido nítrico P.A. (HNO3), marca Quimis (Brasil). 

Para a obtenção dos pós de LaCrO3 utilizou-se a rota de síntese por 

reação de combustão, empregando-se como elementos oxidantes os nitratos 

dos respectivos metais e como combustível, ureia. O nitrato de lantânio foi 

obtido por reação de nitração, misturando-se La2O3 a uma solução 4M de 

HNO3 sob agitação até completa solubilização. Os demais nitratos e a ureia 

foram utilizados diretamente, na forma como adquiridos (SETZ, 2009). 

De acordo com SETZ, 2009, o pó apresenta morfologia esponjosa e 

agregados com partículas nanométricas.  

Verificou-se que esta composição apresentou melhores resultados 

quando aplicada como interconector, em pilhas a combustível de óxido sólido 

de alta temperatura (PaCOS-AT), pois esta composição apresentou uma 

densidade relativa final em torno de 97% (CORRÊA,2007;SETZ;2005;2009), 
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surgindo um apreciável comportamento mecânico satisfatório  em teste 

realizados com componente para PaCOS. 

 
6.1.2 Preparação do interconector cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3  

 

O pó de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 passou pelo processo de secagem de 1 

dia, em uma estufa MARCONI MA035/1 em patamar de 100 ºC com taxa de 

aquecimento e  resfriamento de 5ºC/min. controlado, com intuito de retirar a 

umidade superficial que poderá influenciar nas etapas posteriores do 

processo de obtenção do corpo de prova. Em seguida, foi realizada a etapa 

de dosagem e a pesagem do pó cerâmico na balança Mettler Toledo AL204 

de precisão 0,001 g. 

A figura 57 a seguir, ilustra a matriz metálica na qual o pó cerâmico foi 

compactado,  a qual apresenta dimensões de 29,80 mm x 5,00 mm, a uma 

pressão de compactação de 30 MPa em prensa hidráulica MARCONI Mph 

15 de carga máxima de 15 toneladas. O corpo de prova confeccionado no 

formato de barra retangular foi levado ao forno elétrico programável CA42 

Nabertherm HT 0417, representado pela a figura 58 a seguir, passando pelo 

processo de sinterização na temperatura de 1600°C, com taxa de 

aquecimento e resfriamento controlado de 5°C/min com um patamar de 4 

horas.  
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Figura 57. Matriz metálica utilizada na compactação do pó cerâmico. 

 

 

 
Figura 58. Forno Nabatherm utilizado para sinterização dos corpos de Prova. 
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Figura 59. Etapa de caracterização do interconector cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3. 
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6.2 CARACTERIZAÇÃO DO INTERCONECTOR CERÂMICO DE 

La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3  

 

Nesta etapa, descrevem-se as atividades realizadas de caracterização 

do corpo cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 . 

6.2.1 Medidas de dimensões das amostras 

 

As amostras de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 obtidas após o processo de 

sinterização, passaram por um processo sequencial de medidas, com auxílio do 

paquímetro digital mitutoyo, onde foram realizadas as medidas de Comprimento 

X Largura X Espessura das amostras. Esses dados são necessários como 

parâmetros nos ensaios de flexão em 04 pontos na temperatura ambiente e a 

quente. 

6.2.2 Densidade e Porosidade 

 

A investigação da densidade aparente e porosidade do corpo de prova 

cerâmico foram feitas pelo princípio de Arquimedes, por meio de um aparato 

desenvolvido no laboratório, ilustrado pela figura 60, e com auxílio de 

balança Mettler Toledo AL204 de precisão 0,001 g. Usaram-se 05 amostras 

para realização do ensaio, seguindo a norma ASTM 373/72. Este teste 

possibilitou a avaliação da densificação do interconector após o processo de 

sinterização.  
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Figura 60. Aparato para medida de densidade e porosidade. 

 

6.2.3 Difração de raios X 

 

A utilização da técnica de difração de raios X é de grande importância na 

caracterização de sólidos cristalinos e foi utilizada com o intuito de se verificar 

as fases cristalinas formadas após o processo de sinterização do corpo de 

prova cerâmico de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3. Para a análise, utilizou-se o 

difratômetro de raios X modelo XRD – 6000 da Shimadzu nas seguintes 

condições: radiação cobre k, no intervalo de varredura 20º  2  90º.  

Os espectros de difração de raios X obtidos foram identificados e 

comparados com auxilio dos arquivos JCPDS, (Joint Commite on Difraction 

Standards) onde estão armazenadas informações sobre milhares de 

substâncias. Dessa forma é possível se fazer uma análise da natureza do 

material investigado neste trabalho. 

 

 

 



 

123 

 

6.2.4 Preparação ceramográfica 

 

Os procedimentos usados nesta etapa são de extrema importância para 

realização dos ensaios de dureza vickers (HV) e serviram também para 

preparar a superfície do material cerâmico com intuito de avaliar a sua 

microestrutura por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV). A 

amostra sinterizada de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 foi primeiramente cortada pelo 

equipamento , cortadeira Erios Labcut 1010, embutido e posteriormente lixada 

com lixas de carbeto de silício (SiC) com granulometria de # 200,320, 400, 600, 

1200. Amostra passou depois pelo processo de polimento com pasta de 

diamante nas granulométricas de 15, 9, 6, 3 e 1µm na politriz Arotec aropol 2V. 

6.2.5 Ensaio de dureza Vickers (HV) 

 

O ensaio de dureza Vickers (HV) consiste na penetração de um 

indentador piramidal rígido de base quadrada, com ângulo de abertura entre as 

faces opostas de 136º, na superfície de uma amostra do material a ser 

ensaiado. No procedimento experimental foram realizadas cinco medidas para 

cada carregamento, sendo a carga de 49,08 N (HV5) e 98,07 N (HV10) 

lentamente aplicada na superfície de uma amostra com tempo de 

carregamento correspondente 15 segundos de carga, segundo a norma ASTM 

C1327 – 08, por meio de equipamento microdurômetro, Panambra, modelo 

HVS 10Z, podendo ser observado na figura 61 a seguir. As impressões 

(indentações) foram observadas por meio de MEV a fim de se promover uma 

avaliação mais detalhada da superfície da amostra após o ensaio.  
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Figura 61. Microdurômetro Panambra modelo HVS 10Z. 

 

6.2.6 Ataque térmico 

 

O Ataque térmico proporcionou revelação da microestrutura por meio de 

tratamento térmico. A amostra polida foi colocada em um cadinho de alumina 

(Al2O3) e em seguida dentro do forno vertical elétrico programável CA42 HT 

04/17 Nabertherm, mostrado na figura 58, e submetida a aquecimento 

controlado com taxa de aquecimento de 5ºC/min, na temperatura de 1500ºC, 

por 1 hora, sendo posteriormente realizado um choque térmico ao ar. 

6.2.7 Resistência mecânica 

 

Os ensaios de resistência mecânica neste trabalho foram realizados em 

amostras por meio de uma máquina de ensaios mecânicos de modelo 

Zwick/Roel Z2.5  acoplada a uma interface computacional que registra a força 

ou tensão e o deslocamento ou porcentagem (%) de deformação quando o 
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material é submetido ao ensaio, ilustrado pela figura 62(a) seguir. Os valores 

foram determinados pelo método de flexão em quatro pontos à temperatura 

ambiente.  

Para realização dos ensaios a quente, na ordem de 900 ºC foi 

necessário o desenvolvimento de um dispositivo cerâmico de Alumina (Al2O3) 

para altas temperaturas adaptado ao forno mufla do tipo EDG 3P-S em 

conjunto com a máquina de ensaio mecânico à flexão em 04 pontos, mostrada 

a figura 62(b). Todos os ensaios foram realizados com base na norma ASTM 

C1161-94 com velocidade de aplicação da carga de 0,5 mm/min, com três 

amostras para cada condição de ensaio do corpo de prova. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Máquina de ensaios mecânicos de modelo Zwick/Roel Z2.5 para temperatura ambiente (a) máquina 

de ensaios mecânicos de modelo Zwick/Roel Z2.5 acoplado com dispositivo para ensaio a quente (b) 

A B 
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6.2.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Os corpos de prova obtidos após o ataque térmico e ensaio mecânico 

na temperatura ambiente foram dispostos em porta amostras metálicos e 

recobertos com filme de ouro, por meio de pulverização catódica, com intuito 

de assegurar a condutividade elétrica adequada e em seguida foram obtidas 

imagens com o equipamento, PHILLIPS Modelo XL-30 – ESEM do 

NEPGN/UFRN, onde fez-se a análise de fratura do material após ensaio de 

resistência a flexão em 04 pontos e para a análise microestrutural e 

mapeamento do material cerâmico após o ataque térmico e teste de 

microdureza.  

 Já após o teste termo-mecânico a 900ºC utilizou-se o MEV do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, marca HITACHI modelo 

TM 3000 de bancada e acoplado com EDS para se proceder à análise 

microestrutural. 
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6.3 INTERCONECTOR METÁLICO RECOBERTO COM La0,8Ca0,2CrO3 

 

Nesta etapa serão descritas detalhadamente as etapas de preparação 

do interconector metálico (AISI 444), como também as etapas de obtenção do 

filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 obtido após o recobrimento sobre o substrato 

metálico, apresentado pela figura 63.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 63. Etapas de obtenção do interconector metálico recoberto de La0,8Ca0,2CrO3 
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6.3.1 Preparação do substrato metálico 

 
 Os substratos utilizados foram chapas de aço inoxidável ferrítico tipo 

AISI 444, fornecidas pela empresa ArcelorMittal Inox Brasil, pois os mesmos 

apresentam uma grande concentração do elemento cromo (Cr), nas seguintes 

dimensões; 20 mm x 10 mm x 1,2 mm. Estas chapas passaram por etapas de 

preparação metalográfica passando por etapas de lixamento seguidas de 

polimento com pastas de alumina de 1,0m e 0,1m de granulometria. O 

acabamento superficial foi observado através de um microscópio ótico ZEISS 

modelo Neophot 32 com magnitude de até 500 vezes de aumento. A limpeza 

final da superfície dos substratos envolveu os seguintes procedimentos 

básicos; lavagem com detergente em água corrente, fervura em água 

deionizada e passagem em aparelho de ultra-som imerso em álcool etílico. 

Para realização destas etapas citada anteriormente foi utilizado o Laboratório 

LAMAV/CCT/UENF sobre a supervisão do professor Dr. Herval Ramos Paes 

Junior. 

6.3.2 Preparação da solução precursora 

 

Na preparação de soluções precursoras para a deposição dos filmes 

cerâmicos (La0,8Ca0,2CrO3) foi utilizada uma solução 0,05M de nitrato de 

lantânio hexa-hidratado (La(NO3)3.6H2O) junto com uma quantidade de trióxido 

de cromo (CrO3) e adicionadamente de nitrato de cálcio tetra-hidratado 

(Ca(NO3)3.4H2O) de acordo com a estequiometria desejada, sendo o  volume 

da solução completado na proporção de três partes de álcool isopropílico para 

uma parte de água deionizada obtendo-se uma solução final 0,025M (3:1) 

(GOMES, 2002). 
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6.3.3 Deposição dos filmes sobre o substrato 

 

Para a realização deste trabalho, foi utilizado o sistema de deposição de 

filmes cerâmicos, de La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico aplicando a 

técnica de spray-pirólise, localizado no laboratório LAMAV/CCT/UENF. A figura 

64 a seguir mostra o diagrama esquemático do dispositivo usado nas 

deposições dos filmes sobre o substrato metálico. Os substratos foram 

recobertos em ambos os lados. Em seguida os filmes depositados foram 

tratados termicamente a temperatura de 900 oC durante 120 minutos, em um 

forno tipo mufla EDG modelo 3P seguido de resfriamento gradual no seu 

interior, a fim de obter a fase cristalina de cromita de lantânio dopada com 

cálcio. As taxas de aquecimento e resfriamento empregadas no tratamento 

foram de 3oC/min. 

 

Neste trabalho foram adotados os seguintes parâmetros de deposição: 

 

       Distância bico-substrato (d) : 35 cm 

       Fluxo da solução (s) :  2ml / min 

       Pressão do gás de arraste (Pg) : 1,5 Kgf/cm2 

       Temperatura dos substratos (Ts) : 250 0C 

       Tempo de deposição (td): 30 min 

       Concentração da solução (C): 0,025 M 

 

A escolha destes parâmetros foi baseada nos resultados obtidos em 

trabalhos anteriores, no qual foi obtida uma boa taxa de deposição e aderência 

ao substrato (GOMES, 2002 ; SOUSA, 2010). 
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Figura 64. Diagrama esquemático do sistema de deposição spray-pirólise disponível no 

LAMAV/CCT/UENF. 
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6.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUBSTRATOS  

 

Neste item serão descritas detalhadamente as etapas de caracterização 

do interconector metálico (SS444) e do interconector metálico recoberto com 

filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3. O fluxograma citado no item 6, é mostrado na 

figura 65 a seguir. 

 
 

Figura 65. Etapas de caracterização do interconector metálico recoberto de La0,8Ca0,2CrO3. 
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6.4.1 Corte das amostras 

 

As amostras foram selecionadas e em seguida cortadas em seções 

quadradas de dimensões 3 X 3 mm, no padrão necessário do equipamento de 

análise Termogravimétrica (ATG), com auxilio de uma máquina de corte do tipo 

LABCUT com disco de corte diamantado, citado no item 6.2.4. 

 
6.4.2 Medidas de dimensões das amostras 

 

Com auxílio de um paquímetro digital Mitutoyo foram realizadas medidas 

de Comprimento X Largura X Espessura do substrato metálico e substrato 

metálico recobertos com La0.8Ca0.2CrO3, dados necessários para a realização 

dos ensaios de Flexão em 04 pontos na temperatura ambiente e a quente, na 

ordem de 900ºC. 

 

6.4.3 Difração de raios X 

 

A utilização da técnica de difração de raios X é de grande importância na 

caracterização de sólidos cristalinos. E foi utilizada com o intuito de se verificar 

as fases cristalina formadas antes,após o processo de deposição de filme de 

La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico e após ensaio oxidativo. Para as 

análises, utilizou-se o difratômetro de raios X modelo Rigaco/Mini Flex: 

radiação cobre k, no intervalo de 2º  2  80º para os substratos metálicos e 

substratos metálicos recobertos com filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3. 

6.4.4 Analise termogravimétrica (ATG)  

 

A termogravimetria ou análise termogravimétrica (TG ou ATG, 

respectivamente) é um dos métodos específicos de análise térmica cuja 
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propriedade analisada é a massa da amostra. Portanto esta técnica é 

empregada para avaliar as temperaturas nas quais ocorrem decomposições, 

desidratações e início da oxidação (HAINES, 1995). Na análise 

termogravimétrica, o material a ser estudado é aquecido de forma controlada e 

sua massa é monitorada a partir de uma termobalança. Deste modo, é possível 

determinar o ganho ou perda de massa de um material em função da 

temperatura ou de um intervalo de tempo (WENDLANDT, 1964). Esta análise é 

de extrema importância para avaliar o comportamento oxidativo do substrato 

metálico sem recobrimento e dos substratos recobertos com cromita de 

lantânio dopado com cálcio (Ca) (La0,8Ca0,2CrO3). 

ATG foi efetuada no equipamento tipo SDT modelo 2960, TA Intruments, 

nas temperaturas de 800ºC, 850ºC e 900ºC com isoterma de 1380 minutos em 

atmosfera de ar sintético com fluxo de 1 ml/min e a taxa de aquecimento de 

5ºC/min, em três amostras para cada temperatura supracitada. O ensaio foi 

realizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS), sob coordenação da 

Profª. Drª. Ledjane Silva Barreto, seguindo metodologia já aplicada em 

trabalhos anteriores, de acordo com Sousa, 2010. 

6.4.5 Resistência mecânica  

 

A resistência mecânica refere-se à resistência mecânica por flexão 

simples em três pontos ou quatro pontos. É uma técnica bastante utilizada na 

caracterização de materiais cerâmicos e compósitos com a matriz cerâmica 

(FONSÊCA, 2006, SOUSA, 2010). A figura 66 ilustra, esquematicamente, a 

disposição dos corpos-de-prova para efetuar-se o ensaio de resistência à 

flexão a quatro pontos (a), bem como o diagrama de distribuição de 

solicitações (momento fletor) (b). O ensaio de flexão em quatro pontos é mais 
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utilizado em materiais cerâmicos, pois a probabilidade da maior falha presente 

no material se encontrar na área sujeita à carga é mais elevada que em um 

ensaio em três pontos, apresentando, portanto, uma melhor caracterização do 

material. Este ensaio possibilita a propagação da trinca pré-existente, caso 

haja, ocasionada pela técnica de deposição no filme cerâmico depositado que 

poderá ser avaliada por meio de MEV. 

A equação (6) apresenta a fórmula utilizada para o cálculo da resistência 

mecânica à flexão dos substratos: 

  
         

      (6) 
 Onde: 
σ = tensão máxima de ruptura (MPa); 

P = carga máxima aplicada (N); 

b = base do corpo-de-prova (mm); 

d = altura do corpo-de-prova (mm); 

l = distância entre os apoios superiores (mm); 

L = distância entre os apoios inferiores (mm). 

 

 

Figura 66. Representação esquemática do corpo-de-prova para ensaio de resistência mecânica à 
flexão a quatro pontos (a) e diagrama de distribuição de solicitações, momento(b). 

 

 

Os ensaios de resistência mecânica foram realizados nos substrato 

metálico nu e substrato recoberto nos dois lados com filme cerâmico de 
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La0,8Ca0,2CrO3 por meio de uma máquina de ensaios mecânicos de modelo 

Zwick/Roel Z2.5 , acoplado  a uma interface computacional, que registra a força 

ou tensão e o deslocamento ou deformação quando a amostra é submetida ao 

ensaio. Os valores foram determinados pelo método de flexão em quatro 

pontos a temperatura ambiente. A realização dos ensaios a quente, na ordem 

de 900 ºC fez necessário o uso de um dispositivo cerâmico para altas 

temperaturas, adaptado ao forno mufla do tipo EDG 3P-S e a máquina de 

ensaio mecânico a flexão em 04 pontos nas amostras.  Todos os ensaios foram 

realizados com base na norma ASTM C1161-94 com velocidade de aplicação 

da carga de 0,5 mm/min, com três amostras para cada condição de ensaio dos 

substratos. 

 

6.4.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

O princípio de funcionamento do microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) consiste na emissão de um feixe de elétrons, provocando uma diferença 

de potencial que acelera os elétrons e consequentemente aquece o filamento. 

A correção do percurso dos feixes de elétrons é realizada pelas lentes 

condensadoras que "varrem" a superfície da amostra contida em uma câmara 

contendo vácuo. A interação dos feixes de elétrons com a superfície do 

material promove a emissão de elétrons secundários, retroespalhados, raios X 

característicos e fótons.  O MEV é um equipamento capaz de produzir imagens 

de alta resolução,  permitindo obter resultados tanto microestruturalmente 

como composição química (KESTENBACH, 1989; GOLDSTEIN, 1992).  

Os substratos após os ensaios oxidativo e ensaio mecânico na 

temperatura de 900ºC, foram dispostos em porta amostras metálicos e 
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recobertos com filme de ouro por meio de pulverização catódica com intuito de 

assegurar a condutividade elétrica adequada e em seguida obtidas imagens 

com o equipamento Shimadzu SSX-550 do Centro de Tecnologias do Gás 

(CTGás) e também com o equipamento de fabricação da OXFORD 

INSTRUMENTS, para identificação das fases microestruturais. O MEV é o 

MIRA3 LMU da Tescan, na UERN. 
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7.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  
7.1.1 INTERCONECTOR CERÂMICO DE La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 

 
7.1.1.1 Ensaio de densidade e porosidade 

 

 
Os resultados mostraram que após o processo de sinterização a 

1600°C, o material cerâmico apresentou uma densidade aparente média 

relativamente alta, em torno de 6,26 g/cm3 e a porosidade relativamente baixa 

na ordem de 0,50%, com densidade relativa de 96%, possivelmente devido ao 

material de partida ser nanoparticulado, associado ao processo de obtenção 

método da combustão e a adição de dopantes, como o Sr e Co em proporções 

adequadas para proporcionar melhor densificação do interconector cerâmico 

(CORRÊA 2007; SETZ et. al. 2005; 2006; 2009).  

O valor de densidade obtido, quando comparado a trabalho anteriores 

apresentou valores inferiores, podendo ser associado à falta de um leito de 

CoO, usou-se apenas a navícula de alumina (Al2O3) no processo de 

sinterização, onde o leito provocaria a redução de perda de Co por vaporização 

durante o tratamento térmico em ambiente oxidante (CORRÊA 2007; SETZ 

2005, 2009) e melhorando a densificação do interconector cerâmico.  

Isso corrobora com diversos trabalhos que indicam que o Co é bom 

aditivo para aumentar o grau de densificação da cromita de lantânio (CORRÊA 

2007). A baixa densidade pode ser ocasionada também ao processo de 

compactação de baixa pressão de 30 MPa e uniaxial enquanto outras 

literaturas trabalhavam com maiores pressões de compactação, como por 

exemplo 90 MPa e auxiliada por um sistema de compactação isostático, 

garantindo melhor densificação. 
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7.1.1.2 Difração de raios X 

 

A figura 67 apresenta o difratograma do material cerâmico após o 

processo de sinterização a 1600ºC por 4 horas ao ar. Nota-se que no 

difratograma a seguir, há presença de picos característicos de duas fases 

cristalinas. A cromita de lantânio de estrutura romboédrica (PDF-33-0702) com 

picos mais intensos é a fase matriz mostrada adiante nas micrografias obtidas 

por MEV.  

Enquanto que a segunda fase, caracterizada como espinélio (PDF- 80- 

1668) com picos menos intensos, apresentou uma estrutura cúbica. Esta 

segunda fase, surgiu devido o ambiente oxidante sob o qual a amostra foi 

sinterizado, o Sr encontrou-se disperso na fase da matriz em concordância com 

a referência de partida (SETZ, 2009). 

 

Figura 67. Difratograma de Raios X do material La0.80Sr0.2Cr0.92Co0.08O3 sinterizado. 
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7.1.1.3 Ensaio de dureza Vickers (HV) 

 

Os testes de microdureza Vickers (HV) mostram que o material cerâmico 

apresentou uma dureza na ordem de 6 GPa para carregamento de 10HV 

(98,07N) e para 5HV (49,03N) um valor na ordem 6,4 GPa. Estes valores 

próximos de microdureza apresentados com carregamento diferentes podem 

ser associados a tensões internas geradas da característica ferroelástica da 

fase romboédrica quando aumentado o carregamento no ensaio de 

microdureza. Outro fator que pode relacionar o aumento de dureza para uma 

maior carga está relacionado ao aumento do carregamento, que por sua vez 

aumenta o tamanho do raio de curvatura da trinca segundo GOGOTSI et. al., 

2001. 

 A presença da porosidade inter e intragranular no corpo cerâmico 

favoreceu a propagação da trinca pelos dois modos, inter e transgranular 

podendo ser observada nas micrografias após o ensaio de microdureza no item 

6.2.5. A propagação da trinca transgranular está diretamente associada a 

formação das maclas, sob carregamento, e a tensões internas no material. Por 

outro lado, a propagação da trinca intergranular está associada aos defeitos 

pré-existentes como porosidade de junção no ponto triplo e tensões residuais 

(OSTROVOI et. al., 2002). 

Caso as amostras fossem submetidas a ambientes redutores haveria a 

diminuição do tamanho dos grãos o que ocasionaria o aumento da dureza, 

levando um aumento significativo das propriedades mecânicas (FUI; WANG, 

2011; 2012). 
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7.1.1.4 Ensaio de resistência mecânica  

 
 A figura 68 a seguir ilustra a curva de tensão- deformação do material 

La0.80Sr0.20Cr0.92Co0.08O3 obtida pelo ensaio de flexão em 4 pontos, 

realizados nas amostras cerâmicas a temperatura ambiente e alta 

temperatura (900ºC), em que observou o comportamento linear para ambas 

amostras.  

No caso de amostras da cromita de lantânio dopadas com ferro, 

constatou-se um comportamento não-linear na curva de tensão-deformação 

entre a temperatura ambiente e 700ºC (HUANG et. al., 2010). Esse 

resultado está associado ao comportamento ferroelástico da fase 

romboédrica das cromitas, sendo que o mesmo comportamento não é 

observado em alta temperatura devido ao seu polimorfismo mudando de 

romboédrica para simetria cúbica (HUANG et. al., 2010).  

A La0.80Sr0.20Cr0.92Co0.08O3 não apresentou um comportamento plástico 

anômalo a temperatura ambiente, mesmo sob o carregamento de 62 MPa, 

enquanto que a manganita de lantânio dopada com estrôncio (LSM), 

apresentou comportamento diferente, ou seja, deformação plástica, a 

temperatura ambiente com uma tensão menor que 40 MPa, reportado por 

MAIXER, CUTLER, 2002.  

A resistência mecânica a flexão média do material 

La0.80Sr0.20Cr0.92Co0.08O3 foi de 62 MPa na temperatura ambiente e com a 

alta temperatura 900ºC, apresentou um valor médio de 53 MPa. Este 

comportamento está ilustrado na figura 68 a seguir. 
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Figura 68. Curva Tensão - Deformação de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 

 

A diminuição da resistência mecânica com aumento de temperatura está 

diretamente relacionada com a diminuição do módulo de elasticidade. Esse 

resultado foi observado por SAMMES, RATNARAJ, 1995, 1997, para o material 

(La0,7Sr0,3Cr1-yCoyO3) cujo valor da tensão diminuía com o aumento da 

temperatura. Outro fator que possivelmente está associado ao decréscimo da 

resistência mecânica é a transição na estrutura ortorrômbica para romboédrica, 

esta transição ocasiona defeitos diminuindo a resistência do material.  

A mais fácil deformação do material La0.80Sr0.20Cr0.92Co0.08O3 quando 

submetido a ensaios em alta temperatura, possivelmente está associada a 

transição frágil-plástico da fase secundária de CoCr2O4 pois o Co+2 que oxida 

para Co+3 apresentando uma deformação plástica antes da ruptura 

(OSTROVOI et. al., 2002 ; PATHAK et. al., 2010).  
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 Comparando o interconector cerâmico de La0.80Sr0.20Cr0.92Co0.08O3 

deste trabalho com outras cromitas, o mesmo apresentou uma baixa 

resistência mecânica de 62 MPa, quando ensaiado em temperatura ambiente, 

enquanto a La0,8Ca0,2CoO3 apresentou 150 MPa com 99% de densidade, e a 

La0,8Sr0,2CrO3 90% de densidade, apresentou resistência mecânica de 76 MPa 

(BALACHANDRAN et. al.,1995),  Estes materiais ao serem submetidos a 

ensaio mecânico em temperatura de 850ºC resultaram no decréscimo da 

resistência mecânica em torno de 50%, ressaltando que os mesmos foram 

prensados sob pressão uniaxial com 30 MPa, seguido de prensagem isostática 

a frio com 300 MPa (BALACHANDRAN et. al.,1995).  

 Diferentemente do material de estudo deste trabalho, que foi obtido 

via prensagem uniaxial a frio com carga de 30 MPa. De modo que, se o mesmo 

tivesse sido processado via prensagem isostática, este poderia demostrar um 

ganho significativo na resistência mecânica para componente cerâmico. 

 
7.1.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 A partir das análises micrográficas obtidas por meio de MEV, 

observada na figura 69 percebe-se, a microestrutura do material cerâmico após 

ataque térmico, mostra a existência de duas fases presentes, em concordância 

com a análise de difração de raios X. As fases bem definidas identificadas por 

análise de EDS, representada pela figura 70 a seguir, nesta é observada os 

grãos da fase matriz (LaCrO3) que, apresenta nítidos contornos de grão, e a 

segunda fase, de formato acicular, que corresponde a fase CoCr2O4.  

 Com auxílio do EDS pode-se perceber que os elementos identificados 

são apenas os formadores das fases observadas no DRX, em conformidade 

com SETZ, 2007, 2009. 
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Figura 70. EDS no material La0.80Sr0.2Cr0.92Co0.08O3. 

 

Um fator importante que deve ser evidenciado é a presença da secunda 

fase CoCr2O4 descrito no DRX do item 6.2.3 no interconector, uma vez que 

esta fase secundária desperta preocupação, pois a ocorrência de dois óxidos 

diferentes em um mesmo corpo cerâmico (sinterizado) quando submetido a 

tensões térmicas, podem levar a ocorrência de ruptura durante a utilização. 

(CORRÊIA, 2007). Isto pode ser associado também à diminuição da resistência 

mecânica em alta temperatura. 

Figura 69. Microestrutura do material La0.80Sr0.20Cr0.92Co0.08O3 após ataque térmico. 
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As micrografias vêm corroborar os resultados dos testes mecânicos de 

dureza vickers (HV) e resistência à flexão na temperatura ambiente e a quente. 

As micrografias das figuras 71 e 72(a) e 72(b) mostram este aspecto. 

A figura 71 representa a micrografia que mostrou o caminho de 

propagação da trinca na extensão da amostra e pode-se observar que a trinca 

propagou-se dentro dos grãos, sendo transgranular e também contornando os 

grãos, propagando-se de forma intergranular após o carregamento gerado pelo 

ensaio de microdureza vickers.  

Os dois modos de fratura apresentados podem estar possivelmente 

relacionados à grande quantidade de poros inter e transgranular e a fase 

secundária formada, que mais uma vez foi confirmada com a diminuição da 

resistência mecânica e microdureza do material. 

 

Figura 71. Caminho de propagação da trinca em La0.80Sr0.2Cr0.92Co0.08O3. 
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As figuras 72(a) e 72(b) representam as micrografias da superfície de 

fratura (fractografia) das amostras após os ensaios de flexão na temperatura 

ambiente e a quente (900ºC), respectivamente, corroborado com a micrografia 

na figura 71 após o ensaio de microdureza, pode-se confirmar que o modo de 

fratura após a exposição a esforços mecânicos de flexão em ambas as amostras, 

tanto na temperatura ambiente e a 900ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No modo fratura inter e transgranular observou-se também a formação 

de poros na junção do ponto triplo de aproximadamente 4µm, provenientes da 

não densificação completa da amostra, apresentando resultado semelhante ao 

de ORLOVSKAYA et. al., 2008 que apresentou os dois modos de fratura inter e 

transgranular na temperatura ambiente e em alta temperatura para a LaCoO3. 

A amostra de La0,8Ca0,2CoO3 apresentou característica transgranular na 

temperatura ambiente e em alta temperatura revelou característica 

intergranular. 

 
 

Figura 72. Superfície de fratura do material La0.8Sr0.2Cr0.92Co0.08O3 (a) temperatura ambiente  

(b) 900ºC. 

A B 
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7.2. INTERCONECTOR METÁLICO RECOBERTO COM La0.8Ca0,2CrO3 

 
7.2.1 Comportamento oxidativo 

 

A figura 73 mostra o ganho de massa/área em função do tempo do 

substrato metálico, obtido a partir da análise termogravimétrica (ATG) realizada 

nas condições descritas no 6.4.4 e segundo Sousa, 2010 com intuito de 

comprovar a viabilidade deste componente como interconector para PaCOS-TI, 

nas temperaturas de ensaio oxidativo de 800, 850 e 900º C.  

No substrato metálico a temperatura de 800º C observou-se 

primeiramente uma perda de massa de aproximadamente 3,0 x10-2 mg até o 

tempo próximo de 139 minutos e depois deste tempo iniciou-se um ganho de 

massa no tempo aproximado de 149 minutos apresentando um comportamento 

parabólico e em seguida não houve variações significativas de massa na 

amostra apresentando um comportamento linear.  

Em todos os ensaios (800º C, 850º e 900º C) pôde-se notar uma perda 

de massa no início do ensaio oxidativo (SOUSA, 2010). Este fenômeno está 

associado à vaporização do cromo, no início na temperatura na ordem de 800º 

C sendo este comportamento reportado por vários autores (GINDORF, 

SINGHEISER, HILPERT, 2001, 2005; KUROKAWA et. al., 2007; 

STANISLOWSKI et. al., 2007;SOUSA, 2010). 
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Na temperatura de 850 ºC ocorreu uma perda de massa relativamente 

menor que na temperatura de 800ºC e um ganho de massa relativamente 

menor que na temperatura de 800ºC. Já na temperatura de 900ºC houve uma 

perda de massa semelhante que a de 850ºC, mas ocorreu um ganho de massa 

relativamente maior que nas temperaturas de 800 e 850 ºC.  

Estas diferenças de comportamentos na variação de massa estão 

associadas principalmente a cinética de reação oxidativa do cromo. Como já 

discutido anteriormente em temperaturas a partir de 800º C acontece a 

vaporização do cromo, fenômeno este que acontece em paralelo à oxidação 

deste mesmo elemento, contudo ao elevar-se a temperatura ocorre um 

aumento na cinética da reação de oxidação. A taxa de crescimento da camada 

óxida Cr2O3 sobre a superfície do aço inoxidável ferrítico é afetada por fatores 

como, etapas de vaporização do Cr e a difusão no contorno de grão 

(KOFSTAD, 1988; BONGARTZ et al., 1993). 

Neste estudo, os valores experimentais de constantes cinéticas (Kp1) e 

(Kp2) foram calculados para as três temperaturas, respectivamente. Para a 

temperatura de 800º C, observou-se valores de 2,6 x 10-10 , 1,7 x 10-11 g2 cm-4 

Figura 73. Ganho de massa dos substratos metálicos nas temperaturas 

de 800 ºC, 850ºC e 900ºC (SOUSA, 2010). 
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s-1 na temperatura de 850º C os valores obtidos foram de 1,2 x 10-10 e 2,9 x 10-

11 g2 cm-4 s-1 e finalmente em 900º C  valores de 1,9 x 10-10 e 6,5 x 10-11 foram 

anotados para o substrato metálico de  AISI 444 (FEISTAUER et. al., 2010).  

O comportamento quadrático do ganho de massa dos sistemas 

estudados é descrito em  duas  etapas  difusionais (HUNTZ et. al., 2006 ; 

SABIONI et. al., 2003 ; ANTEPARA et. al., 2005 ; BRYLEWSKI et. al., 2001). 

Os valores de Kp entre 2,1 x 10-12 a 8,2 x 10-10 g2 cm-4 s-1, são 

característicos de processos difusionais relacionados com o crescimento da 

camada de óxido de cromo (Cr2O3), enquanto que valores de Kp entre 1,2 x 10-

13 a 6,5 x 10-11 g2 cm-4 s-1, correspondeu a valores típicos de constantes de 

crescimento de óxidos. (HUNTZ et. al., 2006). 

A figura 74 a seguir mostra o ensaio oxidativo nas temperaturas (800, 

850 e 900°C) realizado no substrato recoberto com o filme de La0,8Ca0,2CrO3, 

que apresentou o mesmo comportamento oxidativo inicial do substrato metálico 

não recoberto. Pôde-se observar que a perda de massa inicial em todas as 

temperaturas está associada a vaporização do cromo e é seguido do 

comportamento parabólico em concordância com as referências anteriores 

SOUSA, 2010.  
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Figura 74. Ganho de massa dos substratos metálicos recobertos com La0,2Ca0,8CrO3 nas 

temperaturas de 800 ºC , 850ºC e 900ºC. 

 

Os valores experimentais de constantes cinéticas (Kp1) e (Kp2) foram 

calculados para as temperaturas de, 800, 850 e 900º C, respectivamente . Para 

a temperatura de 800º C, foram obtidos valores de 2,5 x 10-12, 6,4 x 10-13 g2 cm-

4 s-1 , a temperatura de 850º C apresentou valores de 4,3 x 10-12 e 1,3 x 10-12  

g2 cm-4 s-1 e 900º C verificou-se valores de 1,9 x 10-11 e 1,3 x 10-13 g2 cm-4 s-1, 

para o substrato metálico de AISI 444 recoberto com filme cerâmico de 

La0,8Ca0,2CrO3 (FEISTAUER et. al., 2010).  

Pode-se observar que o recobrimento com o óxido perovskitico tendeu a 

diminuir o valor de Kp em relação ao substrato puro, estes resultados estão de 

acordo com estudos realizados por FERGUS et. al., 2009, que sugeriram que 

esta classe de óxidos aplicada por spray-pirólise à superfície dos substratos 

metálicos (AISI 444) dificulta à difusão de elementos metálicos do interior do 

substrato à superfície para formação de uma camada oxidada.  



 

151 

 

Assim, proporcionando uma camada estável em alta temperatura o que 

provocou a diminuição do ganho de massa com o tempo, em concordância 

com o estudo com a LaCrO3, intrínseca, por SOUSA, 2010. 

Para a melhor visualização da eficiência do filme recoberto com 

La0,8Ca0,2CrO3 no interconector metálico como discutido anteriormente, 

ilustrados pelas seguintes figuras 75, 76 e 77 a seguir, foi feito um comparativo 

entre o substrato metálico puro e o substrato metálico recoberto com 

La0,8Ca0,2CrO3 em temperaturas de testes em 800º C, 850ºC e 900º C, 

respectivamente. A tabela 7 adiante mostra a variação de massa para os 

substratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 75. Gráfico comparativo entre o substrato metálico e substrato recoberto com 

La0,8Ca0,2CrO3 nas temperaturas de 800ºC. 
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Figura 76. Gráfico comparativo entre o substrato metálico e substrato recoberto com 

La0,8Ca0,2CrO3 nas temperaturas de 850°C. 

 
Figura 77. Gráfico comparativo entre o substrato metálico e substrato recoberto com 

La0,8Ca0,2CrO3 nas temperaturas de 900°C. 

 

Para todas as temperaturas o substrato metálico depositado com o filme 

apresentou um ganho de massa menor em relação ao substrato metálico puro, 

pois o filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico funcionou 

como barreira de difusão, evitando a vaporização de gases de elementos e a 
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difusão de elementos, como o cromo (Cr), além de servir como barreira de 

proteção para minimizar a oxidação do interconector metálico.  

Somado a isto, esta camada apresentou uma boa aderência como 

citadas em outras referências, onde proporcionou o não descolamento do filme 

ao substrato metálico e possivelmente sendo mais um fator que condicionou 

um aumento na resistência a oxidação do interconector metálico em 

concordância com os parâmetros da técnica de deposição por spray-pirólise 

como citado por GOMES, 2002 e SOUSA, 2010.  

Dessa maneira, faz-se necessário tempos maiores de ensaios oxidativos 

para o substrato metálico puro e recoberto com filme cerâmico, a fim de 

observar o nível de deslocamento do filme e com isso avaliar a eficiência do 

filme de La0,8Ca0,2CrO3. 

A tabela 7 a seguir, mostrou a variação de massa do substrato sem 

recobrimento e com recobrimento cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3, confirmando a 

eficiência do recobrimento.  

Tabela 7. Variação de massa dos substratos metálico e substratos recobertos com La0,8Ca0,2CrO3 

nas temperaturas de 800ºC,850ºC e 900ºC por 24 horas. 

Amostra Perda de Massa (10
-2

g/mm
2
) Variação da Massa (10

-2
g/mm

2
) 

Substrato metálico sem 

recobrimento (800 ºC) 

3,087 4,033 

Substrato recoberto (800ºC) 1,276 2,011 

Substrato metálico sem 

recobrimento (850ºC) 

1,077 2,022 

Substrato recoberto (850ºC) 0,772 0,198 

Substrato metálico sem 

recobrimento(900ºC) 

1,234 2,459 

Substrato recoberto (900ºC) 0,769 1,170 
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7.2.2 Difração de raios X 

 
As figuras 78(a) e 78(b) a seguir, apresentam os difratogramas do 

substrato metálico 444 antes e após o processo de deposição seguido do 

tratamento térmico adequado para obtenção da fase perovskita desejada. 

Nota-se na figura 78(a) a presença dos picos característicos do aço inoxidável 

ferrítico 444 confirmada pela carta JCPDS 34-0396. 

Na figura 78(b) os picos característicos da fase perovskita do filme 

cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 confirmada pela carta JCPDS 35-121. Após o 

processo de deposição por spray-pirólise e posteriormente do tratamento 

térmico citado no item 6.3.3 anteriormente, observou-se a fase perovskita 

esperada e sem formação de fase secundária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Difratograma do aço inoxidável ferrítico 444 (a) e Difratograma do filme fino 

cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3(b) 

A 

B 
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A figura 79 mostra o difratograma do substrato metálico após o ensaio 

de oxidação. Pode-se notar a presença das fases de óxido de cromo (Cr2O3) e 

da fase do aço inoxidável (Fe-Cr) o que está de acordo com trabalhos 

anteriores realizados com este aço inoxidável (BRYLEWSKI, et. al., 2001; 

HORITA et. al., 2003; KUROKAWA, KAWAMURA, MARUYAMA, 2004; YANG 

et. al., 2004; PU et. al., 2006, SOUSA, 2010), como também a presença da 

fase espinélio de (Cr,Mn)3O4 como reportada por CONCEIÇÃO, 2012. 

A formação da fase Cr2O3 (ICSD 381479) e (Cr,Mn)3O4 (ICSD 330893) é 

atribuída à difusão e oxidação dos elementos cromo (Cr) e manganês (Mn) 

para a superfície do substrato metálico proporcionando uma camada protetora. 

A formação dessas fases também foi observada por (SHONG et. al., 2011; 

CONCEIÇÃO, 2012). 

 

Figura 79. Difratograma do substrato metálico após comportamento oxidativo na temperatura de 

900ºC. 
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Observa-se também que não foram identificados picos da fase Fe2O3  

como encontrada em outras referências em que se estudou o mesmo substrato 

metálico (SS444), (SHONG et. al., 2011; CONCEIÇÃO, 2012),  

  A figura 80 mostra o difratograma de raios X para o substrato metálico 

recoberto com filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 após o ensaio de oxidação.  

Pode-se notar a presença das fases cristalinas de óxido de cromo (Cr2O3), fase 

do aço inoxidável (Fe-Cr), fase de espinélio (Cr, Mn)3O4 e a fase cerâmica de 

La0,8Ca0,2CrO3 depositada sobre o substrato metálico. De acordo com 

CONCEIÇÃO 2012,as fases cristalinas de Cr2O3 e (Cr,Mn)3O4 são provenientes 

apenas do substrato metálico, associados aos processos de difusão e oxidação 

que ocorreram durante o ensaio oxidativo a temperatura de 900ºC. Estas fases 

também foram observadas em trabalhos recentes na literatura por SHONG et. 

al., 2011, PYO et. al., 2010, HORITA et. al., 2008 e YANG et. al., 2006. 

 

Figura 80. Difratograma do substrato metálico recoberto com filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 
após o ensaio de oxidação na temperatura de 900ºC 
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7.2.3 Resistência mecânica 

 
A figura 81 apresenta o gráfico de resistência mecânica dado em 

tensão- deformação, dos substratos metálicos recobertos e sem recobrimentos 

ensaiados na temperatura ambiente e a quente (900ºC) Pode-se observar na 

temperatura ambiente que o substrato metálico apresentou uma maior 

deformação que os substratos metálicos com recobrimento. O substrato 

recoberto apresentou característica de um material cerâmico com alta rigidez, 

ou seja, uma baixa deformação, em concordância com trabalhos anteriores de 

substrato recoberto com a LaCrO3.intrínseca , ou seja, sem dopagem  (SOUSA, 

2010; ACCHAR et. al., 2012). 

 

Figura 81. Resistência Mecânica do substrato metálico recoberto e sem recobrimentos ensaiados 

na temperatura ambiente e a quente. 

 

A deposição do filme cerâmico da perovskita de La0,8Ca0,2CrO3 pela 

técnica de spray-pirólise proporcionou um aumento na rigidez do material. Em 

contrapartida a La0,8Ca0,2CrO3  em comparação com o filme de LaCrO3 

intrínseca apresentou um inclinação maior, ou seja, uma maior deformação 
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(SOUSA, 2010). Esse decréscimo no módulo de elasticidade pode estar 

relacionado com a dopagem de Ca na estrutura da LaCrO3 gerando uma 

distorção no reticulo cristalino levando a diminuição da energia de ligação 

(MONTROSS,1998; PAULIK, BASKARAN, ARMSTRONG,1998).  

Essa diminuição também pode ser ocasionada pelo aumento do 

coeficiente de expansão térmica (CET) do filme cerâmico dopado, gerando 

uma maior densidade de pré-trincas após o tratamento térmico para a 

formação da fase desejada. Nestas condições a amostra foi submetida ao 

carregamento mecânico, provocando um aumento da propagação de trincas 

onde proporcionou um elevado descolamento do filme cerâmico ao substrato 

metálico resultando assim uma diminuição na resistência mecânica (MORI et. 

al.,1997;DING et. al., 2006). 

A amostra recoberta com filme de La0,8Ca0,2CrO3 ensaiada em 

temperaturas na ordem de 900 ºC apresentou um comportamento mecânico 

com característica predominante de material metálico, evidenciando uma larga 

deformação na faixa de 23% quando submetido a baixos carregamentos, em 

torno de 150 N.  

Os resultados obtidos neste trabalho e por Sousa, 2010, mostraram que 

a camada depositada sobre o substrato metálico seja o filme de La0,8Ca0,2CrO3 

ou a de LaCrO3 intrínseca (SOUSA, 2010) não provocaram nenhuma influência 

de ancoramento mecânico ao substrato metálico quando submetido as 

condições de carregamento e de alta temperatura ao mesmo tempo, 

apresentando características de materiais bastante dúcteis. Desta forma o filme 

cerâmico recoberto no substrato metálico não melhorou a rigidez do mesmo.  
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Essa diminuição da resistência mecânica pode ser ocasionada pelas 

trincas pré-existentes após o processo de obtenção da fase cristalina, como 

dito anteriormente, a que após o carregamento mecânico provocou um 

aumento de densidade de trinca, e foi influenciada pela alta temperatura do 

ensaio gerando possivelmente o descolamento do filme sobre o substrato 

metálico. 

Outro fator que pode ter ocasionado o não ancoramento do filme 

cerâmico para o aumento da rigidez mecânica do substrato foi a diferença do 

coeficiente de expansão térmica entre substrato metálico e o filme cerâmico 

gerando tensões térmicas e ocasionando uma maior formação de trincas e 

resultando o descolamento do filme sobre o substrato metálico com menor 

carregamento, em torno de 150 N, ocasionada pela diminuição da rigidez do 

material recoberto. 

Portanto é possível afirmar que as camadas depositadas por spray 

pirólise precisam ser otimizadas, como por exemplo, uniformizar por meio de 

um comando numérico computadorizado (CNC), e/ou auxiliada com outra 

técnica para melhorar a densificação, diminuindo os defeitos pré-existentes, de 

maneira que estes possam efetivamente reforçar a base metálica quando 

submetida a esforços mecânicos e alta temperatura, na ordem de 900o C. 

 

7.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

7.2.4.1 Substrato metálico após o ensaio oxidativo a 900 ºC 

 

As figuras 82 e 83 apresentam as micrografias da seção transversal do 

substrato metálico após o ensaio oxidativo na temperatura de 900ºC. Na figura 

84 pode-se observar com um de aumento de 200X a formação de uma camada  
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protetora densa de Cr2O3 e (Cr,Mn)3O4 com tamanho aproximado de 78 µm, as 

mesmas fases que foram identificadas na análise de difração de raios X sobre 

o substrato metálico sem recobrimento.  

 

Figura 82. Micrografia da seção transversal do substrato metálico após o 

ensaio oxidativo a 900 ºC, com aumento de 200X. 

 

Nas camadas de Cr2O3 e (Cr,Mn)3O4 não foram observadas fissuras, em 

contrapartida em testes, realizados no mesmo substrato metálico (SS444) em 

tempo maior, 200 horas, de exposição ao ambiente oxidativo, houve a 

formação de fissuras e deslocamento da camada de Cr2O3 (CONCEIÇÃO, 

2012). Corroborando que existe a necessidade de uma camada protetora 

estável para evitar a quebra e/ou descolamento da camada quando a mesma 

estiver em operação da PaCOS, o que poderia afetar o desempenho.  

A figura 83 apresenta a micrografia da camada de Cr2O3 formada no 

substrato metálico, com aumento de 10000X, observa-se estruturas prismáticas 

com tamanho médio aproximado de 1 µm e o seu respectivo espectro de EDS 

no ponto A, ilustrado na figura 84, indica a presença de picos intensos de 
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cromo (Cr) e ferro (Fe) que são elementos presentes nas fases identificadas no 

difratograma do item 7.2.2. 

 

Figura 83. Micrografia obtida por MEV da camada formada no substrato metálico, com 

aumento de 10000X. 

 

 

 

 

A 
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Figura 84. EDS na camada formada sobre o substrato metálico (Ponto A). 

 

A figura 85 a seguir apresenta a micrografia na região de topo do 

substrato metálico puro com aumento de 10000X. Pode-se notar que tanto a 

camada de óxido formada no topo, como a camada formada no restante do 

substrato metálico apresenta uma estrutura bastante semelhante do tipo 

prismática. 

  

 

Figura 85. Micrografia na região do substrato metálico com aumento de 10000X. 

Al 
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A figura 86 mostra EDS, no ponto B, do substrato metálico, como se 

pode ver estão presentes os elementos existentes naquela região, tais como, 

ferro (Fe), cromo (Cr), e manganês (Mn), que são elementos comuns no aço 

inoxidável ferrítico 444 (substrato metálico).  

 

Figura 86. O EDS do substrato metálico (Ponto B). 

O elemento Mn apresentado, proveniente do SS444, é mostrado no EDS 

confirmando a formação da fase (Cr,Mn)3O4 após a exposição ao ensaio 

oxidativo. Este é devido à reação entre Mn+2 e o vapor de Cr, formando 

espécies do tipo Cr-Mn-O, seguida pela formação do (Cr,Mn)3O4 em 

concordância com as referências anteriores de CHEN et. al., 2005; ZHEN et. 

al., 2006; PYO et. al., 2011; CONCEIÇÃO, 2012 ). 

A figura 87 mostra o mapeamento em linha do substrato metálico não 

recoberto, pode-se observar grande presença dos elementos ferro, cromo, 

manganês, silício e molibdênio. A diminuição da quantidade de Mn da amostra 

(2) para a superfície da amostra (1), possivelmente está relacionada com a 

Al 
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baixa difusão devido a pouco tempo de exposição da amostra ao ensaio 

oxidativo na temperatura de 900º C. 

 

Figura 87. O mapeamento em linha do substrato metálico após ensaio oxidativo de 24 horas. 

 
 A análise pôde confirmar a formação da fase de espinélio (Cr, Mn)3O4 

na camada de óxido de Cr2O3. Comparando com resultados de difração de 

raios X, percebe-se a diminuição da presença de cromo da região (2) até a 

superfície da amostra, região (1), pois foi constatada a formação da fase óxido 

de cromo (Cr2O3) na camada sobre o aço inoxidável 444, devido este 

apresentar uma menor energia de Gibbs em relação ao Fe2O3. Isto favoreceu a 

formação do Cr2O3, onde a mesma pôde ser comprovada no Diagrama de 

Ellingham (figura 8). Essa alta concentração de ferro (Fe) e silício (Si) 

observada no mapeamento em linha, foi devido à difusão destes elementos no 

sentido de 2 para 1 representado na figura 87, quando submetido à alta 

temperatura do ensaio oxidativo.  

 

 

2 1 
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7.2.4.2. Substrato metálico recoberto com filme de La0,8Ca0,2CrO3  

 

As figuras 88 e 89 mostram as micrografias da camada superficial e transversal 

do material cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 sobre substrato metálico após o 

processo de deposição por spray-pirólise, respectivamente. 

 

Figura 88. Micrografias da camada superficial do material cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 
sobre substrato metálico. 

 

A figura 88 mostra a micrografia do filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3   

obtida com aumento de aproximadamente 800 X, observou-se a presença de 

regiões com aglomerados, porosidade aberta, micro trincas e a baixa 

uniformidade da camada. Estes defeitos provavelmente surgiram devido a 

escolha dos parâmetros de deposição e/ou por falta de controle dos parâmetros 

adotados para a obtenção do filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato 

metálico.  
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Estes defeitos possivelmente vêm influenciar no comportamento termo-

mecânico do substrato recoberto com filme de La0,8Ca0,2CrO3 diminuindo a 

resistência a oxidação e a resistência mecânica deste componente em operação 

na PaCOS, como foi mostrado nos resultados anteriormente, após ensaios 

mecânicos na temperatura ambiente e em alta temperatura. 

 

Baseado no que se refere aos parâmetros de deposição do filme, a 

espessura aproximada do filme depositado sobre o substrato metálico foi 

estimado com auxilio de uma amostra, depositada inicialmente em apenas um 

lado.  

Na figura 89 a seguir, é ilustrada a seção transversal da amostra 

recoberta apenas de um lado, com aumento de 890 X, onde se pode observar 

três zonas distintas, uma, à esquerda da micrografia, mostrando o substrato 

metálico, a segunda zona, mais central, de transição e a terceira zona formada 

pelo recobrimento de material cerâmico La0,8Ca0,2CrO3.  

 

 

Figura 89. Seção transversal do substrato metálico depositado com La0,8Ca0,2CrO3  

apenas em um lado. 
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A formação destas zonas vêm corroborar com a falta de controle de 

deposição do filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico, 

dificultando assim, a medida da espessura do filme. Devido a isto, estimou-se 

que a espessura aproximada do filme cerâmico depositado ficou entre 60 e 80 

µm. 

Na micrografia, da figura 89, pôde-se observar melhor, as regiões 

aglomeradas, bem como porosidade aberta e microtrincas, defeitos estes que 

podem ter influenciado nas propriedades termo-mecânicas do substrato 

diminuindo a resistência a oxidação e a mecânica deste componente em 

operação na PaCOS. 

Na figura 90(a) é apresentada a micrografia do filme cerâmico com 

aumento de aproximadamente de 15000 X, pode-se confirmar a formação da 

fase perovskita de La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico em concordância 

com a análise por difração de raios X do item 7.2.2, Na figura 90 (b), é mostrado 

a microanálise por EDS realizada no ponto A, na amostra, comprovando a 

presença dos elementos que constituem a fase perovskita e a presença do 

elemento Fe proveniente do substrato metálico (Fe-Cr).  

 

 

A 
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Figura 90. Micrografia do filme cerâmico depositado com aumento de 15000X (a)  
EDS no ponto A(b) 

 

A presença deste elemento pode estar relacionada com a característica 

da técnica de deposição que não proporcionou uma boa uniformidade da 

camada, advinda dos parâmetros de deposição e/ou por falta de controle dos 

parâmetros adotados para a obtenção de filmes cerâmicos depositados no 

substrato metálico que vêm corroborar no que foi descrito em micrografias 

anteriores. 

A figura 91 apresenta o mapeamento superficial dos elementos, cálcio, 

cromo, ferro, lantânio e oxigênio, respectivamente, do filme cerâmico de 

La0,8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico. Pode-se notar uma melhor 

distribuição do cálcio, cromo e do lantânio, elementos que são os principais 

constituintes da fase La0,8Ca0,2CrO3 depositada sobre o substrato metálico.  

A 

B 
A 
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Nota-se também a distribuição do elemento ferro, sendo este constituinte 

proveniente apenas do substrato metálico (Fe-Cr). Percebe-se em geral uma 

quantidade menor deste elemento e o mesmo apresenta regiões de maior 

concentração devido à porosidade presente no filme cerâmico. 

 

Figura 91. Mapeamento superficial do filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3. 

 

7.2.4.3 Substrato metálico recoberto após o ensaio oxidativo a 900 ºC 

 

A figura 92 apresenta a micrografia superficial do substrato metálico 

recoberto após o ensaio oxidativo na temperatura de 900ºC, com aumento de 

2000 X. Percebe-se a presença das fases distintas, a fase perovskita de 

La0,8Ca0,2CrO3, a fase de Cr2O3 e uma terceira fase intermediária de (Cr, 

Mn)3O4, comprovada na análise de difração de raios X, representado na figura 

80, após o ensaio oxidativo. 
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Figura 92. Micrografia superficial do substrato metálico recoberto após  

 ensaio oxidativo na temperatura de 900ºC, com aumento de 2000X 

 

As fases Cr2O3 e (Cr, Mn)3O4 formadas após o processo oxidativo são 

provenientes dos constituintes do substrato metálico e possivelmente 

relacionadas com as regiões onde não houve uma boa deposição do filme 

cerâmico, proporcionando uma área exposta com isso havendo oxidação do 

substrato metálico e favorecendo o crescimento da camada passivadora de 

Cr2O3 e (Cr, Mn)3O4. 

A figura 93 ilustra a micrografia com aumento de aproximadamente de 

12000 X. Nesta é possível observar a morfologia mais detalhada das fases 

presentes de La0,8Ca0,2CrO3 , Cr2O3 e (Cr, Mn)3O4 onde nota-se a presença de 

estrutura perovskita e a estrutura prismática de Cr2O3 como também a 

presença da fase intermediária de (Cr, Mn)3O4 como demostrada na difração 

La0,8Ca0,2CrO3 

Cr2O3 
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de raios X, na figura 80 ,respectivamente, em concordância com as 

micrografias observadas do substrato metálico recoberto e substrato nu, após o 

ensaio oxidativo a 900 ºC.  

 

 

Figura 93. Micrografia superficial do substrato metálico recoberto após o ensaio oxidativo na 
temperatura de 900ºC, com aumento de 12000 X. 

 

A partir das micrografias apresentadas pode-se observar que o filme 

cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3  mostrou estabilidade microestrutural quando 

submetido a ambiente oxidativo, proporcionando com isso o aumento na 

resistência a oxidação do substrato metálico, como observado no item 6.2.1. 

Este aumento na resistência a oxidação do substrato metálico, pode ser 

melhorado, quando associado à outra técnica de deposição, como dip-coating, 

onde, por exemplo, após a deposição do filme de La0,8Ca0,2CrO3 sobre o 

substrato metálico pela técnica de spray-pirólise, este pode ser recoberto antes 

A 

B 
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da pirólise com o mesmo filme de La0,8Ca0,2CrO3 usando a outra técnica. Desta 

maneira proporcionará a diminuição dos defeitos iniciais de processo, como, 

porosidade aberta, microtrincas e formará uma barreira uniforme e densa que 

venha impedir a difusão do oxigênio para o substrato metálico, mantendo a 

integridade química do mesmo.   

 A figura 94 ilustra os respectivos EDS nos pontos A e B, da figura 93, 

evidenciando a composição das fases presentes após o ensaio oxidativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se notar tanto no ponto A e ponto B a presença dos elementos 

cálcio, cromo, lantânio e oxigênio provenientes do filme cerâmico depositado, 

como também a presença dos elementos ferro, cromo e manganês sendo 

estes provenientes do substrato metálico. No ponto A observa-se uma maior 

intensidade do pico de manganês, possivelmente relacionada com a formação 

da fase intermediária de (Cr, Mn)3O4 no substrato metálico após o ensaio 

oxidativo na temperatura de 900ºC,  em concordância do que foi mostrado por 

Conceição, 2012, após o ensaio oxidativo do mesmo substrato metálico (AISI 

444). No ponto B observa-se um pico não tão intenso de manganês quando 

Figura 94. EDS nos pontos A e B do substrato metálico recoberto após ensaio oxidativo. 
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comparado ao ponto A, onde possivelmente o filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 

funcionou como barreira de proteção no substrato metálico, impedindo a maior 

difusão dos elementos do substrato à superfície, no caso o manganês, e da 

superfície para o substrato, no caso o oxigênio. 

Percebeu-se a alta intensidade do elemento cromo, pois o mesmo está 

presente nas duas fases distintas de La0,8Ca0,2CrO3 e Cr2O3 e a baixa 

intensidade do elemento ferro, possivelmente relacionada com a barreira de 

proteção do filme de La0,8Ca0,2CrO3 e da camada passivadora de Cr2O3 , que 

funcionou como barreira de reforço juntamente com o filme de La0,8Ca0,2CrO3, 

onde o mesmo proporcionou um aumento significativo na resistência à 

oxidação do substrato metálico.  

Observou-se na análise de comportamento oxidativo que o ganho de 

massa se manteve constante. Em contra partida, se faz necessária a 

realização de teste oxidativo com tempos maiores que 24 h de exposição e/ou 

com fluxo maior que 1ml/min, para comprovar a eficiência do filme de 

La0,8Ca0,2CrO3  recoberto sobre o substrato metálico de AISI 444, pois segundo 

Conceição, 2012, após 200 h de exposição ao ensaio oxidativo houve a 

formação de defeitos, como trincas e fissuras, provocando o descolamento do 

filme passivador de Cr2O3 resultando na diminuição da resistência a oxidação 

do substrato metálico. 
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7.2.4.4 Substrato metálico recoberto após o ensaio mecânico temperatura 

ambiente 

 

A figura 95 apresenta a micrografia do substrato metálico recoberto após 

o ensaio mecânico de flexão em 04 pontos à temperatura ambiente com 

aumento de 4700 X. 

 

 

Figura 95. Micrografia do substrato metálico recoberto após o ensaio mecânico de flexão em 04 

pontos à temperatura ambiente. 

Pode-se notar a presença de diversas fissuras e o evidente 

descolamento do filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3 do substrato metálico 

proveniente do carregamento mecânico ao qual foi submetida a amostra. 

Observa-se que trincas propagam-se perpendicularmente ao carregamento 

A 

B 

C 
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submetido no ensaio de flexão em 04 pontos. Nesta micrografia observa-se 

também a presença de 03 regiões distintas, (A) região de aglomerado que 

apresenta o filme de La0,8Ca0,2CrO3, (B) região do filme parcialmente descolado 

da camada oxidada de Cr2O3 apresentando fissuras evidentes, em 

concordância com a morfologia prismática devido ao tratamento térmico para 

formação da fase cristalina de La0,8Ca0,2CrO3 e a (C) região expondo o metal 

de base (AISI 444) devido ao descolamento total dos filmes de La0,8Ca0,2CrO3 e 

a camada de Cr2O3 após ser submetida ao carregamento mecânico. 

A figura 96 a seguir, mostra o mapeamento superficial da micrografia 

ilustrada na figura 95, onde são apresentados os elementos, cromo, cálcio, 

oxigênio, lantânio, manganês e ferro, respectivamente. Observa-se uma 

distribuição uniforme dos elementos cromo, cálcio e oxigênio em todas as 

regiões.  
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Figura 96. Mapeamento superficial do substrato metálico recoberto após o ensaio mecânico de 

flexão em 04 pontos à temperatura ambiente.  

 

Pode-se observar também uma grande concentração do elemento ferro, 

constituinte presente do substrato metálico (Fe-Cr) nessas regiões, 

confirmando o descolamento total do filme cerâmico sobre o substrato metálico. 

É possível ainda no mapeamento do elemento lantânio, observar uma 

distribuição não uniforme, onde o mesmo se concentra na região (A) citada 

anteriormente.  

Por fim, Nota-se que os elementos manganês e ferro estão 

uniformemente distribuídos, estando possivelmente relacionado com a difusão 

deste elemento à superfície do substrato metálico. 
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A figura 97 mostra o EDS nos pontos A, B e C do substrato metálico 

recoberto após o ensaio mecânico na temperatura ambiente da figura 95. 

 

Figura 97. EDS nos pontos A, B e C do substrato metálico recoberto após o ensaio mecânico na 
temperatura ambiente. 

 
No Ponto A pode-se notar a presença dos principais elementos 

formadores do filme cerâmico como, cromo, lantânio, cálcio, oxigênio e também 

a presença do elemento ferro que se apresenta apenas no substrato metálico. 

No Ponto B, percebe-se a presença dos elementos formadores do filme 

cerâmico, porém com menor intensidade comparado com o ponto A e nota-se 

também a presença dos elementos ferro, manganês e titânio onde a presença 

destes está, possivelmente, relacionados com elementos presentes no 

substrato metálico (AISI 444) em concordância com especificado pelo 

fabricante ArcelorMittal.  

No Ponto C, observa-se um aumento relevante na intensidade do pico 

do elemento ferro, presente apenas no substrato metálico (Fe-Cr), confirmando 

que esta região apresenta características do mesmo. Observou-se também a 
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presença do elemento molibdênio, possivelmente relacionado com a presença 

no substrato metálico com pequena intensidade, segundo a referência do 

fabricante. 

7.2.4.5 Substrato metálico recoberto após o ensaio mecânico em alta 

temperatura de 900 ºC 

 

 A Figura 98(a) e 98(b) a seguir apresentam as micrografias da 

superfície do substrato metálico com recobrimento de La0,8Ca0,2CrO3 após o 

ensaio mecânico de flexão em 04 pontos em alta temperatura de 900 ºC, com 

aumento de aproximadamente 680 X e 4500 X, respectivamente. 

 

Figura 98. Micrografias da superfície do substrato metálico com recobrimento de La0,8Ca0,2CrO3 

após o ensaio mecânico de flexão em 04 pontos em alta temperatura de 900 ºC, com aumento de 
aproximadamente 680 X (a) e 4500 X (b). 

 
Pode-se observar a presença evidente de diversos defeitos como, 

porosidade, trincas transversais perpendiculares ao sentido do carregamento e 

apenas o descolamento parcial do filme de La0,8Ca0,2CrO3 recoberto sobre 

substrato metálico, onde estes dois últimos defeitos são provenientes do 

A B 
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carregamento ao qual a amostra foi submetida durante o ensaio termo-

mecânico.  

A Figura 98 (b) apresenta a micrografia da figura 98 (a) com ampliação 

de 4500 X , com intuito de mostrar detalhadamente a propagação das trincas, 

onde a propagação sofreu influência de dois tipos de mecanismos de 

propagação. 

O primeiro pelo efeito térmico que provocado pelo aumento de 

temperatura e pela diferença de coeficiente de expansão térmica do substrato 

metálico (AISI 444) e do filme recoberto de La0,8Ca0,2CrO3, favorecendo o 

aumento da densidade da microtrinca pré-existente, proveniente da técnica de 

deposição do filme cerâmico, que associado ao carregamento mecânico 

provocou a propagação destes defeitos com menor energia. 

Ainda como efeito térmico, houve a quebra das ligações da estrutura 

perovskita após o ensaio mecânico em alta temperatura. De acordo com 

PAULIK, BASKARAN, ARMSTRONG, 1998, a adição do elemento cálcio na 

estrutura da LaCrO3 proporcionou o aumento da distância interatômica da 

estrutura perovskita, possivelmente ocasionando a diminuição da energia de 

ligação da mesma, consequentemente diminuindo o módulo de elasticidade do 

filme cerâmico. 

 O baixo valor na resistência mecânica do filme sobre o substrato 

metálico em alta temperatura provocou um descolamento do filme cerâmico, 

devido o mesmo não ter adquirido um ancoramento mecânico adequado. 

 A figura 99 (a) e 99 (b) a seguir apresentam as micrografias da 

superfície do substrato metálico com recobrimento de La0,8Ca0,2CrO3 após o 

ensaio mecânico de flexão em 04 pontos em alta temperatura de 900 ºC, com 
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aumento de aproximadamente 460 X e 1000 X, respectivamente. Nesta 

micrografia existem regiões com descolamento parcial do filme cerâmico de 

La0,8Ca0,2CrO3, onde a zona marcada mostra uma microestrutura com 

característica morfológica diferente da observada no substrato metálico 

recoberto após ensaio mecânico a temperatura ambiente. Devido a esta 

alteração realizou-se o mapeamento com intuito de avaliar os constituintes 

presentes nesta zona para confirmar o descolamento parcial do filme cerâmico 

e evidenciar o baixo carregamento mecânico necessário para ocorrer o 

descolamento. 

 

Figura 99. Micrografias da superfície do substrato metálico com recobrimento de La0,8Ca0,2CrO3 

após o ensaio mecânico de flexão em 04 pontos em alta temperatura de 900 ºC, com aumento de 

aproximadamente 460 X(a) e 1000 X(b). 

 
A figura 100 a seguir apresenta o mapeamento superficial dos principais 

elementos da região contida na figura 98 (b). Com base no mapeamento pode-

se observar uma distribuição uniforme de cromo, lantânio, oxigênio e cálcio na 

maioria da amostra, sendo que o elemento ferro apresenta uma menor 

quantidade na amostra e na região onde ocorreu o descolamento do filme. 

 

 

A B 
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Figura 100. Mapeamento superficial do substrato metálico recoberto após o ensaio mecânico em 

alta temperatura de 900 ºC. 

 
A melhor distribuição dos elementos Cr, La, Ca e O, formadores do filme 

cerâmico indicam que existe uma camada remanescente de La0,8Ca0,2CrO3 

após o ensaio mecânico a alta temperatura comprovando o descolamento 

parcial do filme cerâmico, sendo assim, o mesmo não funcionou como reforço 

mecânico no substrato metálico, diferente do comportamento no ensaio a 

temperatura ambiente onde o filme cerâmico atuou como reforço cerâmico para 

o substrato metálico proporcionando uma maior resistência mecânica.  

A figura 101 mostra o EDS nos pontos A, B, C e D da micrografia 

ilustrada na figura 98 (b) do substrato metálico recoberto após o ensaio 

mecânico em alta temperatura. Percebe-se que os pontos A e B apresentam 

elementos principais formadores do filme cerâmico de La0,8Ca0,2CrO3, 

possivelmente relacionando que não houve descolamento parcial ou total do 
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filme sobre o substrato metálico. Corroborando que o filme cerâmico não 

funcionou como ancoramento mecânico para o substrato metálico como 

discutido anteriormente. 

Nos Pontos C e D na região do descolamento do filme, houve o 

aparecimento de outros elementos, como o ferro, elemento base do substrato, 

e o manganês, elemento presente em pequena proporção no substrato 

metálico, mas em pequena intensidade. 

 

Figura 101. EDS nos pontos A, B , C e D na região do descolamento do filme no substrato 
metálico recoberto após ensaio mecânico a alta temperatura. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
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8.1 CONCLUSÕES  
 

A La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 sinterizada a 1600 ºC por 4 horas em ar a partir 

de pós obtidos pelo método da combustão apresentou valores relativamente 

altos de densidade e porosidade baixa de 6,26 g/cm3
 e 0,50%, 

respectivamente, com densidade relativa de 96%. 

A fractografia do material cerâmico apresenta após os testes de dureza 

e resistência mecânica na temperatura ambiente e alta temperatura os dois 

modos de fratura inter e transgranular após os testes. A sua resistência 

mecânica diminui com aumento da temperatura de 62 MPa na temperatura 

ambiente para 53 MPa a alta temperatura. 

No comportamento oxidativo, o recobrimento do filme cerâmico de 

La0.8Ca0,2CrO3 sobre o substrato metálico mostrou estabilidade em ambientes 

oxidativos e proporcionou um aumento na resistência à oxidação dos 

substratos metálicos em todas as temperaturas, os ensaios de resistência a 

flexão realizados na temperatura ambiente produziram uma mudança no 

comportamento mecânico dos substratos recobertos com filme cerâmico de 

La0,8Ca0,2CrO3, apresentando no substrato metálico um comportamento 

tipicamente cerâmico, com altos valores de resistência e reduzida deformação 

das amostras. 

Na temperatura de 900o C todos os substratos metálicos e substratos 

recobertos apresentaram um comportamento de caráter metálico com altos 

valores de deformação em torno de 23%. 
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Os ensaios mecânicos deram subsídios para afirmar que a camada 

depositada de perovskitas precisa ser ainda otimizada, objetivando reforçar 

mecanicamente a base metálica em altas temperaturas, na ordem de 900 ºC. 

8.2 SUGESTÕES  
 

Como Sugestões para trabalhos futuros propõem-se:  
 
 

 Montar um sistema de deposição de spray-pirólise acoplado a interface 

computacional (CNC) com intuito controlar melhor a deposição tanto 

com reagentes na fase líquida (sais) e sólida (óxidos); 

 Realizar estudo das propriedades mecânicas do interconector cerâmico 

de La0,8Sr0,2Cr0,92Co0,08O3 com a prensagem isostática e variações de 

pressão de compactação.  

 Realizar testes de resistência mecânica em outros componentes da pilha 

PaCOS, como na meia-célula, sobre influência de ambientes redutores e 

oxidantes. 

 Realizar deposições múltiplas pela técnica de spray-pirólise com 

tratamento térmico intermediário 

 Realizar caracterização térmica/dilatométrica dos componentes da 

PaCOS. 
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