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RESUMO
Pós cerâmicos à base de óxidos de estrutura do tipo perovsquita é de fundamental interesse
atualmente, pois apresentam condutividade iônica e eletrônica importante na utilização de
materiais com aplicações tecnológicas como: sensores de gases, membranas permeáveis ao
oxigênio, catalisadores e eletrólito para células a combustível de óxido sólido . O objetivo
principal dessa pesquisa é desenvolver compostos cerâmicos quartenários nanoestruturados à
base de óxidos de Bário (Br), Estrôncio (Sr), Cobalto (Co) e Ferro (Fe). Nesse trabalho foram
sintetizados compostos de BaxSr(1-x)Co0,8Fe0,2O3-δ (x = 0,2, 0,5 e 0,8) através do método de
coprecipitação via oxalato. Os pós sintetizados foram caracterizados por análise termogravimétrica e termodiferencial (TGA-TDA), difração de raios X (DRX) com refinamento pelo
método de Rietveld através do software MAUD e microscopia eletrônica de varredura
(MEV). Os resultados obtidos mostraram que a técnica de síntese utilizada foi satisfatório
para produção de soluções sólidas cerâmicas nanoestruturadas. Os pós obtidos apresentaram
uma fase cristalina com estrutura do tipo perovsquita. O resultado de TGA-DTA apresentou
que a fase homogênea de interesse foi obtida a temperatura acima de 1034°C. Foi observado
também que a taxa de aquecimento do processo de calcinação não interferiu na eliminação
das impurezas presentes no pó cerâmico. A variação na adição do dopante bário promoveu
alterações no tamanho médio de cristalito em escala nanométrica, sendo a composição
BSCF(5582) obtido o menor valor (179,0nm). Os resultados obtidos pelo método de coprecipitação foram comparados com os métodos de síntese em estado sólido e complexação
EDTA-citrato.

Palavras-chave: BaxSr(1-x)Co0,8Fe0,2O3-δ, Cerâmicas nanoestruturadas; perovsquita; método
de coprecipitação via oxalato.
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PASSOS, R. H. D. – Synthesis and characterization of powder Ba(x)Sr(1-x)Co0, 8Fe0,2O3-δ by
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ABSTRACT
Ceramic powders based on oxides of perovskite-type structure is of fundamental interest
nowadays, since they have important ionic-electronic conductivity in the use of materials with
technological applications such as gas sensors, oxygen permeation membranes, catalysts and
electrolytes for solid oxide fuel cells (SOFC). The main objective of the project is to develop
nanostructured ceramic compounds quaternary-based oxide Barium (Br), Strontium (Sr), Cobalt (Co) and Iron (Fe). In this project were synthesized compounds BaxSr(1-x)Co0, 8Fe0,2O3-δ (x
= 0.2, 0.5 and 0.8) through the oxalate co-precipitation method. The synthesized powders
were characterized by thermogravimetric analysis and differential thermal analysis (TGADTA), X-ray diffraction (XRD) with the Rietveld refinement using the software MAUD and
scanning electron microscopy (SEM). The results showed that the synthesis technique used
was suitable for production of nanostructured ceramic solid solutions. The powders obtained
had a crystalline phase with perovskite-type structure. The TGA-DTA results showed that the
homogeneous phase of interest was obtained temperature above 1034°C. It was also observed
that the heating rate of the calcination process did not affect the elimination of impurities present in the ceramic powder. The variation in the addition of barium dopant promoted changes
in the average crystallite size in the nanometer range, the composition being BSCF(5582)
obtained the lowest value (179.0nm). The results obtained by oxalate co-precipitation method
were compared with those synthesis methods in solid state and EDTA-citrate method.

Keywords: BaxSr(1-x)Co0,

8Fe0,2O3-δ,

Ceramic nanostructured; perovskite; oxalate co-

precipitation method.
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Introdução

Introdução

1. INTRODUÇÃO
O estudo de processos de separação de gases utilizando materiais cerâmicos permeáveis a oxigênio tem aumentado consideravelmente nos últimos anos devido ao baixo consumo
de energia envolvida no processo quando comparamos com métodos convencionais como, por
exemplo, a liquefação fracionada.
O princípio envolvido no método de separação de gases por liquefação fracionada se
baseia na diferença entre os pontos de condensação dos gases presente em uma mistura. O
processo consiste na redução de temperatura e/ou aumento da pressão até a liquefação dos
gases com maior ponto de condensação, com a mudança de fase (gás para líquido) a separação é efetivada. Tal procedimento é muito oneroso, pois exige uma demanda de energia muito
elevada (ALAEE & MOHAMMADI, 2009a).
Há muitas aplicações industriais de gás oxigênio puros obtidos através de métodos de
separação de gases, incluindo usos de oxigênio para fabricação de vidro, indústria de fabricação de semicondutores, processamento de alimentos, metalurgia (por exemplo, produção de
cobre e aço), corte e processos de soldagem, a combustão de hidrocarbonetos onde uma maior
eficiência e menores emissões são cruciais, a indústria petroquímica para a conversão de gás
natural em combustíveis líquidos, à purificação biológica de água, incineração de resíduos
limpo, aeração e oxigenação em tanques de piscicultura (BADWAL & CIACCHI, 2001), todos os processos citados usam oxigênio em alguma etapa.
Ao longo dos últimos 30 anos, as membranas começaram a ser utilizadas em vários
processos industriais como agentes de separação de compostos. A sua aplicabilidade tem-se
aumentado com o tempo e atualmente os processos de separação por membranas são utilizados em áreas tão diversas como a separação de gases.
Para ser uma promissora membrana seletora de oxigênio, o material deve possuir alta
permeabilidade ao oxigênio, bem como estrutura cristalina estável ao gradiente de pressão
parcial de oxigênio (SHAO, et al., 2001). Membranas produzidas a partir de misturas de materiais condutores iônicos e eletrônicos (MCIE ou, em inglês, Mixed Ionic-Electronic Conducting - MIEC), se usado para a separação de oxigênio a partir de uma mistura de gases contendo oxigênio como o ar, torna-se possível a obtenção de gás oxigênio de alta pureza (> 99.9%)
(SUNARSO, et al., 2008)
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São diversas as formas de preparação de materiais permeáveis a oxigênio, dentre eles
se destacam o método de síntese em estado sólido, complexação EDTA-citrato e o método de
síntese de coprecipitação via oxalato. O mais descrito na literatura atual é o método de complexação EDTA-citrato, no entanto, outros métodos estão sendo investigados com o intuito de
produzir materiais cada vez mais nanoestruturados.
Essa crescente demanda por materiais condutores iônicos e eletrônicos para aplicação
em processos de produção de oxigênio foi o motivo para o desenvolvimento desse projeto de
pesquisa que tem como objetivo sintetizar e caracterizar pós cerâmicos produzidos a partir do
método de síntese de coprecipitação via oxalato. A caracterização do material obtido foi feita
com análises de TGA-DTA, DRX e MEV.
Os materiais sintetizados foram os pós cerâmicos de composição Ba(x)Sr(1-x)Co0,
8Fe0,2O3-δ onde

o x assumi valores de 0,2, 0,5 e 0,8. Assim sendo, os materiais que foram pro-

duzidos são Ba0,2Sr0,8Co0, 8Fe0,2O3-δ descrito como BSCF(2882), Ba0,5Sr0,5Co0, 8Fe0,2O3-δ descrito como BSCF(5582) e Ba0,8Sr0,2Co0, 8Fe0,2O3-δ descrito como BSCF(8282). O principal
parâmetro observado após a síntese do material foi o tamanho médio do cristalito.
Desta forma, podem-se comparar os resultados obtidos dos pós de BSCF produzidos
através do método de coprecipitação via oxalato com os dados relativos aos mesmos materiais
que foram sintetizados com outros métodos de síntese (Estado sólido e EDTA-citrato). Um
estudo paralelo foi realizado para analisar a influência da taxa de aquecimento de calcinação
quanto à eliminação de impurezas das amostras. Na próxima seção, será apresentada a fundamentação teórica a cerca da tecnologia desenvolvida nesse trabalho.
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Revisão Bibliográfica

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Perovsquita
Óxidos de materiais que possuem a estrutura do tipo perovsquita têm recebido muita
atenção nos últimos anos devido ao potencial de aplicação desses materiais em sensores de
gases (CERDÀ, et al., 2002), células combustíveis (YAN, et al., 2006) e (YAN, et al., 2007),
membranas semipermeáveis a oxigênio (KHARTON, et al., 1999) e catalisadores em reação
de oxidação parcial do metano para produção de gás de síntese (BEDEL, et al., 2005). Tais
aplicações são possíveis graças à alta condutividade iônica e elétrica que os materiais do tipo
perovsquita possuem.

2.1.1 Estrutura
A perovsquita é um mineral que possui a mesma configuração estrutural do óxido de
titânio e cálcio ou CaTiO3 e foi descrito pela primeira vez pelo mineralogista Lev Aleksevich
von Perosvki (TANAKA & MISONO, 2001). Atualmente, o termo perovsquita é usado para
descrever estruturas que possuem a fórmula geral ABO3, onde "A" representa o sítio de coordenação que pode ser ocupado por cátions com grande raio iônico e número de coordenação
12 para a acomodação de átomos de oxigênio e "B" corresponde ao sítio de coordenação passível de ocupação por cátions de menor raio iônico e número de coordenação 6, conforme
mostrado na Figura 2.1.
A energia eletrostática é principal responsável pela estabilidade estrutural das membranas do tipo perovsquita ABO3, desta forma, para que uma estrutura ABO3 seja estável é
preciso que existam blocos estruturais na forma octaédrica nos sítios, conforme dito o sítio B
deverá estar predisposto a assumir um arranjo octaédrico (Figura 2.1). No caso do sítio A que
deverá se posicionar nos interstícios do octaedro, o tamanho do átomo deverá ser adequado
para que ocupe o sítio A satisfatoriamente. Caso contrário, a ligação entre B-O não poderá ser
otimizado de tal forma que pode ocasionar arranjos concorrentes ou até mesmo impossibilitar
a formação da estrutura (GOODENOUGH, 2001).
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Figura 2.1: Estrutura cristalina ABO3. (CHRONEOS, et al., 2010)

Há inúmeras possibilidades de formação de estruturas do tipo perovsquita, pois é possível adicionar outros elementos químicos na configuração original do composto. Esse artifício possibilita a alteração de propriedades desejáveis para melhorar o desempenho do composto a aplicação industrial adequada. O processo de adição de outros elementos químicos na
estrutura de uma perovsquita é denominada de dopagem, a composição da perovsquita dopada
pode ser representada por A1-xA'xB1-yB'yO3-δ onde A' e B' corresponde aos elementos dopantes.
Uma equação que se baseia em considerações geométricas dos raios iônicos foi desenvolvida para estimar os limites de tolerância dos tamanhos dos cátions a serem inseridos na
estrutura da perovsquita para que o composto se mantenha estável e essa equação, apresenta
abaixo, é conhecida como fator de tolerância de Goldschmidt.


   
√   

(2.1)

O fator de tolerância  é usado como um parâmetro discriminante para classificar as
perovsquitas no tocante à modificação da estrutura e as propriedades físicas resultantes
(ULLMANN & TROFIMENKO, 2001). O cálculo do fator de tolerância é dado pela Equação
(2.1), onde  e  são os raios iônicos dos íons que ocupam o sítio A e B, respectivamente, e
 representa o raio iônico do íon do oxigênio.
Em compostos do tipo perovsquita, o valor de  encontra-se entre aproximadamente
0,80 e 1,10 (ISHIHARA, 2009). Nota-se que óxidos com baixos valores de  adquirem uma
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estrutura polimorfa de perovsquita chamada ilmenita1. Quando o valor do fator de tolerância
está próximo da unidade ( ≈ 1) mais a estrutura está próximo da estrutura cúbica de uma
perovsquita ideal. A estrutura cristalina do material pode adquirir outras formas estruturais
como ortorrômbica e romboédrica quando a estrutura se apresenta distorcida.

2.1.2 Vacância
A vacância é uma das formas de imperfeições presente no material cristalino. Ela é definida como vazios ou lacunas presentes da rede que deveriam estar ocupadas por átomos. A
presença de lacunas altera a energia livre da rede cristalina. Esta energia pode ser reduzida
pela variação da concentração de vacâncias na rede. Tal concentração é diretamente dependente da variação da temperatura e para compostos do tipo perovsquita a tendência é aumentar a concentração de vacâncias com a elevação da temperatura.
Tanta a vacância quanto às demais formas de imperfeições em uma rede cristalina influenciam muito nas características do material, tais como resistência mecânica, propriedades
elétricas e químicas (VAN VLACK, 2000). Mais especificamente, o parâmetro de concentração de defeitos pode ser manipulado para obter a otimização das propriedades desejadas, tais
como condutividade iônica e eletrônica, difusão de oxigênio, atividade catalítica, expansão
térmica, propriedades magnéticas e etc. (ULLMANN & TROFIMENKO, 2001).

2.1.3 Condutividade iônica e eletrônica
A propriedade elétrica de condução iônica e eletrônica dos compostos do tipo perovsquita está sendo bastante explorada, nos últimos anos, em pesquisas de processos de separação de oxigênio devido à alta seletividade, é possível obter gás oxigênio de alta pureza (>
99.9%) quando o material cerâmico é aplicado, no processo, em forma de membrana semipermeável (SUNARSO, et al., 2008). Existem dois principais tipos de mecanismos de transporte de íons de oxigênio através do interior da membrana, um é aplicar uma diferença de
potencial elétrico entre as interfaces da membrana e o outro é submeter a uma diferença de
potencial químico através da aplicação de pressão parcial de oxigênio.
O transporte de oxigênio através da membrana do tipo perovsquita é conduzido por
um fluxo de íons de oxigênio que é contrabalanceado por um fluxo de elétrons. Todo o processo é impulsionado por um gradiente de pressão parcial de oxigênio entre as interfaces da
membrana. O mecanismo de transporte pode ser observado na Figura 2.2.
1

Ilmenita é um óxido natural de ferro e titânio (FeTiO3).
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Figura 2.2: Mecanismo de transporte. (a) Potencial elétrico, (b) Potencial químico (i) para membrana
monofásica e (ii) para membrana bifásica. (SUNARSO, et al., 2008)

A Figura 2.2 mostra o mecanismo de transporte de íons e elétrons através de uma
membrana cerâmica onde o item (a) apresenta o mecanismo de transporte impulsionado por
um potencial elétrico e o item (b) mostra o mecanismo de transporte impulsionado por um
potencial químico aplicado em uma membrana monofásica (i) e em uma membrana bifásica
(ii), a pressão parcial do gás oxigênio ( ) é a força motriz responsável pelo transporte dos
íons de oxigênio.
Vários autores veem relatando experimentos com óxidos do tipo perovsquita no intuito
de obter materiais cerâmicos com maior capacidade de conduzir íons e elétrons com o objetivo de melhorar o transporte de íons de oxigênio através da rede cristalina do material
(STEELE, 1995), (MAIYA, et al., 1997) e (XU & THOMSON, 1999).
Teraoka et al. (1988) foram um dos primeiros a relatarem esse mecanismo de transporte. Eles realizaram experimentos com materiais compostos por La(1-x)Sr(x)Co(1-y)FeyO3-δ e observaram que os valores de condutividade iônica (σi) e condutividade eletrônica (σe) aumentaPassos, R. H. D.

19

Revisão Bibliográfica
ram com o aumento da quantidade estrôncio e cobalto na estrutura, mais especificamente, a
quantidade de estrôncio influenciou mais significativamente nos valores de σi e σe. Teraoka et
al. (1988) concluíram que o aumento das condutividades iônica e eletrônica no material foi
proporcionado, principalmente, pela alta concentração de vacâncias no material.
Desta forma, a composição de se adequou melhor as condições impostas pelos autores
acima citados foi o composto SrCo0,8Fe0,2O3-δ. Essa composição serve de base para inúmeras
publicações, bem como para nosso projeto de pesquisa.

2.1.4 Dopante
Como já comentado no item 2.1.1 deste capítulo, outro elemento é introduzindo na
composição do material para proporcionar uma melhoria em determinada característica química ou física do composto. Foi observado que a membrana cerâmica SrCo0,8Fe0,2O3-δ obteve
melhor resposta quando analisado segundo a capacidade de transporte de íons de oxigênio, no
entanto, para ser aplicado em membranas semipermeáveis, o composto deve possuir boa estabilidade mecânica, pois a membrana é submetida a uma variação de pressão em sua interface
para promover o transporte iônico.
Para aumentar a estabilidade mecânica da membrana SrCo0,8Fe0,2O3-δ, foram propostos
alguns elementos dopantes para substituir, parcialmente, o Sr2+ na composição. Um dos elementos promissores era o lantânio (La2+), pois o mesmo melhorou a estabilidade da fase quanto a propriedade mecânica, no entanto, houve um decréscimo significativo da eficiência da
membrana supracitado em relação ao transporte iônico. Dentre os demais elementos passíveis
de ocupar o sítio A, o bário (Ba2+) despontou como o elemento mais adequado para dopar a
membrana SrCo0,8Fe0,2O3-δ, segundo Xiong et al. (2001), a presença do elemento bário ocupando o sítio A aumentou a estabilidade mecânica da fase sem alterar a eficiência do material
em permear oxigênio, de certa forma, o bário ainda ajudou a aumentar a eficiência de transporte de íons de oxigênio.
Outros elementos promissores são o praseodímio (MENG, et al., 2008) e (PATRO, et
al., 2010), o neodímio e o samário (MAGNONE, et al., 2010).

2.2 Métodos de síntese
A síntese de óxidos com estrutura do tipo perovsquita são de especial interesse para a
produção de um sólido homogêneo e com área específica maximizada, pois o método de síntese interfere, diretamente, nas características físico-químicas do sólido resultante como, por
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exemplo, a microestrutura, cristalinidade, tamanho de cristalito, dentre outros (SANTOS,
2010).
Existem alguns métodos de sínteses de materiais cerâmicos descritos na literatura os
quais são classificados segundo o estado físico dos reagentes, portanto, os métodos de síntese
são divididos em três categorias: Reação em fase sólida, em fase líquida e em fase gasosa. As
técnicas mais exploradas, atualmente, são das reações em fase sólida e líquida.
Desta forma, foi feito um breve levantamento bibliográfico acerca dos métodos de síntese mais utilizados para produzir materiais cerâmicos do tipo perovsquita com composição
Ba(x)Sr(1-x)Co0,8Fe0,2O3-δ. O método de reação em estado sólido, descrito no item 2.2.1, e o
método de complexação de EDTA-citrato (fase líquida), descrito no item 2.2.2, são as técnicas que servirão de comparação para a técnica de síntese proposto para esse trabalho que é o
método de coprecipitação via oxalato (item 2.2.3) para síntese do BSCF.

2.2.1 Reação em estado sólido
O método de síntese utilizado reação em estado sólido é processo de produção de material cerâmico de fácil manipulação, custo reduzido e, portanto, é um método bastante aplicado em processos industriais. O método consiste em misturar, mecanicamente, óxidos ou
precursores dos cátions de interesse os quais são submetidos à alta temperatura para proporcionar a interdifusão dos cátions gerando assim a fase desejada.
Esse procedimento acarreta algumas desvantagens no tocante à característica física e
química do material resultante. O produto apresenta pouca homogeneidade, ou seja, há formação de diversas fases secundárias indesejáveis, além disso, o valor médio do tamanho dos
cristalitos é elevado e, consequentemente, há uma perda significativa da área específica do
material, todo isso promovido pela reação em temperatura elevada.

2.2.2 Complexação EDTA-citrato
Uma das técnicas de síntese mais descrita e utilizada, atualmente, para produção de
materiais cerâmicos é o método de síntese EDTA-citrato. Nesse processo, as soluções precursoras (geramente, soluções de nitratos) contendo os cátions adequados são adicionadas para
formarem uma única solução (solução catiônica). Outra solução é preparada com a partir da
mistura entre o ácido etilenodiamino tetracético – EDTA – e hidróxido de amônia, essa solução é chamada de agente complexante.
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21

Revisão Bibliográfica
A solução catiônica e complexante são misturadas para formar uma terceira solução a
qual é colocada em um recipiente com agitação controlada e, então, é adicionado ácido cítrico
para iniciar a reação. Temperatura e pH são também mantidas sob controle até a formação de
um gel. Após a formação do gel, o produto é encaminhado para tratamento térmico. O procedimento descrito acima serve de base para os experimentos realizados por diversos autores,
cada um faz algumas variações na aplicação do método, no entanto, a essência se mantém a
mesma.
Lee et al. (2006) sintetizaram os materiais Ba0.5Sr0,5Fe0,2Co0,8O3-δ - BSCF(5528) - e
La0,6Ba0,4Co0,2Fe0,8O3-δ - LBCF(6428) - pelo método de complexação EDTA-citrato variando
o pH para analisar a influência do pH na da evolução de fase, na microestrutura dos pós e o
desempenho como material catódico. Foram sintetizadas três amostras diferentes do
BSCF(5528), a primeira amostra com pH 6 , a segunda com pH 8 e a terceira com o pH 10, já
o LBCF(6428) foi sintetizado apenas uma amostra com o pH 6.
A análise da estrutura mostra que os três tipos de pó BSCF(5528) preparados com pH
diferentes, exibem quase o mesmo comportamento de cristalização, o que mostra que a variação do pH não afeta a quelação entre os cátions constituindo EDTA e acido cítrico.
A análise das micrografias mostrou que houve diferença na morfologia do pó ao variar
o pH, pois a amostra com o menor pH(6) foi mais densa do que as outras amostras. Mostrou
também que o LBCF(6428) possui microestruturas mais porosas e mais finas que as partículas
BSCF(5528), isso se deu, pois a temperatura de cristalização do LBCF(6428) era muito mais
baixa do que as de BSCF(5528). Por outro lado, a fase de perovsquita apareceu em temperaturas tão baixas como 550°C, apesar de apenas pequenos picos, os quais foram atribuídos à fase
LBCF(6428) da perovsquita, foi observado que a cristalinidade aumentou com o aumento da
temperatura de calcinação. As conclusões obtidas foram que o comportamento de evolução de
fase da BSCF(5528) não depende do valor do pH da solução precursora, enquanto a microestruturado pó de BSCF(5528) preparado a partir da solução de precursor como maior valor de
pH (10) é mais denso do que a do pó de BSCF(5528) preparado a partir da solução de precursor como menor valor de pH (06).
Patra et al. (2011) sintetizaram a perovsquita BSCF(5582) variando o pH e a concentração molar usou pH 5, 7 e 9 e as concentrações de [EDTA]:[ácido cítrico]:[razão de íons
metálicos] iguais a 0,5:1,5:1,0 / 1,0:1,5:1,0 / 1,5:1,5:1:0 / 1,0:1,0:1,0 / 1,0:2,0:1,0 (Tabela 2.1)
os materiais foram calcinados entre 550°C a 950°C em um intervalo de 100°C por 4h. Todas
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as variações foram realizadas com fins de verificar a influência dessas mudanças nas características finais da perovsquita sintetizada.
Tabela 2.1: Planejamento experimental para produção de BSFC(5528) pelo método EDTA-citrato.
(PATRA, et al., 2011)

Identificação da Amostra
BSCF (A)
BSCF (B)
BSCF (C)
BSCF (D)
BSCF (E)
BSCF (F)
BSCF (G)

[EDTA]:[AC]:[cátions] / pH
0,5:1,5:1,0 / 7
1,0:1,5:1,0 / 7
1,5:1,5:1,0 / 7
1,0:1,0:1,0 / 7
1,0:2,0:1,0 / 7
1,0:1,5:1,0 / 5
1,0 :1,5:1,0 / 9

A fase pura da perovsquita foi obtida a 950°C onde todas as impurezas desapareceram
em todas as sínteses. Na análise da micrografia típica MEV do pó BSCF(5582) calcinado a
950°C por 4h com combinações diferentes dos parâmetros (o pó é aglomerado) pode-se observar que ao aumentar o EDTA [BSCF (A) e (B)] diminuiu o aglomerado, a área superficial
mostrou tendência similar. Essa diminuição pode ser atribuída também à diminuição da temperatura de combustão, a exotermicidade do complexo metálico de nitrato/citrato EDTA. No
entanto, quando aumenta a quantidade de EDTA para 1,5 mols, observa-se a diminuição da
área superficial e o aumento do tamanho do aglomerado. Foi verificado que o valor do tamanho do cristalito diminuiu com o aumento do pH [BSCF (B) a (G)].
A morfologia dos pós calcinados mostra a presença de aglomerados duros. Estudo sobre o comportamento de densificação revelou que a taxa de aquecimento lenta é benéfica para
alcançar maior densidade nas amostras e a densificação é fortemente dependente da temperatura.
Tabela 2.2: Análise de tamanho médio de cristalito por Patra et al. (2011)

Amostras
BSCF (A)
BSCF (B)
BSCF (C)
BSCF (D)
BSCF (E)
BSCF (F)
BSCF (G)
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Tamanho de cristalito [BET]
(nm)
187
86
634
236
143
149
56
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Os resultados obtidos da análise do DRX, entre as diferentes formas de preparação do
BSCF(5582), mostraram que a composição com pH 9 e concentração: 1:0:1,5:1,0 obtida a
950°C por 4 horas, com estrutura cristalina cúbica, foi encontrado para ser ideal pois alcançou
as melhores características do pó, com um menor tamanho do aglomerado devido ao aumento
da concentração e uma maior área de superfície que se deu pelo aumento do pH, obtendo a
fase pura, e após uma sinterização de 1100°C por 4 h obteve uma densidade de 90% em sinterização, onde o material obtido apresentou uma morfologia com aglomerados, e o tamanho do
grão encontrado está na faixa de 7 - 8µm.
Tan et al. (2003) sintetizaram o pó Ba0,5Sr 0,5Co 0,8Fe 0,2O3-δ por três métodos diferentes, o
método de estado sólido, método de citrato modificado e pelo método EDTA- citrato. A estequiometria usada foi à mesma para os três métodos e também foram utilizados os nitratos dos
metais como reagentes.
No método de Estado Sólido (ES), os nitratos foram aquecidos a sua temperatura de decomposição até formar os respectivos óxidos. Depois os óxidos formados misturados e moídos por 24h, por conseguinte, um pó de cor marrom foi obtido depois de ser seco a 200°C. No
método de Citrato Modificado (CM), os nitratos foram dissolvidos em ácido nítrico e o ácido
cítrico foi adicionado em uma razão de 2:1 em relação aos íons metálicos, o pH foi ajustado
para 9 com uma solução de amônia e a solução final foi mantido sob agitação por 24h. Uma
combustão espontânea ocorreu quando a solução foi seca a 200°C. No método EDTA-Citrato
(EC), EDTA foi dissolvido em uma solução de amônia e, então, foram adicionados os nitratos
e o ácido cítrico, a razão utilizada de [EDTA]:[ácido cítrico]:[íons metálicos] foi 1,0:1,5:1,0, o
pH ajustado para 6, uma solução marrom foi obtido e mantido em agitação por 24h. A remoção de água foi realizada por secagem a 200°C, a solução mudou para um gel para uma estrutura esponjosa.
Os pós sintetizados foram calcinados a 950°C durante 5h. A análise de DRX de cada método mostrou que para o método EC a fase perovsquita se desenvolveu completamente a
900°C e nos outros métodos a fase perovsquita surgiu acima dos 950ºC. O tamanho médio
dos grãos dos pós sinterizados foram 4,16, 4,27 e 3,99 nm para o ES, CM e EC, respectivamente.
Shao et al. (2000) sintetizaram o material Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ pelo método de complexação EDTA-citrato, a razão molar utilizada foi 1,0:1.5:1,0 e o pH foi ajustado para 6. Um
gel de cor púrpura escura foi obtido e então aquecido a 120-150°C durante várias horas para
fazer um pó primário, que foi calcinado a 950°C durante 5h. A análise do DRX mostrou que a
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temperatura ambiente depois de sintetizado por 24 horas foi bem indexada com uma estrutura
cúbica e parâmetro de rede $=3,9795Å.

2.2.3 Coprecipitação via oxalato
Este método consiste, basicamente, em preparar soluções homogêneas a partir de nitratos e oxalatos (precursores) dos cátions de interesse. As soluções são introduzidas em um
reator de mistura com agitação controlada. A precipitação do sólido ocorre mediante adição
de uma solução estequiométrica de ácido oxálico e oxalato de amônia, tal solução é chamada
de agente precipitante. A reação poderá acontecer em meio ácido ou básico, isso dependerá do
material que se almeja obter. E o controle de pH no meio reacional é feito através de um reagente doador de OH-.
Ochsenkühn-Petropoulou et al. (2002) fabricaram revestimentos supercondutores a
partir do pó de YBa2Cu3O3-x (&  0,1 − 0,2 ao qual foi produzido através do método de coprecipitação via oxalato. Eles dissolveram nitrato de ítrio hexahidratado Y(NO3)3.6H2O, nitrato de bário Ba(NO3)2 e nitrato de cobre Cu(NO3)2.2,5H2O em água deionizada em várias proporções estequiométricas perto de 1:2:3 (Y:Ba:Cu). Bário e cobre foram adicionados em excesso na solução de precipitação, foi adicionado também uma quantidade adequada de solução de ácido oxálico (0,5M) e mais 10% em excesso da mesma solução. O valor de pH foi
ajustado com a adição de NH4OH. A proporção de Y:Ba:CU utilizada na reação foi 1:2,2:3,45
em um meio ácido com valor de pH controlada em 4,5.
Após o término da reação, o precipitado resultante foi filtrado e seco a uma temperatura de 106ºC por 1h. O tratamento térmico da amostra foi realizado em duas etapas: na primeira, o produto da reação foi calcinado a 520ºC por 3h e, na segunda etapa, o material prétratado foi sinterizado em forma de pelotas (pellets) a 910ºC por 3h e recozido a 540ºC for
12h sobre um fluxo de oxigênio.
Os autores compararam e observaram que o pó de YBa2Cu3O3-x produzido através do
método de coprecipitação via oxalato precisou ser sinterizado a 910ºC por 3h ao invés de
960ºC por 12h do método de reação em estado sólido. Com isso, os autores deduziram que o
processo de coprecipitação produz compostos mais homogêneos, bem como tamanho de grãos
pequenos, desta forma, o tratamento térmico se tornou mais favorável.
Santos (2010) realizou sínteses do material SrCo0,8Fe0,2O3-δ a partir do método de coprecipitação via oxalato variando a composição do agente precipitante e o reagente contendo
ferro. Na ocasião, foi realizado um planejamento experimental 2² sem análise no ponto cenPassos, R. H. D.
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tral, as composições de agente precipitante foram um razão equimolar de oxalato de amônia/ácido oxálico e em outro momento somente oxalato de amônia foi usado. Para o reagente
fonte de ferro, foram utilizados o nitrato de ferro hexaidratado e o oxalato de ferro hexaidratado conforme mostrado na tabela abaixo.
Tabela 2.3: Planejamento experimental 2² realizado por Santos (2010).

Amostras
1
2
3
4

Agente precipitante
(NH4)2C2O4.H2O / H2C2O4.2H2O
(NH4)2C2O4.H2O
(NH4)2C2O4.H2O / H2C2O4.2H2O
(NH4)2C2O4.H2O

Reagentes
Fe(NO3)2.6H2O
Fe(C2O4)3.9H2O
Fe(C2O4)3.9H2O
Fe(NO3)2.6H2O

Todas as amostras foram lavadas, filtradas e secadas a temperatura de 60ºC por 24h.
Foi realizado uma pré-calcinação a 230°C por 3h e uma calcinação a 950°C por 5h. Depois da
obtenção do pó, o autor avaliou a influência do agente precipitante e do reagente de ferro
quanto ao tamanho médio do cristalito.
Após o tratamento dos dados de DRX através do método de refinamento de Rietvelt,
foi constatado que a amostra 4 não formou o composto de interesse conforme apresentou os
dados calculados quando comparados com os dados experimentais, desta forma, a amostra 4
não foi incluída no restante das análises.
No entanto, foi observado que as amostras 1, 2 e 3 formaram o composto esperado e,
assim, foi possível calcular os parâmetros cristalográficos dentre eles o tamanho médio do
cristalito. Os resultados obtidos do tamanho do cristalito foram 77,22nm, 42,95nm e 42,23nm
para as amostras 1, 2 e 3, respectivamente. Foi observado que a amostra 3 obteve menor tamanho médio de cristalito, os reagentes utilizados na síntese da amostra 3 foram o oxalato de
ferro III e a solução equimolar de oxalato de amônia e ácido oxálico.
Nesse sentido, o autor do presente trabalho adotou como referência a metodologia
apresentada por Santos (2010) para realizar os experimentos de síntese dos materiais com
composição BSCF. Toda a metodologia de síntese através do método de coprecipitação via
oxalato adotado nesse trabalho está descrita no item 3.2.

2.3 Métodos analíticos
Após todo o processo de síntese do material, precisa-se saber se, de fato, a teoria se
concretizou na prática, ou seja, se a metodologia de síntese foi adequada para produzir o material almejado. Nesse sentido, a ciência dispõe de várias ferramentas de identificação e caracterização que, isoladamente ou em conjunto, ajuda a determinar a composição química, a disPassos, R. H. D.
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tribuição relativa dos elementos químicos, além de diversas outras propriedades físicoquímica inerente ao material.
Nesta seção, pretende-se expor um pouco da teoria por trás das técnicas de análises
utilizadas neste trabalho. Os métodos usados foram análise termogravimétrica (TGA) e térmica diferencial (DTA), difração de raios-X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura
(MEV).

2.3.1 Análise termogravimétrica e térmica diferencial (TGA-DTA)
A análise termogravimétrica ou Thermogravimetric Analysis (TGA) consiste em submeter uma amostra à variação de temperatura controlada de vai da temperatura ambiente e
pode chegar a 2800ºC a depender do equipamento utilizado. Com o aumento da temperatura,
a tendência da amostra é perder massa devido à evaporação de compostos voláteis ou por
formação de produtos gasosos provenientes de uma reação química. Durante o processo, a
perda de massa é registrada por uma balança analítica e, por conseguinte, essas informações
são arranjadas de modo a gerar um gráfico onde demostra a evolução da perda de massa em
relação à temperatura.

Figura 2.3: Gráfico ilustrativo de uma análise de TGA-DTA. (ROBINSON, et al., 2005)

Algumas reações químicas podem acontecer durante análise, porém, não necessariamente essa reação ocasione liberação de gases, isto é, a reação química poderá ocorrer sem
que haja perda de massa. Para observar a variação energética durante a análise, outra técnica
pode ser utilizada para determinar essa variação. A técnica de análise térmica diferencial ou
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Differential Thermal Analisys (DTA) é bastante usada acoplada ao TGA para que o resultado
seja mais completo.
A Figura 2.3 apresenta um gráfico que demostra uma análise de TGA-DTA fictícia.
Pode-se observar que a curva que representa a TGA existe dois patamares, isso significa que
em dois momentos na análise térmica houve perda de massa, tanto pode ser por evaporação de
compostos voláteis quanto à formação de produtos gasosos.
Já na curva da DTA observa-se que nos pontos A e C houve um fenômeno endotérmico e esses eventos estão diretamente associados à perda de massa da amostra. Nos pontos B e
D, houve variação de energia, mais especificamente, no ponto B ocorreu um processo exotérmico e no ponto D endotérmico. Nenhum desse dois eventos interferiu na quantidade de
massa da amostra, provavelmente, reações químicas aconteceram se que houvesse perda de
massa.

2.3.2 Difração de raios-X (DRX)
A técnica de difração de raios-X é um método analítico preciso e eficiente que busca
determinar estruturas cristalinas e amorfas, mais especificamente, o DRX é empregado na
visualização direta de imperfeições em planos atômicos, na quantificação em tempo real da
dinâmica de fenômenos de transformação de fases, crescimento de cristais, geração de defeitos na estrutura cristalina, processos e mecanismos de precipitação e difusão dentre outros.
Por tais características, o DRX é, amplamente, aplicado tanto em pesquisa científica e tecnológica como em processos industriais.

Figura 2.4: Representação da difração de raios-X em um material cristalográfico.

O método é caracterizado pela incidência de radiação com comprimento de onda determinado sobre uma amostra, onde os elétrons dos átomos irão absorver os fótons associada à
radiação. Após o estágio de excitação, os elétrons tornam a emitir os fótons absorvidos, em
outras palavras, os fótons radiados são difratados com mesmo ângulo pelos elétrons dos áto-
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mos que estão no plano de incidência da radiação. A intensidade dessa difração irá depender
da densidade de elétrons no plano atingido. A
Figura 2.4 ilustra o fenômeno de difração de raios-X.
Em um material onde os átomos estão arranjados no espaço de maneira periódica, característica das estruturas cristalinas, o fenômeno da difração de raios-X ocorre nas direções
de espalhamento que satisfazem a Lei de Bragg (2.2).
+,-./  .0

(2.2)

Onde  é ângulo entre os planos reticulares e o feixe difratado, 1 é a ordem de difração,  o comprimento de onda da radiação e 2 a espaçamento interplanar. A intensidade e a
posição angular dos perfis de difração correspondem cada qual a uma família de planos chamada de Índices de Miller (ℎ45). Os valores de ℎ, 4 e 5 são as frações inversas de uma aresta
da célula unitária 6, 7 e 8, respectivamente, intersectada por um plano. Isto significa que um
conjunto de planos que se encontram paralelo a uma aresta da célula unitária é determinado
como índice 0, independentemente da geometria da rede (TILLEY, 2006).
Assim, um conjunto de planos que passam através das extremidades das células unitárias cortando o eixo 6 de uma posição 16 e paralelo aos eixos 7 e 8 da célula unitária tem
índices de Miller igual a (100) (Figura 2.5A). O mesmo acontece quando os planos contam o
eixo 7 na posição 17 (010) (Figura 2.5B) e o eixo 8 na posição 18 (001) (Figura 2.5C).
(A)

(B)

(C)

Figura 2.5: Representação do planos cristalinos com os respectivos índices de Miller. (TILLEY, 2006)

Todas as informações colhidas em uma análise DRX são cruciais para a identificação
de um material cristalino devido a esses dados serem intrínsecos ao mesmo, ou seja, os dados
cristalográficos são únicos para cada material. Desta forma, para se identificar quais tipos de
compostos existem em uma determinada amostra, por exemplo, é necessário saber os parâmetros cristalográficos de cada componente integrante da amostra.
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2.3.2.1

Identificação de fases

Inúmeros compostos já foram mapeados e identificados e seus parâmetros cristalográficos foram descritos em documentos chamados cartas-padrão e armazenados em banco de
dados. Hoje em dia, o FIZ Karlsruhe localizado no Instituto de Infraestrutura de Informações
de Leibniz (Alemanha) mantém e administra o maior banco de dados de estruturas de cristais
inorgânicos do mundo, mais conhecidas como Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)
onde estão armazenadas mais de 155.000 cartas-padrão de diversos compostos inorgânicos.
Portanto, de posse do difratograma da amostra juntamente com as cartas-padrão de alguns prováveis compostos presentes no material, é possível realizar a comparação entre ambos, de forma que, havendo coincidência de picos da amostra com as da carta-padrão, a identificação seja satisfeita. Esse procedimento é o primeiro passo para determinar os compostos
que fazem parte do material, é uma análise meramente qualitativa, isto é, pode-se apenas
constatar a presença do composto na amostra analisada, portanto, para quantificar os dados do
difratograma, necessita-se efetuar um tratamento físico-matemático de tal forma que sejam
calculados os parâmetros cristalográficos. A técnica mais utilizada para fazer predições das
características do material é o método de Rietveld.
2.3.2.2

Refinamento pelo método de Rietveld

O método de Rietveld, de maneira geral, consiste em calcular o espectro difratográfico
a partir de um espectro de referência, de tal forma que seja mínima a diferença entre os dados
calculados e experimentais, em outras palavras, a estrutura cristalina é refinada de forma a
fazer com que o difratograma calculado com base na estrutura cristalina se aproxime do difratograma experimental. O processo é iterativo e envolve uma série de parâmetros que são refinados a cada ciclo de iteração, até que se atinja o máximo possível de convergência, desta
forma, obtém-se o melhor ajuste dos parâmetros cristalográficos.
Um parâmetro importante extraído dos dados calculados é a largura total a meia altura
dos picos ou Full Width at Half Maximum (FWHM). Esse parâmetro é utilizado para estimar
o tamanho médio dos cristalitos da amostra. O modelo de Scherrer é bastante utilizado para
calcular o FWHM, ele é dado pela Equação (2.3):
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Onde  representa o diâmetro médio das partículas, é um fator de forma da partícula,  é o comprimento de onda da radiação,  é o ângulo de difração e  é o valor da largura
total a meia altura dos picos (FWHM).

2.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A técnica de microscopia eletrônica de varredura é um método bastante útil para análise qualitativa de diversos tipos de materiais, pois o resultado da análise é uma imagem onde
se pode observar mais detalhadamente a morfologia do material. A magnitude ou ampliação
da imagem de um microscópio eletrônico de varredura pode chegar a 1.000.000 de vezes dependendo da riqueza de detalhes que se deseja obter e a amostra pode fornecer.

Filamento

Lente Condensadora Primária

Lente Condensadora Secundária
Bobina de Deflexão Dupla
Lente Final
EDS
Amplificador
Gerador de
Imagens

Amostra
Detector de Elétrons Secundários
Ligado à Bobina de Deflexão
Controlador de Magnitude
Figura 2.6: Esquema dos principais componentes do MEV. Adaptado de Lyman et al. (1990)
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O MEV se baseia na emissão de elétrons a partir de um filamento, geralmente constituído de tungstênio, onde os elétrons dispersos são encaminhados por uma tubulação constituída de uma série de lentes condensadoras e uma bobina de deflexão dupla as qual fazem com
que os elétrons sejam orientados de tal forma que seja possível emiti-los em uma área específica do material a ser analisado. Todo o processo foi esquematizado e ilustrado na Figura 2.6.
As imagens são formadas à medida que os elétrons de maior intensidade vão alcançando o detector. Os elétrons primários ao chegarem à superfície da amostra vão sofrendo
modificações e, consequentemente, sofrem perda de energia. Os elétrons secundários possuem
energia suficiente para fornecem imagens da topografia da superfície, bem como imagens em
alta resolução e os elétrons retroespalhados favorecem a formação de imagens onde pode ser
visível a variação de composição da amostra.
Para melhorar o desempenho do MEV no que diz respeito à quantidade de informações que se pode obter a partir emissão de raios-X da amostra, pode ser acoplado ao equipamento um espectrômetro de energia dispersiva ou Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)
para fazer microanálises químicas do material, ou seja, com a análise de EDS é possível identificar os elementos químicos presentes na amostra.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Cálculo do fator de tolerância
Primeiramente, foi necessário determinar o fator de tolerância dos materiais que se
pretendia sintetizar para saber se, teoricamente, a formação de um material do tipo perovsquita seria viável. Desta forma, aplicou-se a equação (2.1) adaptada para receber as informações
dos raios iônicos dos elementos dopantes. Portanto, a equação (2.1) foi modificada da seguinte forma.


>?. 

A

 B − ?. C  D E

√FG. H=I  B − G. J-I  D K

(3.1)

Na equação (3.1), foi considerado a proporção dos cátions na célula unitária do composto, isto é, no cálculo do raio iônico do íon ocupante do sítio A, foi introduzido o percentual
de cada elemento ocupante, neste caso, os íons de bário e estrôncio ocupam esse sítio, o mesmo ocorre com o sítio B. No entanto, tanto o bário e o estrôncio possuem estado de valência
fixa e definida (2+), já no caso do ferro e do cobalto, ambos podem assumir estado de valência 2+, 3+ ou 4+. Assumiu-se, para efeitos de cálculo, que o estado de valência predominante
para os dois íons foi de 3+, pois nesse nível de oxidação, os íons Co3+ e Fe3+ são mais estáveis
(SHAO, et al., 2001).
Foi aplicado a equação (3.1) para as três composições de BaxSr(1-x)Co0,8Fe0,2O3-δ onde
& assumiu os valores de 0,2, 0,5 e 0,8 e L manteve seu valor fixo em 0,8. Portanto, podemos
reescrever a equação (3.1) da seguinte forma.


>?. 

A

 B − ?. C  D E

√FM, N. H=I  M, . J-I  D K

(3.2)

Os valores dos raios iônicos de Ba2+, Sr2+, Co3+, Fe3+ e O2- foram extraídos de Shannon (1976) e são 1,49Å, 1,32Å, 0,685Å, 0,69Å e 1,26Å, respectivamente. De posse desses dados, foi possível calcular o fator de tolerância para os três compostos estudados. Os valores do
fator de tolerância estão apresentados na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1: Fator de tolerância dos compostos de BSCF.

Composto
Ba0,2Sr0,8Co0,8Fe0,2O3-δ
Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ
Ba0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3-δ

Fator de tolerância ()
0,950
0,968
0,987

Conforme os valores de fator de tolerância acima descritos, pode-se afirmar que os materiais
BSCF(2882), BSCF(5582) e BSCF(8282) tenderão a formar estruturas do tipo perovsquita, de
acordo com Ishihara (2009) apresentou no item 2.1.1.

3.2 Síntese do BSCF através da coprecipitação via oxalato
Foram sintetizados pós cerâmicos de composição BaxSr1-xCo0,8Fe0,2O3-δ com & igual a
0,2, 0,5 ou 0,8 através do método de síntese de coprecipitação via oxalato. Os reagentes, equipamentos e procedimentos estão descritos a seguir.
Os reagentes químicos utilizados na síntese dos materiais são apresentados na Tabela
3.2 a qual apresenta informações como pureza e fórmula química dos reagentes químicos utilizados na síntese dos pós cerâmicos BSCF.
Tabela 3.2: Reagentes utilizados na síntese dos pós cerâmicos BSCF.

Reagente
Nitrato de bário
Carbonato de estrôncio
Nitrato de cobalto II hexaidratado
Oxalato de ferro III nanoidratado
Ácido oxálico diidratado
Oxalato de amônia monoidratado
Trietilamina

Fórmula
Ba(NO3)2
SrCO3
Co(NO3)2.6H2O
Fe(C2O4)3.9H2O
H2C2O4.2H2O
(NH4)2C2O4.H2O
N(CH2CH3)3

Pureza (%)
99,9
98,0
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0

Fabricante
Sigma/Aldrick
Sigma/Aldrich
Sigma/Aldrich
Sigma/Aldrich
Sigma/Aldrich
Sigma/Aldrich
Sigma/Aldrich

3.2.1 Preparação das soluções reagentes
Inicialmente, preparou-se uma solução de ácido nítrico 10% (v/v) para auxiliar na dissolução dos reagentes pouco solúveis em água. Conforme dito, as soluções de carbonato de
estrôncio, oxalato de ferro e oxalato de amônia foram preparados com adição da solução de
ácido nítrico 10%. Em um béquer de 100mL, foram pesados quantidades calculadas dos reagentes (Anexo), posteriormente, uma bureta graduada de 50mL foi preenchido com a solução
de ácido nítrico 10% o qual foi gotejado dentro dos béqueres contendo as massas pesadas dos
reagentes pouco solúveis até que fosse observado a completa dissolução dos reagentes, o processo de dissolução foi acelerada com o auxílio de um sistema de agitação e aquecimento. O
mesmo sistema de dissolução foi usado para preparar as soluções de nitrato de bário, nitrato
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de cobalto e ácido oxálico, no entanto, não foi preciso utilizar a solução de ácido nítrico para
dissolver, apenas água deionizada foi utilizada. Por fim, as soluções foram transferidas para
balões volumétricos de 50mL e depois preenchidas com água deionizada até o menisco.
As soluções contendo os cátions (nitrato de bário, carbonato de estrôncio, nitrato de
cobalto e oxalato de ferro) foram misturadas em um só balão volumétrico de 200mL para
formar uma única solução catiônica. O mesmo foi feito com as soluções de ácido oxálico e
oxalato de amônia que foram misturados em um balão volumétrico de 100mL formando assim
a solução dos agentes precipitantes. O memorial de cálculo das quantidades de massas necessárias para a produção dos pós está disponível no Anexo de trabalho. Por limitação do sistema
reacional, todos os cálculos para determinar a quantidade de reagente foram feitos visando à
produção de 2g de pó por síntese.

3.2.2 Sistema reacional
Para realização das sínteses dos pós cerâmicos foi utilizado um reator de mistura com
volume total de 2L feito de vidro borossilicato com sistema de controle de agitação. O sistema
reacional operou em regime de batelada e a introdução das soluções dos reagentes foi feita
através de ampolas graduadas de vidro localizadas na parte superior do reator. O controle da
vazão de entrada dos reagentes foi feito através do acionamento manual de válvulas de teflon.
Um motor elétrico trifásico de 0,5cv da WEG foi usado para promover a agitação da solução,
o motor foi acoplado ao eixo ligado nas aletas de mistura, o controle de velocidade de agitação foi conseguido através do inversor de frequência da WEG modelo CFW08. A velocidade
de agitação foi configurada para 120rpm para todos os experimentos.
Completando o sistema reacional, o pHmetro da Quimis modelo Q400MT foi instalado no sistema para permitir controlar o pH, esse controle foi feito através a adição de trietilamina no meio reacional. À medida que o valor de pH indicado no pHmetro começa a variar, a
válvula de entrada da trietilamina precisa ser manipulada pelo operador para manter o pH
constante. Em todos os experimentos realizados, o pHmetro foi calibrado com o auxílio de
soluções tampão padrão indicado pelo fabricante. O sistema reacional instalado pode ser visto
na Figura 3.1.
Antes de começar o processo de síntese, 200 mL de água deionizada foi introduzida no
reator para ajudar o mecanismo de mistura. Três ampolas foram posicionadas em orifícios
com bocal esmerilhado localizados na tampa do reator e cada ampola foi colocada à solução
catiônica, solução precipitante e a trietilamina. Primeiramente, goteja-se trietilamina para deiPassos, R. H. D.
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xar o meio reacional com pH básico por volta de 11 (SANTOS, 2010). Simultaneamente, foram abertas as válvulas das soluções de reagentes permitindo que a vazão de entrada seja gotejada. A reação ocorre quase que instantaneamente, logo no início da síntese pode ser observada uma mudança na coloração do meio reacional, que começa do uma cor amarelo claro e
termina com uma cor de terra marrom escuro, a mesma cor descrita por Tan et al. (2003).
(a)

(b)

Motor
elétrico
Ampolas

Reator de
mistura
pHmetro
Figura 3.1: Sistema reacional de coprecipitação via oxalato. (a) Foto do reator e seus componentes e (b)
Esquema ilustrativo do mesmo sistema.

O tempo de reação dura aproximadamente entre 30 a 40min que corresponde ao tempo
que leva para terminar o conteúdo das ampolas de reagentes. Impo rtante frisar que a vazão
de entrada das soluções reagentes não pode ser muito acelerada, pois prejudica o controle do
processo, bem como a inserção desigual da quantidade de reagentes pode favorecer a formação de produtos secundários. Após o término das soluções, a ampola de trietilamina foi fechada e foi mantida a agitação por mais 10min. Depois a solução remanescente da síntese foi
retirado do reator, colocado em um recipiente apropriado e posto para repousar por 24h para
facilitar o processo de filtragem e secagem, durante o repouso, todo material disperso na solução irá decantar assim o processo de separação será otimizada. O procedimento de síntese está
apresentado no fluxograma da Figura 3.2.
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Controle manual
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Controle de pH(11)

Formação de Precipitado
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Material Seco
Moagem
Pré-calcinação a 230ºC por 3h

Pó Pré-calcinado
Moagem
Calcinação a 1100ºC por 5h

Pó Calcinado
Figura 3.2: Fluxograma do processo de síntese do BSCF por coprecipitação via oxalato.

Depois da decantação total do precipitado, a solução líquida transparente foi removida
no intuito de deixar somente o precipitado dentro de recipiente. Água deionizada foi usada
para fazer a lavagem do precipitado que foi despejado sob um filtro de papel montado em um
sistema de filtragem a vácuo. A bomba a vácuo da Tecnal modelo TE-058 foi acoplado a um
conjunto de filtragem composto por um funil de Buchner e Kitassato, o vácuo produzido pela
bomba auxiliou na filtragem da água de lavagem. O processo de lavagem e filtragem foi repetido algumas vezes para garantir a máxima remoção dos compostos orgânicos solúveis e mais
voláteis. Concluído o processo de lavagem e filtragem, o material ainda úmido foi encaminhado para uma estufa onde foi secado a temperatura de 60°C por um período de 24h. O material seco, então, foi moído em um almofariz de ágata até obtenção do pó primário. Para dePassos, R. H. D.

38

Materiais e Métodos
terminar os parâmetros utilizados na sinterização, o pó cerâmico foi submetido a análises térmicas como descrito a seguir.

3.2.3 Análise termogravimétrica com DTA acoplado do pó BSCF
A análise térmica foi executada em uma balança termogravimétrica da Shimadzu modelo TGA-51H no Laboratório de Ensaios de Materiais do CTGAS-ER. Cerca de 15mg de pó
BSCF(5582) foi submetido a aquecimento a partir da temperatura ambiente (27oC) até aproximadamente 1200°C com taxa de aquecimento de 10ºC.min-1, sob atmosfera de ar sintético
com vazão de gás de 50mL.min-1. A análise térmica foi realizada em apenas uma composição
de BSCF, a composição escolhida foi a BSCF(5582) por ser uma composição intermediária,
no entanto, os dados colhidos na análise de TGA-DTA do BSCF(5582) foram utilizados para
o tratamento térmico de todas as amostras.

3.2.4 Calcinação
O material em pó foi colocado em um cadinho de porcelana e, em seguida, colocado
em um forno mufla da EDG modelo 1800 para tratamento térmico. Todas as amostras foram
submetidas a uma pré-calcinação para dar tempo hábil para a remoção dos compostos orgânicos e mais voláteis. Conforme dito, a pré-calcinação foi feita a uma temperatura de 230ºC por
3h com taxa de aquecimento de 10oC.min-1. Após o estágio de pré-calcinação, todas as amostras foram, de fato, calcinadas a uma temperatura de 1100°C durante 10h a uma taxa de aquecimento de 10°C.min-1 conforme a Figura 3.3. Depois da calcinação, os pós foram moídos
manualmente em almofariz de ágata por um período mínimo de 10min, esse processo de moagem foi realizado sempre antes da pré-calcinação e da calcinação.
Temperatura
(ºC)
1100

10h

230
3h
Tempo
(h)
Figura 3.3: Gráfico ilustrativo do tratamento térmico.
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No início do processo de calcinação, pó cerâmico tinha uma cor marrom escuro parecida com a cor terra molhada e no final da calcinação, o pó adquiriu uma coloração preta parecido com carvão, observou-se também que o material calcinado possuía partículas mais finas e leves comparados com o material bruto (antes de calcinar). Isso foi perceptível quanto o
material foi manipulado no almofariz no processo de moagem, o pó calcinado foi muito mais
fácil de moer que o pó bruto.

3.3 Caracterização por DRX
As análises de difração de raios-x (DRX) foram realizadas em um difratômetro de raios-x da marca Shimadzu modelo XRD-7000, utilizando a emissão de CuKα gerando uma corrente de 15mA e um potencial de 30kV e comprimento de onda  igual a 1,5406Å, com um
intervalo de varredura 2θ (20-80) em varredura contínua e o passo de 0,02s. A partir dos dados de DRX foi feito o refinamento a partir do método de refinamento Rietveld utilizado o
software MAUD versão 2.064 (Material Analysis Using Diffration), a fim da identificação e
quantificação de materiais cristalinos, bem como conhecer demais dados cristalográficos.
Sendo os difratogramas dos materiais BSCF(2882), BSCF(5582) e BSCF(8282) comparados
com cartas-padrão adquiridas do ICSD (Inorganic Crystal Structure Database). As análises
de DRX foram concedidas pelo Laboratório de Processamento Mineral do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).

3.4 Caracterização por MEV
As análises de MEV foram feitas em um microscópio eletrônico de varredura da marca Tescan modelo VEGA3-LM equipado com filamento de tungstênio, resolução de 3nm para
tensão de 30kV e ampliação de imagens de 2,5 até 1.000.000x. Antes de realizar as análises
de MEV, as amostras precisaram passar de um processo de metalização para transforma-las
em bons materiais condutores elétricos permitindo com que as imagens fossem geradas. As
análises de MEV foram concedidas pelo Laboratório de Processamento Mineral do IFRN.
As amostras metalizadas foram colocadas no MEV e todas as análises feitas foram
com a tensão do filamento em 20,3kV. Foram feitas imagens com ampliação de 1.200 e 1.500
vezes e comparados com imagens de MEV de BSCF extraídas da literatura.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo serão descritos os principais resultados da síntese e caracterização dos
pós cerâmicos de BSCF. Todas as sínteses foram realizadas através do método de coprecipitação via oxalato. Os pós sintetizados foram caracterizados por análises termogravimétricas e
termodiferenciais (TGA-DTA), difração de raios-X (DRX) com refinamento através do método de Rietveld utilizando o software MAUD e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Os resultados apresentados serão comparados com resultados de diversos autores que
realirazam a síntese do BSCF através do método de complexação EDTA-citrato e método em
estado sólido.

4.1 TGA-DTA
Após o processo de síntese dos materiais cerâmicos, os pós foram submetidos a análises termogravimétricas e diferenciais (TGA-DTA). As amostras foram sujeitas a análises de
TGA-DTA com taxa de aquecimento igual a 10°C.min-1 partindo da temperatura ambiente até
1200ºC. A Figura 4.1 apresenta a análise termogravimétrica (TGA) em conjunto com a termodiferencial (DTA) do pó cerâmico BSCF(5582).

Figura 4.1: TGA-DTA do pó cerâmico BSCF(5582).
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Conforme a Figura 4.1, a amostra de BSCF(5582) apresentou três estágios de decomposição térmica, uma perda de massa total de aproximadamente 41%. O primeiro estágio
se referente a desidratação do material e a decomposição de alguns componentes orgânicos.
Foi registrado um pico endotérmico na curva DTA em torno de 188°C com um perda de massa percentual igual a 18,72%. O próximo estágio, correspondente a segunda etapa de perda de
massa, registrou a formação e eliminação de CO e CO2 e foi associado a um pico endotérmico
por volta de 520°C com perda de massa percentual igual a 8,98%. O último estágio de perda
de massa foi de 13,24% e se refere aos óxidos mistos remanescentes da reação associado a um
pico endotérmico na curva DTA correspondente a temperatura de 1034°C, pico este semelhante aos apresentados por Tan et al. (2003), no entanto, os autores mencionados utilizam
outro método de análise térmica o Differential Scanning Calorimetry (DSC), desta forma, não
foi interessante comparar os resultados.
Comparando o resultado de TGA-DTA obtido com o gráfico apresentado por Lee et
al. (2006), observa-se que o primeiro declive da curva de TGA na Figura 4.1 foi visto na curva de TGA da Figura 4.2, bem como o pico endotérmico. O primeiro estágio de perda de massa observado nos dois gráficos corresponde a eliminação dos componentes orgânicos mais
voláteis e da água hidrolizada e residual.

Figura 4.2: TGA-DTA do gel de BSCF(5582) sintetizado pela complexação EDTA-citrato. (LEE, et al.,
2006)
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Um segundo processo de perda de massa também foi observado nos dois gráficos, no
entanto, na Figura 4.1, a curva DTA relacionado a segunda perda de massa apresentou um
pico endotérmico, diferentemente da curva de DTA da Figura 4.2 que apresentou dois fortes
picos exotérmicos. Os autores argumentam que os picos exotérmicos estão associados a decomposição e/ou oxidação dos metais-quelato e a reações entre os quelatos produzindo fases
de óxidos intermediários. O processo de quelação é inerente ao método utilizada, pois o
EDTA é um agente quelante que forma complexos estáveis com íons metálicos. No caso do
pico endotérmico encontrado na Figura 4.1 por volta de 520ºC, a ocorrência sugere a decomposição dos produtos orgânicos presentes no meio reacional como o oxalato de amônia formando monóxido e dióxido de carbono conforme a Reação (4.1).
PQR  H R → Q   PQI  H  H

(4.1)

Depois de 500ºC não foi observado nenhum alteração tanto da massa quanto a atividade energética na Figura 4.2, os autores acreditam que a fase cristalina começa a ser formada a
partir desse ponto. No entanto, na Figura 4.1, surgiu um terceiro degrau indicando perda de
massa na curva de TGA acompanhada de um pico endotérmico na curva da DTA por volta da
1000ºC. Foi sugerido que houve a formação de óxidos derivados dos íons metálicos presentes
na reação e em torno da temperatura de 1000ºC, a maioria dos óxidos foram decompostos.
Pôde-se confirmar a presença de óxidos secundários depois da análise feita no DRX.
Portanto, conclui-se que a uma temperatura de 1000ºC ainda não se observou uma fase
homogênea, foi verificado que há uma pouca quantidade de óxidos secundários remanescentes que ainda habitam a composição BSCF(5582). Desta forma, foi adotado uma temperatura
de calcinação de 1100ºC para tratar termicamente todas as amostras de BSCF.

4.2 Identificação das fases
Em cada composto de BSCF foi realizado uma análise de DRX para se verificar a
formação da fase de interesse, bem como eventuais impurezas que se encontre presentes. Os
resultados do DRX serão tratados utilizando-se o método de refinamento de Rietveld para que
seja determinado alguns parâmetros físicos (cristalograficos) inerentes ao material.

4.2.1 DRX
A Figura 4.3 mostra uma análise de DRX do pó BSCF(5582) produzido a partir do
método de síntese de complexação EDTA-citrato apresentada por Shao et al. (2000). A amosPassos, R. H. D.
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tra do pó foi calcinado a 950ºC por 5h. No difratograma da Figura 4.3, observa-se que todos
os picos identificados fazem parte do material com estrutura do tipo perovsquita cúbica
BSCF(5582), os índices de Miller apresentados no difratograma representam a carta-padrão
ICSD-109462.

Figura 4.3: DRX do pó cerâmico BSCF(5582) produzido a partir de EDTA-citrato. (SHAO, et al., 2000)

A carta-padrão ICSD-109462 corresponde ao composto Ba0,5Sr0.5Co0,8Fe0,2O3 com estrutura do tipo perovsquita cúbica. No banco de dados da ICSD foi possível encontrar mais
nove cartas-padrão com a mesma composição do citado composto, a diferença de uma para a
outra é a fração de oxigênio presente na rede cristalina. No entanto, não foi encontrado nenhuma carta-padrão que pudesse ser relacionada com os compostos BSCF(2882) e
BSCF(8282). Desta forma, utilizou-se uma das cartas-padrão do BSCF(5582) que melhor se
adequou aos difratogramas dos compostos mencionados. A Figura 4.4 apresenta o difratograma obtido através da análise do pó cêramico BSCF(5582) produzido a partir do método de
síntese de coprecipitação via oxalato e calcinado a 1100ºC por 5h.
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Figura 4.4: DRX do pó cerâmico BSCF(5582).

Através da comparação com a carta-padrão de referência (ICSD-109462) de estrutura
cúbica, observou-se que se obteve a fase de interesse. O resíduo apresentado na Figura 4.4 foi
obtido pelo cálculo da diferença entre os dados experimentais e os dados calculados através
do método de refinamento de Rietveld. A relativa linearidade dos dados de resíduo mostrou
uma boa predição dos dados calculados. Contudo, pode-se ainda observar a existência de uma
pequena quantidade de uma segunda fase presente, cerca de 6,0%, a fase secundária foi identificada como sendo óxido de cobalto (ICSD-9865).
Para os difratogramas dos compostos BSCF(2882) (Figura 4.5) e BSCF(8282) (Figura
4.6), foi utilizado como carta-padrão o ICSD-162270 correspondente a composição
Ba0,5Sr0.5Co0,8Fe0,2O2,33. A carta citada foi a que mais se adequou com os dados experimentais
do DRX, o nível de resíduo se mostrou baixo, portanto, indicando que os compostos
BSCF(2882) e BSCF(8282) assumiram estrutura do tipo perovsquita ortorrômbica.
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Figura 4.5: DRX do pó cerâmico BSCF(2882).
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Figura 4.6: DRX do pó cerâmico BSCF(8282).

A porcentagem de impureza nas fases BSCF(2882) e BSCF(8282) pôde ser estimado
através do refinamento, no entanto, não foi possível se determinar com certeza que tipo de
impureza estava presente nas fases. A concentração de impurezas na fase BSCF(2882) foi,
aproximadamente, 2,0% e na fase BSCF(8282) foi cerca de 8,0%. Por comparação pode-se
deduzir que a impureza que se apresentou nas fases BSCF(2882) e BSCF(8282) foi a mesma
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identificada para a fase BSCF(5582), óxido de cobalto, devido a ocorrência dos picos principais da fase secundária que foram os mesmos em todas as amostras.

4.2.2 Taxa de aquecimento
Para eliminar a fase secundária e tornar o pó cerâmico monofásico de fato, é necessário alterar alguns parâmetros do tratamento térmico como, por exemplo, tempo de sinterização, temperatura de calcinação e taxa de aquecimento. Aumentar a temperatura de calcinação
não foi uma opção aceita devido à tendência de aumento do tamanho médio dos cristalitos
com o aumento da temperatura (HU, et al., 2006), além do mais, Patra et al. (2011), Feldhoff
et al. (2008), Alaee e Mohammadi (2009a) e outros autores conseguiram obter uma fase homogênea calcinando as amostras a 950ºC utilizando a técnica de complexação EDTA-citrato.
Outra opção foi aumentar o tempo de calcinação, pois, desta forma, pensou em fornecer tempo hábil para o óxido remanescente decompor, no entanto, se foi alterado o tempo de
calcinação, seria perdido um parâmetro de comparação, pois o tempo de sinterização de 5h foi
mantido pela a maioria dos experimentos da literatura pesquisada.
Portanto, foi decidido pesquisar a influência da taxa de aquecimento na formação de
uma fase homogênea. Patra et al. (2011) calcinaram suas amostras a uma taxa de aquecimento
de 10ºC.min-1, Lee et al. (2006) trabalharam com taxa de 2ºC.min-1, no entanto, a grande maioria dos autores negligenciam essa informação.
Optou-se por calcinar amostras das composições de BSCF e calcina-los a uma temperatura de 1000ºC, tal decisão foi tomada para evidenciar a influência da taxa de aquecimento
em relação à eliminação de impurezas. As taxas de aquecimento avaliadas foram 5ºC.min-1 e
10ºC.min-1 para BSCF(2882), BSCF(5582) e BSCF(8282).
As Figura 4.7 e Figura 4.8 apresentam os difratogramas do BSCF(2882) tratado a uma
taxa de aquecimento de 5ºC.min-1 e 10ºC.min-1, respectivamente.
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Figura 4.7: DRX do pó BSCF(2882) com taxa de aquecimento 5ºC.min-1 a 1000ºC.
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Figura 4.8: DRX do pó BSCF(2882) com taxa de aquecimento 10ºC.min-1 a 1000ºC.

A evidente presença de novos picos (setas) já era esperada devido à temperatura de
calcinação, para esses ensaios, ter sido mais baixa (1000ºC). Ao comparar os difratogramas
das Figura 4.7 e Figura 4.8, observou-se, praticamente, nenhuma alteração em relação aos
picos das impurezas, a mudança mais evidente foi o aumento da intensidade dos picos como
um todo do difratograma da Figura 4.7 relativo à taxa de aquecimento de 5ºC.min-1. As Figura
4.9 e Figura 4.10 apresentam os difratogramas do BSCF(5582) tratado a uma taxa de aquecimento de 5ºC.min-1 e 10ºC.min-1, respectivamente.
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Figura 4.9: DRX do pó BSCF(5582) com taxa de aquecimento 5ºC.min-1 a 1000ºC.
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Figura 4.10: DRX do pó BSCF(5582) com taxa de aquecimento 10ºC.min-1 a 1000ºC.

Os difratogramas das Figura 4.9 e Figura 4.10 apresentam mais picos de impurezas
quando comparados com os difratogramas do pó BSCF(2882). Da mesma forma que foi para
o BSCF(2882), não houveram alterações significantes entres os picos de impurezas da composição BSCF(5582) quando tratado com taxa de aquecimento de 5ºC.min-1 e 10ºC.min-1.
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Figura 4.11: DRX do pó BSCF(8282) com taxa de aquecimento 5ºC.min-1 a 1000ºC.
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Figura 4.12: DRX do pó BSCF(8282) com taxa de aquecimento 10ºC.min-1 a 1000ºC.

As Figura 4.11 e Figura 4.12 apresentam os difratogramas do BSCF(8282) tratado a
uma taxa de aquecimento de 5ºC.min-1 e 10ºC.min-1, respectivamente. O mesmo padrão foi
observado tanto na Figura 4.11 quanto na Figura 4.12, não houve mudança ou desaparecimento de algum pico correspondente a impurezas, foi percebido apenas um sutil aumento das intensidades dos picos para o difratograma do pó cerâmico tratado a taxa de aquecimento de
5ºC.min-1, principalmente, no pico mais intenso.
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Desta forma, pode-se concluir que a taxa de aquecimento em um tratamento térmico
para calcinação não interfere no que diz respeito à eliminação de impurezas da fase principal
considerando taxas de aquecimento entre 5ºC.min-1 e 10ºC.min-1. Sugere-se que uma taxa de
aquecimento inferior a 5ºC.min-1 deverá ser mais eficiente na eliminação de impurezas na fase
principal. Deduz-se que a permanência por mais tempo em temperaturas mais elevadas ajudará a decomposição dos óxidos secundários.

4.2.3 Refinamento dos parâmetros
Com o refinamento através do método de Rietveld para o pó sintetizado foi possível
determinar alguns parâmetros referentes à parte física e estrutural do material. Os parâmetros
cristalográficos, como tamanho médio do cristalito, parâmetros de rede e residual são apresentados na Tabela 4.1.
Tabela 4.1: Parâmetros cristalográficos dos materiais BSCF.

Material

Fase
(%)

Tamanho médio do
cristalito (nm)

BSCF(8282)
BSCF(5582)
BSCF(2882)

92
94
98

196,7
179,0
367,6

Parâmetro de
rede (Ǻ)
a
b
c
5,72 8,07 5,72
3,97 3,97 3,97
5,52 7,82 5,52

Micro
deformação,
nm
0,0004
0,0013
0,0005

Parâmetro
residual
1,24
1,27
1,41

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.1 pode-se verificar a variação no tamanho médio do cristalito entre aproximadamente 179 e 368nm em função da composição do
material. Sendo o material BSCF(5582) o que apresentou o menor tamanho médio de cristalito calculado.
Entretanto, Tan et al. (2003) sintetizaram a perovsquita BSCF(5582) a partir de três
métodos distintos, o complexação combinando EDTA-citrato, reação em estado sólido e método dos citratos modificado e calcinados a 950oC por 5h, e observaram tamanho médio de
cristalito igual a 416; 427 e 399nm, respectivamente, e Hu et al. (2006) apresentaram tamanho
de cristalito de 140nm quando sintetizado a partir do método de reação em estado sólido entre
1000 e 1150°C por 10-15h.
Patra et al. (2011) obtiveram, dentre vários experimentos realizados, tamanho médio
das partículas igual a 56nm, detalhes da síntese foram comentados no item 2.2.2. Tal resultado confirma a influência da metodologia de síntese nas propriedades físicas do material, alguns métodos obtiveram o valor do tamanho médio de cristalito que variaram de 427 a 56nm.
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Tanto o pó BSCF(5582) quanto os BSCF(2882) e BSCF(8282) apresentaram uma distribuição de picos do difratograma bastante compatíveis aos materiais das cartas-padrão
ICSD-109462 e ICSD-162270, pois o parâmetro residual apresentada um valor próximo da
unidade.
Diante do apresentado na Tabela 4.1, pode-se concluir que o material BSCF obtido a
partir do método de síntese de coprecipitação via oxalato se mostrou eficiente para produzir
pós com estrutura em escala nanométrica. Nesse sentido, o método de coprecipitação via oxalato apresentou bons resultados quando comparados com os demais métodos.

4.3 MEV
Foram realizados análises de MEV para os compostos BSCF(2882), BSCF(5582) e
BSCF(8282) e comparados com resultados pesquisados na literatura. A magnitude ou ampliação aplicada nas amostras foi de 1.200 e 1.500 vezes.
(A)

(B)

Figura 4.13: MEV do pó BSCF(2882) com ampliação de 1.200x (A) e 1.500x (B).

A Figura 4.13 apresenta a análise de MEV realizado na amostra de BSCF(2882) com
ampliação de 1.200x (A) e 1.500x (B). Foi possível observar a formação de partículas do material BSCF(2882), no entanto, as partículas se encontram aglomerados entre si. Os aglomerados se apresentam em formatos irregulares, tal variedade foi atribuída ao processo de maceração que se seguiu após a calcinação.
Foi observado a mesma tendência de distribuição de partículas e morfologia da Figura
4.13 na amostra BSCF(5582) da como Figura 4.14. No entanto, pôde-se observar que as partí-
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culas da amostra BSCF(5582) apresentaram um forma menos arredondadas quando comparado com a amostra BSCF(2882).
(A)

(B)

Figura 4.14: MEV do pó BSCF(5582) com ampliação de 1.200x (A) e 1.500x (B)

Sugere-se que o aumento da concentração do elemento bário na composição de BSCF
deixou o material com faces mais definidas, essa tendência pode ser observada na análise de
MEV da amostra BSCF(8282) da Figura 4.15 que possui maior concentração de bário.
(A)

(B)

Figura 4.15: MEV do pó BSCF(8282) com ampliação de 1.200x (A) e 1.500x (B)

Diante dos resultados obtidos, pôde-se comparar as imagens de MEV com outras imagens realizados no material BSCF(5582) obtidos através de outros métodos de sínteses.
Estruturas semelhantes foram encontradas nas amostras de Zhou et al. (2007) e Tan et
al. (2003) que foram apresentadas na Figura 4.16. Para efeito de comparação, foi aplicada a
Passos, R. H. D.

54

Resultados e Discussões
mesma ampliação das imagens apresentadas pelos autores para a amostra de BSCF(2882),
BSCF(5582) e BSCF(8282), pode-se observar a semelhança na morfologia das imagens. Foi
observado a mesma forma de aglomeração tanto nas imagens de BSCF(2882) (Figura 4.13)
quanto nas imagens da Figura 4.16.
O método de síntese utilizado por Zhou et al. (2007) foi o método em estado sólido e
eles obtiveram imagens com ampliação de 1.200x. Já Tan et al. (2003) produziram o material
a partir do método de complexação EDTA-citrato e obtiveram imagens com ampliação de
1.500x.
(A)

(B)

Figura 4.16: MEV do pó BSCF apresentados por Zhou et al. (2007) (A) e Tan et al. (2003) (B).

Pode-se observar que a morfologia entre as partículas da Figura 4.16A apresentou-se
ser mais semelhante à morfologia das partículas da Figura 4.13. Já a imagem da Figura 4.16B
apresentou-se ser mais parecida com a imagem da Figura 4.15.
Diante dessas observações, foi possível especular que os métodos de síntese, aqui
comparados, pouco alteram a morfologia do material, diferentemente, quando se compara o
tamanho médio do cristalito, pois foi visto que os métodos de síntese influenciam bastante
esse parâmetro.
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5. CONCLUSÕES
Pode-se concluir que as amostras produzidas através do método de coprecipitação via
oxalato obtiveram estruturas cristalinas do tipo perovsquita. As análises de TGA-DTA mostraram que as amostras deveriam ser calcinadas a temperatura de 1100ºC ou superior. No entanto, as amostras ainda apresentaram impurezas em suas composições.
Concluiu-se também que a amostra BSCF(5582) apresentou estrutura do tipo perovsquita cúbica e as amostras de BSCF(2882) e BSCF(8282) apresentaram estruturas do tipo
perovsquita ortorrômbica, pode-se identificar através da análise de DRX que a impureza predominante nas amostras produzidas foi o óxido de cobalto. Sínteses de pó de BSCF conduzidos com o intuito de avaliar a influência da taxa de aquecimento de calcinação na remoção da
dita impureza, concluiu-se que não houve melhora significativa na remoção da impureza para
testes realizados a taxas de aquecimento entre 5ºC.min-1 e 10ºC.min-1.
Foram calculados o tamanho médio do cristalito para os pós BSCF(2882),
BSCF(5582) e BSCF(8282). Obtiveram-se os valores aproximados de 368, 179 e 198, respectivamente, e conclui-se que o material que obteve menor tamanho médio de cristalito foi o
BSCF(5582). As análises de MEV mostraram que as partículas das amostras BSCF(2882) e
BSCF(8282) apresentaram estruturas aglomeradas e forma de partículas (morfologia) semelhantes, quando comparados com os dados da literatura observou-se uma uniformidade na
morfologia de materiais produzidos por outros métodos. Desta forma, sugeriu-se de os métodos de sínteses apresentados neste trabalho pouco influenciaram a morfologia, mas sim no
tamanho médio do cristalito.
Considerando todas as formas de análises e resultados obtidos, pode-se concluir, de
maneira geral, que o método aqui avaliado (coprecipitação via oxalato) foi satisfatório para a
síntese do material BSCF, principalmente, na produção de materiais nanoestruturados.
O método apresentou resultados intermediários relativos às propriedades físicas dos
materiais resultantes como, por exemplo, o parâmetro do tamanho médio do cristalito. Foi
observado na literatura que os demais métodos de síntese apresentaram valores de tamanho
médio do cristalito tanto superior quanto inferior as valores obtidos no método de coprecipitação via oxalato. No entanto, esse método se mostrou ser mais facilmente aplicável, principalmente, em escala industrial devido à síntese ocorrer quase que instantaneamente e em temperatura ambiente.
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Percebeu-se que o procedimento de síntese deve ser otimizado no sentido de minimizar a formação de produtos secundários, pois assim, provavelmente, a temperatura de calcinação podia ser menor e, consequentemente, o tamanho médio do cristalito seria reduzido.
Nesse sentido, propõe-se para futuras pesquisas nessa área a otimização do procedimento experimental do método de coprecipitação via oxalato como o objetivo de produzir
materiais nanoestruturados com o menor tamanho médio de cristalito possível. Os principais
parâmetros que podem ser explorados são o pH, razão entre os agentes precipitantes e os reagentes escolhidos.
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ANEXOS
Memorial de cálculos desenvolvidos para estimar a quantidade de reagentes a serem
usados na síntese do material Ba(x)Sr(1-x)Co0, 8Fe0,2O3-δ. O cálculo do pó Ba0,5Sr0,5Co0, 8Fe0,2O3δ

será dado como exemplo abaixo.
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