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RESUMO 

 

O hidrogênio é considerado um vetor energético importante para este século XXI. Um 

dos processos que permitem a sua produção são os reatores de membrana catalítica 

(CMR, Catalytic Membrane Reactor). Este dispositivo é responsável pela produção de 

gás de síntese (CO + H2) através da oxidação parcial de combustíveis, por exemplo, o 

metano. As perovskitas da familía LnMO3 (Ln = terra rara; M = metal de transição) e 

suas composições derivadas representam uma classe importante de materiais 

eletrocerâmicos com propriedades diversas e de grande interesse do ponto de vista 

tecnológico, podendo inclusive serem utilizadas para a fabricação dos reatores de 

membrana. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo a síntese e a caracterização 

de perovskitas do tipo La0,6Sr0,4MO3 (M = Co, Mn, Fe) preparadas através do processo 

do citrato amorfo modificado, técnica derivada do método Pechini. Para a definição do 

procedimento de síntese das amostras de cobaltita de lantânio dopada com estrôncio 

(La0,6Sr0,4CoO3 ) e de manganita de lantânio dopada com estrôncio (La0,6Sr0,4MnO3) 

foram realizados planejamentos univariados e multivariados do tipo 2x2. Enquanto que 

para a amostra de ferrita de lantânio (LaFeO3) uma abordagem um pouco distinta foi 

utilizada. Os principais parâmetros (variáveis) considerados no planejamento foram: 

massa molar da hidroxietilcelulose (HEC); proporção ácido cítrico : cátion metálico 

(AC:CM); temperatura de secagem do gel, e finalmente, temperatura e tempo de 

calcinação do precursor.  A partir do tipo de planejamento realizado em cada caso foi 

possível definir as condições mais adequadas para a obtenção de um material 

monofásico, assim como um menor tamanho de cristalito. As técnicas de caracterização 

utilizadas foram: difração de Raios X, análise térmica, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Um aspecto notório 

deste trabalho é a sensibilidade da fase cristalográfica obtida em função das condições 

de síntese. Por este motivo, o conhecimento das espécies químicas presentes durante a 

etapa de síntese é primordial para que seja obtido um material com características 

adequadas. 

 

Palavras-chaves: hidrogênio; CMR; síntese de perovskitas; citrato amorfo modificado. 
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ABSTRACT 

 

Hydrogen is considered an important energy carrier for the XXI century. One of the 

processes involved in the production are the catalytic membrane reactors (CMR, 

Catalytic Membrane Reactor). This device is responsible for the production of synthesis 

gas (CO + H2) by the partial oxidation of fuels, such as methane. The families of 

LnMO3 perovskites (Ln = rare earth, M = transition metal) and its derived compositions 

represent an important class of materials with different electroceramic and of great 

interest from a technological standpoint properties, and may also be used for the 

manufacture of reactors membrane. In this context, this work aims at the synthesis and 

characterization of perovskite-type La0,6Sr0,4MO3 (M = Co, Mn, Fe) prepared by the 

amorphous citrate modified technique derived from the Pechini process. For the 

definition of synthetic samples of cobaltite doped lanthanum strontium (La0,6Sr0,4 CoO3) 

and manganite doped with strontium (La0,6Sr0,4MnO3) lanthanum procedure univariate 

and multivariate type 2x2 plans were made. While for the sample of lanthanum ferrite 

(LaFeO3) A slightly different approach was used. The main parameters (variables) 

considered in planning were: molar mass of hydroxyethyl cellulose (HEC), citric acid 

ratio: metal cation (AC:CM); drying temperature of the gel, and finally, temperature and 

time of calcination of the precursor. From the type of planning done in each case it was 

possible to define the most suitable conditions for obtaining a single-phase material, as 

well as a smaller crystallite size. The characterization techniques used were X-ray 

diffraction, thermal analysis, scanning electron microscopy (SEM) and transmission 

electron microscopy (TEM). A notable aspect of this work is the sensitivity of the 

crystallographic phase obtained depending on the synthesis conditions. For this reason, 

knowledge of the chemical species present during the synthesis step is paramount to be 

obtained a material with appropriate characteristics. 

 

Keywords: hydrogen; CMR; synthesis of perovskites; amorphous citrate modified. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Energia e produção de hidrogênio 

 

As pesquisas científicas na área de energia têm dado importância aos processos 

relacionados com fontes de energia renováveis e mais limpa. Um exemplo importante é 

o hidrogênio, considerado como um vetor energético, além de ser mais o abundante do 

planeta Terra e do universo (FURIGO, 2007). Há inúmeras maneiras de se produzir 

hidrogênio, encontrado frequentemente agregado a outras moléculas, e essas maneiras 

vem a cada dia se aperfeiçoando. 

Sob condições normais, o hidrogênio é um gás incolor, inodoro e insípido. 

Quando queimado com oxigênio puro, produz apenas calor e água. Por isso, a queima 

de hidrogênio produz menos poluentes atmosféricos que os combustíveis fósseis. 

Embora seja inflamável, tem rápida dispersão e alto coeficiente de difusão. 

O hidrogênio apresenta-se de forma combinada, como: água (H2O), ácidos 

(H3O
+
), bases (OH

-
), hidretos e compostos orgânicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Produção de Hidrogênio através do método de Oxidação Parcial 

 

A Figura 1.1 mostra a produção de hidrogênio onde o metano passa por uma 

cerâmica permeável de oxigênio com entrada de ar ocorrendo uma oxidação parcial, 

processo exotérmico, com formação de um gás de síntese que ao passar por uma reação 

de deslocamento é liberado gás carbônico puro e produzido o gás hidrogênio. 

As reações com os principais métodos para produção do hidrogênio serão 

descritos posteriormente, mas esses são formados a partir de combustíveis fósseis, do 
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gás natural e da água. Os métodos usados a partir de combustíveis fósseis são 

craqueamento térmico de gás natural, oxidação parcial de hidrocarbonetos pesados, 

gaseificação do carvão e reforma catalítica do gás natural. O método para produção do 

hidrogênio através do gás natural, de acordo com FURIGO (2007), é a alternativa mais 

barata e eficiente, onde o hidrogênio é obtido quebrando as moléculas de 

hidrocarboneto que compõem o combustível sendo sua grande desvantagem a emissão 

de dióxido de carbono (CO2). No entanto a produção a partir da água pode ocorrer de 

diversas formas como através da eletrólise da água e do vapor, fotólise da água, 

decomposição termoquímica da água e processo fotoeletroquímico (DIAS et al, 2009). 

 

1.2 Materiais eletrocerâmicos 

 

As cerâmicas eletrônicas são materiais altamente especializados, preparados a 

partir de composições bem definidas, processadas sob condições controladas e 

fabricados em formas complexas com propriedades específicas. Pesquisas em torno das 

eletrocerâmicas são direcionadas para aplicações em dispositivos de alta tecnologia 

(SETTER, 2000). 

As diferentes propriedades físicas e químicas dos materiais eletrocerâmicos têm 

contribuído para importantes avanços tecnológicos em nossa sociedade, tais como na 

área de energia limpa (células solares, células a combustível de óxido sólido), em 

dispositivos para armazenamento de informação (memórias não voláteis, discos rígidos, 

chips), em sensores (em medicina, biologia, indústria automotiva, espacial, química, 

siderúrgica,...), dentre outros, conforme mencionado no VI Simpósio Brasileiro de 

Eletrocerâmica de 2008. A propriedade intrínseca do material, e, por conseguinte o tipo 

de aplicação depende basicamente de sua estrutura cristalina e composição. 

Neste trabalho, os materiais de interesse são eletrocerâmicas da família das 

perovskita do tipo LnMO3 (Ln = terra rara ou Y; M = metal de transição do quarto 

período), tais como orto-ferritas, -manganitas e -cobaltitas. 

A síntese química desses materiais pode ser ilustrada através da Figura 1.2.  
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Figura 1.2: Síntese química de pós de materiais eletrocerâmicos (Complexo 

Polimerizante) 

 

Duas soluções são misturadas formando um complexo quelante que provoca 

transformações. Com a adição do HEC (hidroxietilcelulose) há formação de polímeros, 

de ligações cruzadas. Após secagem ocorre à formação de diversos óxidos passando em 

seguida pelo processo de calcinação que serve para cristalizar a fase e eliminar o 

carbono residual formando o composto esperado, a perovskitas tipo ABO3. 

 

1.3 Objetivos e organização do texto 

 

O objetivo principal deste trabalho é a síntese e a caracterização de perovskitas do 

tipo La0,6Sr0,4Mo3 (M=Co, Mn, Fe) utilizando a técnica do citrato amorfo modificado. 

Os principais objetivos específicos são os seguintes: 

 Comparar as características do pós-obtidos pela técnica do citrato amorfo 

modificado e as observadas na literatura; 

 Definir as melhores condições para a síntese dos materiais de interesse; 

No capítulo 2 são abordados os seguintes aspectos: exemplos relevantes de 

processos para produção de hidrogênio; a síntese de pós de materiais eletrocerâmicos 

com estrutura do tipo perovskita; e a importância do estudo do sistema químico para o 

caso específico da síntese química de materiais. 

No capítulo 3 é apresentado o procedimento experimental do trabalho. Os 

materiais preparados pela técnica do citrato amorfo modificado foram os seguintes: 
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cobaltita de lantânio dopada com estrôncio (La0,6Sr0,4CoO3, LSC64), manganita de 

lantânio dopada com estrôncio (La0,6Sr0,4MnO3, LSM64) e ferrita de lantânio (LaFeO3, 

LF). Embora estas composições já tenham sido bastante estudadas, como já mencionado 

anteriormente, um aspecto importante do trabalho é a comparação das características 

dos materiais obtidos com as características observadas na literatura, já que o 

procedimento de síntese tem um papel muito importante nas propriedades finais do pó 

preparado. 

As amostras de LSC64 (cobaltita de lantânio dopada com estrôncio) e LSM64 

(manganita de lantânio dopada com estrôncio) foram definidas a partir de planejamentos 

univariado e multivariado (2x2), com algumas particularidades a serem posteriormente 

discutidas na Seção 3.1.1. Já para as composições de ortoferrita de lantânio o 

procedimento foi um pouco distinto, como será mostrado na seção 3.1.2. 

Os resultados e discussões do trabalho são apresentados no capítulo 4. As técnicas 

de caracterização usadas para a caracterização das amostras foram e difração de Raios 

X, análise térmica (TG/DTA), microscopia eletrônica de varredura e microscopia 

eletrônica de transmissão. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Produção de hidrogênio 

 

O hidrogênio pode ser produzido de diversas formas, a partir da conversão 

catalítica de combustíveis, álcoois, hidrocarbonetos, biocombustíveis, como também 

pode ser produzido pela eletrólise direta da água, pela sua fotocatálise e até ciclos 

termoquímicos (LIU et al, 2010). 

Atualmente, produzir H2 através da eletrólise direta da água é economicamente 

inviável em curto prazo devido a seus custos de produção apesar de ser um método 

limpo e que pode ser produzido a partir de uma energia renovável, como é feita em 

algumas comunidades do mundo que utilizam energia eólica como fonte de energia para 

a eletrólise a fim de armazenar energia em forma de gás hidrogênio segundo o site 

BRASIL H2. 

Os métodos mais utilizados para a produção de H2 são os feitos a partir dos 

compostos do carbono através de reações com processos catalíticos que têm como 

produto gás de síntese uma mistura entre monóxido de carbono e gás hidrogênio (LIU et 

al, 2010). 

Apesar de serem fontes não renováveis de energia e não produzirem energia 

limpa são os processos industriais mais rentáveis (LIU et al, 2010). Esses métodos serão 

detalhados a seguir, são eles: Reforma Catalítica do metano com CO2, Reforma a vapor, 

Gaseificação do carbono, Oxidação parcial, Reforma oxidativa a vapor, Oxidação 

parcial a partir do uso de membranas. 

 

2.1.1 Reforma catalítica do metano com CO2 (Reforma Seca do Metano) 

 

Existem vários tipos de reformas catalíticas sendo as do metano a mais comum. 

Pode ser descrita através da Reação 1, podendo ser utilizado Ni/γ-Al2O3  como 

catalisador (PACÍFICO et al, 2008). 

 

 CH4 + CO2 → 2CO+ 2H2 (Reação 1) 
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Este modo de produzir gás de síntese está ganhando cada vez mais importância, 

pois, os reagentes, CH4 e CO2, contribuem consideravelmente com o aquecimento 

global. Outra característica importante desta reação é que ela possui uma boa 

reversibilidade, podendo assim, Ser utilizada a fim de armazenar e transmitir energia 

(LIMA, 2006). 

 

2.1.2 Reforma a vapor 

 

Pode ser descrita através das Reações 2, 3 e 4, podendo, também ser utilizado o 

Ni/γ-Al2O3 como catalisador, ou outros metais como cobalto, ferro e platina. Este é o 

principal processo industrial para a produção de hidrogênio e gás de síntese. No entanto, 

necessita de muito gasto de energia devido a alta temperatura que a reação ocorre 

(VASCONCELOS, 2006). 

 

   CH4 + H2O → CO+ 3H2           (Reação 2) 

 CmHn + m H2O →m CO + (m + n/2)H2  (Reação 3) 

 CH3OH + H2O → CO2 + 3H2  (Reação 4) 

 

 Esta reforma ocorre competitivamente com a reforma catalítica do metano 

(LIMA, 2006). 

A reação de deslocamento gás água (shift) descrita pela reação 5 (LIU, 2010) 

contribui para que ocorra a reforma a vapor do metano e também ocorre 

competitivamente com a reforma com o CO2. 

 

 CO+ H2O → CO2 + H2 (Reação 5) 

 

2.1.3 Gaseificação do carbono (carvão, coque) 

 

Pode ser descrita pelas reações 6 a 9. 
 

 C + H2O →CO+ H2 (Reação 6) 

 C + O2 → CO2  (Reação 7) 

 C + 1/2O2 →CO  (Reação 8) 

 C + CO2 → 2CO  (Reação 9) 
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2.1.4 Oxidação parcial 

 

Pode ser descrita pelas reações 10 a 13, ocorrendo em temperaturas e pressão 

elevadas. Uma característica importante desta reação é que há pouca ou quase nenhuma 

deposição de carbono (LIMA, 2006). 

 CH4 + ½ O2 → CO + 2H2  (reação 10) 

 CmHn + m/2  O2 → m CO+ n/2 H2  (reação 11) 

 CH3OH + ½  O2 → CO2 + 2H2  (reação 12) 

 CH3OH → CO + 2H2  (reação 13) 

 

2.1.5 Reforma oxidativa a vapor 

 

Pode ser descrita pelas reações 14 a 16: 

 

 CH4 + 1/2 H2O + 1/2 O2 →  CO + 5/2 H2   (Reação 14) 

 CmHn + m/ 2 H2O+ m/ 4 O2→ m CO+ (m/ 2 + n/ 2) H2   (Reação 15) 

 CH3OH +1/2 H2O+1/4 O2 →  CO2 + 5/2H2 (Reação 16) 

 

2.1.6 Oxidação parcial a partir do uso de membranas 

 

As membranas de condução mista iônico-eletrônica (MIEC) a base de perovskita, 

podem seletivamente separar o oxigênio do ar a temperaturas maiores que 700°C. Tal 

capacidade pode diminuir o custo de vários produtos industrializados que necessitam de 

um suprimento contínuo de oxigênio puro, já que os métodos industriais para obtenção 

de oxigênio puro requerem um gasto excessivo de energia (BOUWMEESTER, 2003). 

A capacidade seletiva da membrana se deve às vacâncias de oxigênio na estrutura 

do material que podem ser formadas de duas maneiras, com a substituição parcial de 

cátions com menor valência ou com a exposição do material a baixas pressões parciais 

de oxigênio, já que, vacâncias de oxigênio em temperaturas elevadas levam ao 

aparecimento de condutividade iônica (BOUWMEESTER, 2003). 

 No entanto, ambos os mecanismos apresentam problemas, por exemplo, a 

dopagem com cátions leva a uma alta energia de ativação para a condução iônica e a 
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perda de oxigênio por pressão pode causar a decomposição na fase final do material o 

que acaba por limitar a sua aplicação (SAMMELLS et al, 2000). 

Combinando a capacidade seletiva da membrana com a oxidação parcial catalítica 

(CPO) do metano, a altas temperaturas, pode-se obter gás de síntese (CO+H2) com 

baixo custo, já que se trata de um processo espontâneo. Além disso, reduz-se a poluição 

da atmosfera com gases do tipo NOx já que a reação ocorre apenas com o oxigênio 

antecipadamente separado do ar atmosférico rico em nitrogênio (SAMMELLS et al, 

2000). 

A fim de promover a reação de oxidação parcial do metano utilizando a 

membrana de condução mista, o lado do reator exposto ao ar atmosférico permite que o 

oxigênio seja separado da atmosfera e transportado como íon através da membrana onde 

irá reagir com o metano do outro lado a fim de produzir o gás de síntese, tudo isso a 

altas temperaturas. De todas as aplicações esta é uma das mais importantes 

comercialmente, pois, o gás de síntese pode servir como precursor para uma grande 

variedade de produtos (SAMMELLS et al, 2000). 

 Para a produção de gás de síntese a membrana cerâmica deve ser capaz de resistir 

em longo tempo a exposições severas de gradientes de potencial químico. Além disso, 

deve resistir às altas temperaturas, necessário também para uma boa estabilidade 

mecânica, além de produzir um fluxo contínuo e elevado de oxigênio para que ocorra a 

oxidação parcial (BOUWMEESTER, 2003). 

 

 

 

2.2 Síntese química de pós de materiais eletrocerâmicos 

 

Em princípio, qualquer método capaz de produzir materiais policristalinos muito 

finos pode ser usado para produzir materiais eletrocerâmicos, inclusive nanocristalinos. 

Exemplos de métodos com esta finalidade são: 1) processos por fase sólida: moagem de 

alta energia; 2) processos em fase gel: coprecipitação, método sol – gel, combustão, 

processo Pechini e modificações deste; entre outros conforme as referências de 

CARTER et al. (1993) a YAMAMOTO et al. (1987). 
   

O processo Pechini tem sido usado para a preparação de pós ultrafinos de uma 

grande variedade de óxidos cerâmicos em temperaturas de calcinação relativamente 
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baixas e baixo custo (PECHINI,
 
1967). Baseia-se na formação de complexos metálicos 

com ácidos carboxílicos, geralmente ácido cítrico, seguido de uma reação de 

polimerização com um álcool polihidroxilados, geralmente etileno glicol, formando 

poliésteres.  

A técnica de Pechini tem a vantagem de evitar o risco de separação dos cátions, 

uma vez que os nitratos são dissolvidos em água com o ácido cítrico e o polímero. Na 

policondensação e polimerização os íons são incorporados na rede do polímero sem a 

precipitação, permitindo a obtenção de uma composição uniforme. O princípio do 

método está baseado na habilidade dos ácidos carboxílicos de quelar íons metálicos, 

podendo ser poliesterificados com álcoois polihidroxilados. A resina polimérica 

resultante distribui os íons metálicos através da rede polimérica. A decomposição 

térmica destes intermediários poliméricos forma partículas submicrométricas do óxido 

(KAKIHANA et al. 1999). Já na síntese através do processo do citrato amorfo 

modificado o etileno glicol é substituído por hidroxietilcelulose com o objetivo de obter 

pós contendo apenas aglomerados fracos (MESQUITA, 1998). 

 

2.3 A importância do estudo da especiação química 

 

Várias metodologias vêm sendo empregadas para descrever a identificação, 

determinação e quantificação dos constituintes ou das diferentes espécies, formas ou em 

uma amostra (DAVIDSON, 1994). A IUPAC, (2006), sugere a denominação de análise 

de especiação, quando for feita referência à atividade analítica de identificação e 

medição de espécies químicas. Finalmente, o termo também é utilizado para indicar a 

distribuição de espécies em determinada amostra.  

Percebe-se a importância da especiação analítica em suas constantes citações na 

literatura que confirmam que serve para indicar e analisar as espécies químicas e 

medidas de distribuição facilitando a avaliação das suas características como toxidade 

dos elementos presentes, biodisponibilidade, em suma, as propriedades físico-químicas 

de um elemento que podem diferir grandemente dependendo de como a molécula ou 

íons encontra-se na amostra (ZAMBROSI, 2004). 

No contexto da síntese química, principalmente envolvendo soluções aquosas, 

como é o caso da técnica do citrato amorfo modificado, é importante que haja 

conhecimento das espécies presentes na solução, de modo a contribuir para a obtenção 
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da matriz polimérica desejada, e consequentemente, minimizar possíveis segregações de 

fase. No entanto, em virtude das dificuldades normalmente encontradas no estudo destes 

sistemas multicomponentes o estudo da especiação é abandonado, em substituição aos 

planejamentos fatoriais. Neste contexto, que se torna importante o estudo de especiação 

do sistema citrato-metal, contribuindo para um procedimento de síntese mais criterioso, 

auxiliando na obtenção de pós cristalinos com as características desejadas. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Síntese de perovskitas 

 

A Tabela 3.1 apresenta os reagentes utilizados no trabalho e seus respectivos 

fornecedores e graus de pureza. 

 

Tabela 3.1:Reagentes utilizados para a preparação dos pós de perovskita (LSC, 

LSM e LF). 

Reagente Pureza/% Fornecedor 

Fe(NO3)2.9H2O >98 Vetec 

Co(NO3)2.4H2O >98 Vetec 

La(NO3)3.6H2O >99 Sigma-Aldrich 

Sr(NO3)2 >97 Sigma-Aldrich 

Mn(NO3)2.4H2O >98 Sigma-Aldrich 

Ácido Cítrico 

HEC 

NH4OH 

HNO3 

99,5 

>99 

> 24 (NH3) 

> 65 

Merck 

Natrosol 

Synth 

Synth 

 

 

3.1.1 Síntese de cobaltita de lantânio dopado com estrôncio 

 

Nitratos metálicos na razão molar estequiométrica necessária para a síntese da 

composição La0,6Sr0,4CoO3 (LSC64) foram  dissolvidos em água deionizada. A solução 

foi mantida sob agitação constante no agitador magnético e depois adicionada à solução 

de ácido cítrico. Posteriormente foi adicionada a solução de HEC ao sistema, formando-

se o sol. Essa solução precursora foi mantida sob agitação por 12 horas (overnight), 

sendo posteriormente seca sob temperatura e intervalo de tempo definidos obtendo-se o 

precursor. Após isso, o precursor foi calcinado obtendo-se o pó cristalino. A calcinação 

teve como objetivo a cristalização da fase e a eliminação do carbono residual. A Tabela 

3.2 apresenta as composições preparadas e suas respectivas condições de síntese e 

nomenclatura. 
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Tabela 3.2: Denominação das amostras LSC preparadas 

Amostra AC:CM HEC / kD Tsecagem / °C Tcalc. / °C tcalc. / h 

LSCa 1:1 90 250 700 1 

LSCb 3:2 90 250 700 1 

LSCc 1:1 250 250 700 1 

LSCd 1:1 720 250 700 1 

LSCe 3:2 90 200 700 1 

LSCf 3:2 90 250 700 1 

LSCg 3:2 90 200 800 2 

LSCh 3:2 90 250 800 2 

LSCi 1:1 90 250 800 1 

LSCj 1:1 250 250 800 1 

LSCk 1:1 720 250 800 1 

LSCl 3:2 90 200 800 1 

LSCm 3:2 90 250 800 1 

* Devido a um problema ocorrido na síntese da amostra LSCb foi realizada uma duplicada da mesma (LSCf). 

 

O fluxograma da Figura 3.1 apresenta o procedimento realizado para a preparação 

do pó de LSC. 

 

Figura 3.1: Fluxograma da preparação do pó de LSC. 

Solução de ácido cítrico

Solução de ácido cítrico
 + 

solução de cátions metálicos

Solução precursora

HEC

12 horas em agitação (overnight)

Secagem

Calcinação

Solução de cátions metálicos
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Como mencionado na Seção 1.3, as composições preparadas seguiram um 

planejamento multivariado do tipo 2x2 (multivariate parameter design, MPD). As 

variáveis analisadas foram: proporção ácido cítrico: cátion metálico (AC:CM), 

temperatura de secagem e tempo de calcinação. Algumas amostras foram preparadas 

seguindo um planejamento univariado (univariate parameter design, UPD). Neste caso, 

o objetivo foi avaliar o efeito da massa molar do HEC. As Tabelas 3.3 A, B, C, D e E 

apresentam as amostras preparadas conforme o tipo de planejamento realizado. Como 

pode ser notado na Tabela 3.3 B, a composição (3:2, 250) não foi preparada. Maiores 

detalhes sobre isso na Seção 4.1. 

 

Tabela 3.3: Planejamento experimental realizado para as amostras LSC 

 

A (UPD) 

Amostra HEC / kD 

LSCa 90 

LSCc 250 

LSCd 720 

CA:CM = 1:1;Ts  = 250 °C; Tc = 700 °C; tc = 1 h 

 

B (MPD) 

Amostra CA:MC HEC 

LSCa 1:1 90 

LSCb 3:2 90 

LSCc 1:1 250 

- 3:2 250 

Ts  = 250 °C; Tc = 700 °C; tc = 1 h 

 

C (UPD) 

Amostra HEC / kD 

LSCi 90 

LSCj 250 

LSCk 720 

CA:CM = 1:1;Ts  = 250 °C; Tc = 800 °C; tc = 1 h 
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Tabela 3.3: Planejamento experimental realizado para as amostras LSC (continuação). 

 

D (MPD) 

Amostra Ts / °C tc / h 

LSCg 200 2 

LSCh 250 2 

LSCl 200 1 

LSCm 250 1 

CA:CM = 3:2; HEC = 90 kD; Tc = 800 °C. 

 

E (MPD) 

Amostra TS / °C Tc / °C 

LSCe 200 700 

LSCf 250 700 

LSCl 200 800 

LSCm 250 800 

CA: CM = 3:2; HEC = 90 kD; tc = 1 h. 

 

 

3.1.2 Síntese de manganita de lantânio dopado com estrôncio 

 

Para a preparação da composição La0,6Sr0,4MnO3 (LSM64) foi realizada seguindo 

o mesmo procedimento empregado para a amostra LSC64. A Tabela 3.4 apresenta as 

composições preparadas e suas respectivas condições de síntese e nomenclatura. 

Para estas amostras foi realizada uma abordagem semelhante em termos de síntese 

(Fig. 3.1) e de planejamento experimental. Um grupo de amostras foi preparado 

seguindo um planejamento multivariado (2x2) envolvendo as variáveis: proporção ácido 

cítrico: cátion metálico (AC:CM), tempo de calcinação, e massa molar do HEC. Outro 

grupo foi preparado empregando um planejamento univariado, sendo avaliados os 

seguintes aspectos: a massa molar do HEC e a temperatura de secagem. As Tabelas 3.5 

A, B, C e D apresentam as composições preparadas de maneira agrupada conforme o 

tipo de planejamento realizado. Como pode ser notado na Tabela 3.3 B, a composição 

(3:2, 250) não foi preparada. Maiores detalhes sobre isso na Seção 4.1. 
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Tabela 3.4: Condições experimentais e nomenclatura das amostras LSM preparadas 

Amostra AC:CM HEC / kD Tsecagem / °C tcalc. / h 

LSMa 1:1 90 300 2 

LSMb 1:1 250 300 2 

LSMc 3:2 90 300 2 

LSMd 1:1 90 300 1 

LSMe 3:2 90 300 1 

LSMf 1:1 720 300 1 

LSMg 3:2 90 250 1 

* Todas as amostras foram calcinadas na temperatura de 800 °C.. 

 

Tabela 3.5: Composições LSM agrupadas conforme o tipo de planejamento realizado. 

A (MPD) 

Amostra CA:CM tc. / h 

LSMd 1:1 1 

LSMe 3:2 1 

LSMa 1:1 2 

LSMc 3:2 2 

TS  = 300 °C; HEC = 90 kD;Tc = 800 °C 

 

B (MPD) 

Amostra CA:CM HEC 

LSMa 1:1 90 

LSMc 3:2 90 

LSMb 1:1 250 

- 3:2 250 

TS  = 300 °C; Tc = 800 °C; tc = 2 h 

 

C (UPD) 

Amostra HEC / kD 

LSMd 90 

LSMf 720 

CA:CM = 1:1; TS  = 300 °C; Tc = 800 °C; tc = 1 h 

 

D (UPD) 

Amostra TS / °C 

LSMe 300 

LSMg 250 

CA:CM = 3:2; HEC  = 90 kD; Tc = 800 °C; tc = 1 h 
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3.1.3 Síntese de ferrita de lantânio 

 

Para a preparação da composição LaFeO3 (LF) não foi empregado planejamento 

multivariado (MPD) conforme feito nas amostras LSC64 e LSM64, e sim uma 

abordagem univariada apenas. As variáveis consideradas foram: massa molar do HEC, 

proporção AC: CM, temperatura e tempo de calcinação, e pH da solução precursora. O 

ajuste de pH foi incluído como variável, pois foi verificado que o mesmo afeta a 

distribuição das espécies presentes na solução. Embora não tenha sido feito ainda um 

estudo da especiação do sistema citrato-cátion metálico, envolvendo os metais de 

interesse, este é um aspecto muito importante no procedimento de síntese e que deve ser 

estudado. 

Outra modificação importante realizada na síntese destas amostras foi a adição de 

uma etapa de evaporação da solução precursora para remoção do excesso de água. Após 

esta etapa, a solução precursora adquire uma consistência viscosa característica de gel. 

Posteriormente, este gel é convertido no precursor na etapa de secagem. A temperatura 

de secagem para as amostras LFc, LFd e LFe foram definidas através de analise térmica, 

o que permitiu a eliminação desta variável, considerada anteriormente no planejamento 

fatorial da amostra LSM, para este grupo de amostras. Para as composições LFf e LFg 

uma temperatura ligeiramente superior (+20 °C) foi utilizada.  

A Tabela 3.6 apresenta as composições preparadas e suas respectivas 

nomenclaturas e condições de síntese. A Figura 3.2 mostra o fluxograma do 

procedimento empregado, bastante semelhante ao mostrado na Figura 3.1. 

 

Tabela 3.6: Condições experimentais e nomenclatura das amostras LF preparadas. 

Amostra AC:CM HEC / kD Ts / °C ts. / h Tc / °C tc. / h 

LFa 1:1 720 250 0,16 800 2 

LFb* 1:1 720 120 2 - - 

LFc 1:1 720 130 2 900 1 

LFd 1:1 90 130 2 900 1 

LFe 1:1 250 130 2 - - 

LFf* 3:2 - 150 2 900 2 

LFg* 3:2 90 150 2 900 2 

Ts/ts; Temperatura/tempo de secagem; Tc/tc: Temperatura/tempo de calcinação.*pH=7 
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Uma informação importante é que as composição LFa, LFf e LFg foram 

preparadas com a adição de nitratos na forma sólida. Para as outras composições, LFb, 

LFc, LFd e LFe, esta adição foi feita a partir de soluções metálicas previamente 

preparadas, como descrito no fluxograma da Figura 3.2. Outro detalhe importante é que 

apenas as composições LFb, LFf e Lfg tiveram ajuste de pH para o valor neutro. 

Maiores detalhes sobre a Tabela 3.6 e o fluxograma da Figura 3.2 serão apresentados na 

Seção 4.3. 

 

 

Figura 3.2: Fluxograma da preparação do pó de LF. 

 

3.2 Difração de Raios X 

 

Para a análise de difração de raios X do precursor amorfo e das amostras de LSM 

calcinadas foi utilizado um difratômetro Shimadzu XDR-6000 equipado com tubo de 

cobre (radiação Cu-Kα, λ=1,5418 Ǻ) e filtro de níquel, e operando em modo de 

Solução de ácido cítrico

Solução amoniacal

Solução de ácido cítrico
 + 

solução de cátions metálicos

Solução precursora

HEC

Evaporação

Secagem

Calcinação

Solução de cátions metálicos
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varredura (passo de 0.02 ° s
-1

, 40 KV / 30 mA). Os dados foram coletados na faixa de 

2θ de 20-70º. Através da relação de Bragg (eq. 3.1), obtemos o espectro de difração. 

 

              (3.1) 

 

Onde n é a ordem de difração,  é o comprimento de onda do Raio X, d é o 

espaçamento interplanar e  é o ângulo de incidência do raio X (ângulo de Bragg). 

 

3.3 Análise térmica 

 

Para as caracterizações térmicas foi utilizado um equipamento de análise térmica 

da Netzsch. Os ensaios foram realizados usando aproximadamente 30 mg tanto para o 

ensaio com gel como para o material precursor. Para a análise do gel a faixa de 

temperatura de estudo foi de 27 – 400 °C, e para o precursor de 27 – 1200 °C, sendo que 

a taxa de aquecimento foi de 10 K/min para todos os ensaios realizados sob atmosfera 

de nitrogênio (fluxo de 50 mL/min). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Cobaltita de latânio dopada com estrôncio (La0,6Sr0,4CoO3, LSC64) 

 

4.1.1 Análise de fases cristalográficas de amostras de LSC 

 

Para facilitar a comparação dos resultados os difratogramas foram organizados de 

acordo com o tipo de planejamento experimental adotado, conforme apresentado na 

Tabela 3.3. Os resultados permitem concluir que todas as amostras apresentaram a fase 

perovskita. No entanto, como pode ser observada a partir das regiões destacadas 

(retângulos vermelhos), esta não foi a única fase observada em todas as amostras. 

Outro aspecto importante é que a partir da análise da reflexão (104) podemos 

notar que as diferenças no perfil do pico são relativamente pequenas. Apenas a amostra 

LSCi (Figura 4.1C) apresentou uma maior diferença no perfil observado. Aspectos 

relacionados com este tipo de análise serão discutidos na seção 4.1.2.  

Com base nos dados da literatura (CARTER et al., 1993; DAVIDSON et al., 

1994; TEMPLETON et al. 2000; BOUWMEESTER, 2003; DIAS et al. 2009) para as 

temperaturas de decomposição dos nitratos metálicos utilizados na preparação das 

amostras LSC, o lantânio é o que possui a maior temperatura de decomposição (ca. 610 

°C) ou seja, abaixo da menor temperatura de calcinação utilizada (700 °C). Deste modo, 

é provável que a fase secundária seja devido a algum óxido
1
 ou carbonato

2
 

remanescente na amostra. Com relação aos carbonatos, o de cobalto é o que possui a 

menor temperatura de decomposição. Esta temperatura é bastante afetada pelas 

características morfológicas do material sintetizado (T < 800 °C) (CARTER et al., 

1993) assim como pela presença de grupos hidroxila (T < 350 °C) (D. M. 

TEMPLETON et al. 2000; EL-SHOBAKY et al. 1996). Deste modo, em virtude destas 

características, os carbonatos de lantânio e o de estrôncio são os mais prováveis de se 

manterem estáveis nas amostras de LSC calcinadas em temperaturas acima de 700 °C.  

                                                 
1
 Decorrente da decomposição do nitrato. 

2
 Decorrente da reação do metal com os carbonatos resultantes da decomposição da rede polimérica 

durante a calcinação. 
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Figura 4.1 A/B: Difratogramas das amostras LSC sintetizadas de acordo com os 

planejamentos A e B. 
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Figura 4.1 C/D: Difratogramas das amostras LSC sintetizadas  de acordo com os 

planejamentos C e D. 
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Figura 4.1 E: Difratogramas das amostras LSC sintetizadas de acordo com o 

planejamento E. 

O carbonato de lantânio, conforme dados da literatura possui a seguinte faixa de 

temperatura de decomposição: ca. 725 à 870 °C (DAVIDSON et al., 1994; DIAS et al. 

2009), envolvendo a forma intermediária (LaO)2CO3. Já o carbonato de estrôncio é o 

mais estável, se mantendo na forma sólida até a temperatura da ordem de 1490 °C 

(FURIGO, 2007). 

Com relação aos óxidos metálicos, resultantes da decomposição térmica de 

nitratos ou carbonatos, o estrôncio é o que apresenta o menor número de possibilidades, 

ou seja, apenas o SrO. O cobalto possui vários tipos de óxidos, porém o mais estável 

após o resfriamento até a temperatura ambiente é o Co3O4 (TEMPLETON et al. 2000). 

Por último, o óxido de lantânio (La2O3) pode se apresentar em diferentes estruturas 

cristalinas. Estas informações nos permitem restringir em basicamente três grupos, 

conforme o tipo de metal envolvido (La, Sr e Co), os possíveis responsáveis pelo 

aparecimento da fase secundária observada em todas as amostras (Figuras 4.2 até 4.4). 

Comparando o difratograma da amostra LSCa com os difratogramas das fichas 

cristalográficas apresentadas (Figuras 4.2 à 4.4), concluímos que o candidato mais 

provável é o carbonato de estrôncio, o que é bastante plausível por ser um carbonato 

bastante estável, cujo ponto de fusão é de 1490 °C. Este aspecto nos remete à 
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importância da etapa de especiação (estudo das espécies químicas presentes) dos metais 

durante a síntese química. As condições de pH, proporção de ácido cítrico : cátion 

metálico, e até mesmo a quantidade de HEC no precursor são fatores que podem 

contribuir para fenômenos de segregação destes metais, resultando após a calcinação no 

aparecimento de fases indesejadas. 

Um resultado que corrobora a importância da quelação durante a síntese do 

material são os difratogramas observados para as amostras LSCi e LSCm (Tabela 3.2 e 

Tabela 3.3 C e D), apresentados nas Figuras 4.1 C e D. 

 

  

Figura 4.2: Difratogramas da amostra LSCa e de fichas cristalográficas (ICSD) de 

carbonato e óxidos de lantânio. 

 

Figura 4.3: Difratogramas da amostra LSCa e de fichas cristalográficas (ICSD) de 

carbonato e óxido de estrôncio. 
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Figura 4.4: Difratogramas da amostra LSCa e de fichas cristalográficas (ICSD) de  

carbonatos e óxidos de cobalto. 

Como pode ser verificado, ocorreu uma redução expressiva na quantidade de fase 

secundária, como pode ser notado pela redução da intensidade dos picos (observar 

região destacada em vermelho). 

É interessante observar ainda que o aumento do tempo de calcinação para 2 horas, 

não teve efeito significativo na redução do carbonato de estrôncio presente (Fig. 4.1 D).  

Outro aspecto importante e prejudicial nesta segregação de estrôncio, provocada 

na etapa de síntese, é o desvio da estequiometria desejada para a amostra LSC. Neste 

caso, é plausível a formação de uma composição mais pobre em estrôncio, por exemplo, 

a La0.7Sr0.3CoO3 (LSC73) ou La0.8Sr0.2CoO3 (LSC82), etc. Comparando o difratograma 

da amostra LSCa, que apresentou maior quantidade de carbonato de estrôncio, com os 

difratogramas das fichas cristalográficas (ICSD) de algumas composições de cobaltita 

de lantânio dopada com estrôncio
3
 e de carbonato de estrôncio (Figura 4.5) podemos 

verificar como é relativamente sutil as diferenças entre as várias composições de LSC. 

A análise comparativa das diferentes fichas permitiu concluir que a composição 

La0.7Sr0.3CoO3 é a que melhor se ajusta ao padrão experimental. No entanto, como já foi 

mencionado
1
, é importante a análise por refinamento de Rietveld, ou similar, de modo a 

permitir com maior precisão a estrutura cristalina e a composição do material, além de 

outras informações de interesse. 

                                                 
3
 Para cada composição de cobaltita de lantânio dopada com estrôncio, isto é, LSC55, LSC64, etc, foi 

escolhida a ficha cristalográfica que apresentou melhor ajuste ao padrão experimental para compor esta 

figura. 
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Figura 4.5: Difratogramas da amostra LSCa e de fichas cristalográficas (ICSD) de 

cobaltita de lantânio dopada com estrôncio e de carbonato de estrôncio. 

 

4.1.2 Análise termogravimétrica (amostra LSCf) 

 

Análise termogravimétrica
4
 da amostra LSCf confirmou o fato de que para a  

temperatura de 800 °C ainda existem processos de perda de massa no material (Figura 

4.6). 

 

Figura 4.6: Análise termogravimétrica da amostra LSCf. 

Este resultado indica que existe possibilidade de obtenção de uma amostra 

monofásica caso a amostra seja submetida a um tratamento térmico em temperatura 

mais elevada. O problema deste procedimento é o aumento do tamanho de cristalito do 

                                                 
4
 Pôde ser implementada apenas após aproximadamente 13 meses do início do mestrado. 
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pó produzido, favorecendo a formação de aglomerados que podem prejudicar nas etapas 

seguintes de fabricação das peças cerâmicas. 

 

4.1.3 Análise de tamanho de cristalito de amostras de LSC 

 

Após a definição da composição da fase secundária apresentada nas amostras, foi 

iniciado um procedimento de ajuste gaussiano
5
 do principal pico observado (104) com o 

objetivo de obter a largura máxima a meia altura (full witdth at half maximum, FWHM), 

e, por conseguinte, estimar o tamanho de cristalito de cada amostra. As informações das 

Tabelas 4.1 A-E foram obtidas a partir do ajuste gaussiano feito para cada amostra, 

seguido da utilização da equação de Scherrer (HORITA, 2000; IUPAC, the ―Gold 

Book‖, 1997). 

 

  
  

     
     (4.1) 

 

Onde d é o tamanho do cristalito; K é uma constante
6
; λ é o comprimento de onda 

da radiação usada
7
; β é obtido a partir dos dados de FWHM da amostra, considerando o 

efeito de alargamento de pico instrumental
8
; e θ é o ângulo de Bragg. 

Neste trabalho, as medidas de tamanho de cristalito foram feitas apenas em termos 

comparativos, pois não foi possível considerar a magnitude do alargamento de pico 

experimental, procedimento que exige normalmente o uso de padrão com 

rastreabilidade confirmada por laudo (NIST). 

                                                 
5
 A análise das características de cada reflexão foi realizada usando um software gráfico de modo a 

fornecer basicamente informação sobre o tamanho de cristalito das amostras. Informações adicionais das 

amostras tais como: parâmetros de rede, tensões de rede, grau de cristalinidade, etc, exigiriam uma análise 

e ajuste dos difratogramas mais criteriosos que infelizmente não puderam ser contemplados neste 

trabalho. Este tipo de ajuste poderia ser feito através de Refinamento de Rietveld, ou técnicas similares. 

6
 Aproximadamente 0,93 para cristais esféricos de célula unitária cúbica. 

7
 Cu kα = 154,18 pm. 

8
 Para um ajuste gaussiano         , onde B e b representam o alargamento (FWHM) devido ao 

perfil observado e ao equipamento, respectivamente. 



27 

 

Tabela 4.1: Tamanhos de cristalito obtidos para cada amostra em virtude do tipo de 

planejamento realizado. 

A (UPD) 

Amostra HEC / kD d/nm 

LSCa 90 14,696 

LSCc 250 16,045 

LSCd 720 14,763 

CA:CM = 1:1;Ts  = 250 °C; Tc = 700 °C; tc = 1 h  

 

B (MPD) 

Amostra CA:CM HEC d/nm 

LSCa 1:1 90 14,696 

LSCb 3:2 90 14,544 

LSCc 1:1 250 16,045 

- 3:2 250  

TS  = 250 °C; Tc = 700 °C; tc = 1 h  

 

C (UPD) 

Amostra HEC / kD d/nm 

LSCi 90 14,093 

LSCj 250 16,330 

LSCk 720 14,736 

CA:CM = 1:1;TS  = 250 °C; Tc = 800 °C; tc = 1 h  

 

D (MPD) 

Amostra TS / °C tc / h d/nm 

LSCg 200 2 18,218 

LSCh 250 2 16,413 

LSCl 200 1 16,362 

LSCm 250 1 15,835 

CA:CM = 3:2; HEC = 90 kD; Tc = 800 °C.  

 

E (MPD) 

Amostra TS / °C Tc / °C d/nm 

LSCe 200 700 15,546 

LSCf 250 700 14,963 

LSCl 200 800 16,362 

LSCm 250 800 15,835 

CA:CM = 3:2; HEC = 90 kD; tc = 1 h.  
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É importante ressaltar que o desvio padrão médio na medida do FWHM do pico 

analisado (104) apresentou um valor inferior a 2 % para todas as amostras. Apenas para 

fins informativos, a Figura 4.7 ilustra um exemplo de ajuste feito para a amostra LSCg. 

 

Figura 4.7: Exemplo de ajuste gaussiano para amostra LSCg. 

Com relação aos efeitos das condições de síntese sobre o tamanho de cristalito 

podemos concluir alguns aspectos importantes: 

 

i) Tabela 4.1A: 

Neste planejamento univariado (UPD) o parâmetro avaliado foi a massa molar do 

HEC. É possível observar que apenas a amostra LSCc (HEC de 250 kD) apresentou um 

tamanho de cristalito ligeiramente distinto ao das outras amostras, sendo superior em 

quase 10%, bem acima do desvio padrão considerado para todas as amostras. Este 

comportamento foi observado não apenas para este planejamento. 

 

ii) Tabela 4.1B: 

Neste planejamento multivariado (MPD) os parâmetros avaliados foram: 

proporção ácido cítrico:cátion metálico (AC:CM) e massa molar do HEC.  Para este 

grupo de amostras a temperatura de calcinação foi de 700 °C também, a mesma usada 
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no planejamento A. O que chama atenção neste planejamento é o maior tamanho de 

cristalito para a amostra preparada com HEC de 250 kD (ca. 10 % superior). Com 

relação ao efeito da proporção AC:CM, não observamos diferença significativa entre as 

amostras que utilizaram HEC de 90 kD (LSCa e LSCb). Como as amostras deste 

planejamento apresentaram fase secundária foi decidido não preparar a amostra AC: 

CM = 3:2 e HEC = 250 kD. 

 

iii) Tabela 4.1C: 

Neste planejamento univariado o parâmetro avaliado foi a massa molar do HEC. 

Novamente, a amostra preparada com o HEC de 250 kD (LSCj) apresentou um valor 

superior, com a mesma ordem de grandeza da amostra LSCc, avaliada nas Tabelas 4.1 

A e C. A função do HEC é atribuída normalmente à sua capacidade em modificar as 

características viscoeláticas do gel precursor (KAKIHANA, M et al., 1999). Para este 

tipo de investigação um estudo reológico e espectroscópico do gel precursor seria 

adequado, pois poderia fornecer informações importantes sobre a estrutura polimérica 

do gel precursor. 

 

iv) Tabela 4.1D: 

Neste planejamento multivariado os parâmetros avaliados foram: temperatura de 

secagem e tempo de calcinação. O efeito do tempo de calcinação não é muito 

pronunciado, embora seja possível observar um tamanho ligeiramente superior para as 

amostras calcinadas por 2 horas, o que é justificado já que o crescimento de cristais é 

um processo termicamente ativado. O tempo de exposição à alta temperatura representa 

também um parâmetro importante devido ao favorecimento dos processos de difusão 

em alta temperatura. 

Com relação à temperatura de secagem é interessante observar uma tendência de 

maior tamanho de cristalito para amostras obtidas a partir de precursores secos em 

temperatura mais baixa (200 °C). A temperatura de secagem tem um efeito importante 

no grau de aglomeração do pó precursor. Para as amostras de LSC a etapa de secagem 

foi realizada a partir da secagem da solução precursora diretamente, o que resultou em 

uma expansão muita rápida e acentuada do sistema devido à liberação de grande 

quantidade de vapor d’água e gases nitrosos. Esta expansão pronunciada é normalmente 

de grande interesse, pois ela contribui para a dispersão dos metais utilizados na síntese, 
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minimizando possíveis segregações que poderiam contribuir para a formação de fases 

indesejadas. Neste contexto, a menor temperatura de secagem embora tenha sido 

suficiente para provocar a expansão da rede polimérica, isto não ocorreu de maneira 

semelhante à expansão das amostras secas a 250 °C. Isto pode ter contribuído de alguma 

forma para um menor grau de dispersão dos metais dos complexos metálicos, 

favorecendo um núcleo de cristalização de tamanho ligeiramente superior. 

 

v) Tabela 4.1E: 

Neste último planejamento realizado, os parâmetros avaliados foram temperatura 

de secagem e temperatura de calcinação. Os resultados deste planejamento corroboram 

as observações feitas anteriormente, isto é, alta temperatura de calcinação e baixa 

temperatura de secagem contribuíram para um maior tamanho de cristalito. 

 

4.1.4 Conclusões parciais sobre a síntese de amostras de LSC 

 

Nesta primeira parte do trabalho podemos observar que o planejamento 

experimental pode fornecer resultados favoráveis com um número de amostras 

relativamente pequeno. No entanto, em alguns casos a interação destes parâmetros 

requer o uso de planejamentos mais sofisticados, de modo a analisar de maneira mais 

específica o efeito que cada parâmetro possui em um determinado resultado. 

Outra questão importante é que se a utilização do equipamento de análise térmica 

tivesse sido feita desde o início do planejamento, certamente haveria mudanças em 

alguns parâmetros usados, o que poderia levar a obtenção de amostras monofásicas. 

Os resultados apresentados de tamanho de cristalito para os diferentes tipos de 

planejamento realizados corroboram o efeito da massa molar do HEC. A justificativa 

para estas mudanças podem estar relacionadas ao comportamento viscoelástico da 

matriz polimérica durante a etapa de secagem. Estudos reológicos e espectroscópicos 

podem contribuir de maneira importante para a compreensão deste resultado. 

Embora não tenham sido obtidas amostras monofásicas, o planejamento 

experimental permitiu definir que as melhores condições para minimizar a quantidade 

de fase secundária de carbonato de estrôncio são aquelas em que foi utilizado a 

proporção AC:CM de 3:2, mesmo para temperaturas de calcinação de 700 °C e tempo 
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de calcinação de 1 hora (Tabela 4.1E). Vale ressaltar que a composição LSCi (Tabela 

4.1 C) foi a que apresentou o menor tamanho de cristalito. 
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4.2 Manganita de lantânio dopado com estrôncio (La0,6Sr0,4MnO3, LSM64) 

 

4.2.1 Análise de fases cristalográficas de amostras de LSM 

 

Para facilitar a comparação dos resultados, os difratogramas foram organizados de 

acordo com o de tipo de planejamento experimental adotado (Tabela 3.5), como 

mostram as Figura 4.8 A-D.  

Os resultados permitem concluir que todas as amostras apresentaram a fase 

perovskita. Um aspecto positivo em relação às amostras de LSC foi que algumas 

composições se apresentaram monofásicas. No entanto, como pode ser observado a 

partir das regiões destacadas (retângulos pretos e vermelhos), ocorreu o aparecimento de 

fases secundárias. Uma diferença significativa no procedimento de síntese foi o uso da 

temperatura de calcinação de 800 °C para todas as amostras
9
. 

Analisando inicialmente os difratogramas apresentados nas Figuras 4.8 A e B, 

concluímos que apenas as amostras calcinadas por 2 horas (LSMa , LSMb e LSMc) são 

monofásicas. As amostras calcinadas por 1 hora (LSMd e LSMe) apresentaram fase 

secundária. A comparação do difratograma da amostra LSMd com os difratogramas das 

fichas cristalográficas disponíveis para consulta, indica que o carbonato de estrôncio 

(Figuras 4.9) é a fase secundária presente, de modo semelhante às amostras de LSC64. 

Já para a amostra LSMe, a análise sugere que o óxido de manganês (III) seja a fase 

secundária presente (Figura 4.10). 

Podemos concluir também, a partir dos resultados dos difratogramas das Figuras 

4.8 C e D, que pequenas alterações na composição, especificamente na massa molar do 

HEC e na temperatura de secagem
10

 tiveram resultados bastante positivos no que diz 

respeito a eliminação das fases secundárias observadas. Analisando a Figura 4.8C 

concluímos que a presença de carbonato de estrôncio foi eliminada com a utilização do 

HEC de 720 kD. Já a presença do óxido de mangânes (III) foi eliminado da amostra 

LSMg a partir do aumento da temperatura de secagem para 250 °C. 

                                                 
9
 Embora não seja possível correlacionar de maneira direta o efeito da temperatura de calcinação entre 

diferentes perovskitas de lantânio (LSC e LSM), era esperado que a temperatura de 800 °C aumentaria a 

probabilidade de sucesso na obtenção de amostras monofásicas. O processo de transição amorfo-cristalino 

sofrido pelo precursor depende do metal presente no sítio B da perovskita, que pode atuar de maneira 

catalítica na combustão da matriz polimérica (KILNER, 1998). 

10
 Planejamento C e D respectivamente 
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Figura 4.8 A/B: Difratogramas das amostras LSM sintetizadas de acordo com os 

planejamentos A e B. 

Sobre o efeito do HEC de 720 kD na eliminação da fase carbonato de estrôncio, 

podemos sugerir duas hipóteses para este tipo de resultado. 
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Figura 4.8 C/D: Difratogramas das amostras LSM sintetizadas de acordo com os 

planejamentos C e D. 

A primeira hipótese é que a modificação das propriedades viscoelásticas do gel 

precursor causado pelo HEC afeta o grau de dispersão dos complexos metálicos 
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formados durante a secagem do gel. Isto por sua vez, pode minimizar a formação de 

fases indesejadas. 

A segunda hipótese é que a massa molar desta macromolécula afeta a estrutura do 

complexo intermediário formado ainda no estado de solução precursora. Ao usarmos 

um HEC de massa molar superior colocamos no sistema um número inferior (12,5 %) 

destas macromoléculas. Deste modo, é importante compreender como esta diferença 

pode influenciar na distribuição e conformação dos complexos formados entre o ácido 

cítrico e os metais presentes. Estes complexos serão os responsáveis pelos centros de 

nucleação da(s) fase(s) presente(s) no pó sintetizado. Acredita-se que técnicas 

espectroscópicas como espectroscopia no infravermelho (FTIR), Raman, e ressonância 

magnética nuclear (NMR), além de estudos computacionais possam contribuir para a 

melhor compreensão destes aspectos. 

Com relação ao resultado obtido para a amostra LSMg, é importante ressaltar que 

a temperatura de secagem não deve ser baixa excessivamente já que isto pode levar a 

uma expansão inadequada do gel precursor, desfavorecendo a dispersão dos complexos 

metálicos formados. Por outro lado, esta temperatura não deve ser também muita 

elevada, já que acaba sendo responsável por uma expansão inadequada, pois a estrutura 

fica rígida precocemente, tornando-se mais compacta. Neste tipo de situação o pó 

precursor obtido está mais propenso a produzir também fases indesejadas envolvendo 

óxidos puros, por exemplo, devido a uma dispersão inadequada dos complexos 

metálicos formados. 

No momento não temos explicação de como cada aspecto (massa molar do HEC e 

temperatura de secagem) foi responsável por uma fase secundária distinta em cada uma 

das amostras (LSMd e LSMe). Embora a quantidade de fase secundária seja 

aparentemente pequena, ela é responsável por desvios na estequiometria do composto 

desejado. Por este motivo, ao analisar qual o tipo de perovskita pode ter sido obtida, 

resolvemos incluir também os difratogramas de outras composições de perovskita do 

tipo La1-xSrxMnO3-d, (Figuras 4.9 e 4.10). 

No caso da amostra LSMd o padrão que melhor se ajustou foi o da composição de 

perovskita La0,7Sr0,3MnO3 (LSM73) (sistema cristalino: trigonal; grupo espacial R-3c 

167; ICSD 88412), enquanto que a fase secundária é devido carbonato de estrôncio, 

SrCO3, (sistema cristalino: ortorrômbico; grupo espacial Pmcn 62; ICSD 202793). Este 

é um resultado coerente já que parte do estrôncio presente no sistema reacional foi 
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convertido à carbonato de estrôncio. Silva e colaboradores (KOZHUKHAROV, 1999) 

observaram através de análise de difração de Raios X a presença de carbonato de 

estrôncio (JCPDS 50418) e manganita de estrôncio, SrMnO3 ,(JCPDS  241221) em 

perovskitas de composição LSM73. Neste trabalho a perovskita foi preparada pela 

técnica de combustão empregando glicina e calcinadas à 900 °C por 6 horas. 

Para a amostra LSMe, a perovskita LSM73 (R-3c, grupo espacial 167) também foi 

identificada como fase principal, enquanto que para a fase secundária a que melhor se 

ajustou ao padrão foi o óxido de manganês (III) (sistema cristalino: ortorrômbico; grupo 

espacial: Pbca 61; ICSD 24342). Weber e colaboradores (LIMA, 2006) observaram este 

tipo de óxido
11

 em pó de LSM de composição La(0,8-x)Sr0,2MnO3 (0,05<x<0,1) 

preparado através de reação no estado sólido e calcinado à 1150 °C por 10 horas. Esta 

investigação foi realizada através de medidas de análise química em um microscópio 

eletrônico de transmissão (TEM-EDX).  

Como pode ser notado, o aparecimento de fases secundárias é bastante dependente 

do tipo de síntese realizada. Em outro exemplo relevante, Marinsek e colaboradores 

observaram óxido de lantânio (III), La2O3, óxido de manganês (II,III), Mn3O4, e 

hidróxido de lantânio
12

, La(OH)3, em amostra de La0,85Sr0,15MnO3 preparada pela 

técnica de co-precipitação e calcinadas  à 1000 °C por 1 hora. 

Vale ressaltar que os padrões de difração da maioria destas composições são 

bastante similares, o que justifica a necessidade de se realizar um refinamento da 

estrutura com o objetivo de avaliar com precisão o tipo de estrutura obtida.  

Outro aspecto importante é que a partir da análise da reflexão (104), a mais 

intensa, podemos notar que as diferenças no perfil do pico para as amostras de LSM 

foram um pouco mais acentuadas em comparação ao observado para as amostras de 

LSC64. Como já mencionado
5
, as informações referentes ao perfil do pico de reflexão 

podem fornecer informações importantes sobre as características do pó obtido, tais 

como tamanho de cristalito, etc. Mais detalhes sobre este aspecto serão discutidos na 

próxima Seção (4.2.2). 

                                                 
11

 Não foi informada a ficha cristalográfica utilizada para identificação do óxido de manganês. 

12
 Decorrente da reação do óxido com a umidade do ar. Neste trabalho as fichas cristalográficas das fases 

secundárias não foram fornecidas. 
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Figura 4.9: Difratogramas da amostra LSMd e de fichas cristalográficas (ICSD) de 

manganitas de lantânio dopada com estrôncio e de carbonato de estrôncio. 

 

 

Figura 4.10: Difratogramas da amostra LSMe e de fichas cristalográficas (ICSD) de 

manganitas de lantânio dopada com estrôncio. 

 

4.2.2 Análise de tamanho de cristalito de amostras de LSM 

 

Empregando o mesmo procedimento de ajuste gaussiano feito para as amostras de 

LSC, foi possível determinar os tamanhos de cristalito das amostras de LSM (Tabelas 

4.2 A-D)  
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Tabela 4.2: Tamanhos de cristalito obtidos para cada amostra em virtude do tipo de 

planejamento realizado. 

A (MPD) 

Amostra CA:MC tc. / h d /nm 

LSMd 1:1 1 17,754 

LSMe 3:2 1 17,178 

LSMa 1:1 2 17,314 

LSMc 3:2 2 19,489 

Td  = 300 °C; HEC = 90 kD;Tc = 800 °C  

 

B (MPD) 

Amostra CA:MC HEC d/nm 

LSMa 1:1 90 17,3141 

LSMc 3:2 90 19,4892 

LSMb 1:1 250 17,869 

- 3:2 250 - 

Td  = 300 °C; Tc = 800 °C; tc = 2 h  

 

C (UPD) 

Amostra HEC / kD d/nm 

LSMd 90 17,7538 

LSMf 720 15,8298 

CA:CM = 1:1; Td  = 300 °C; Tc = 800 °C; tc = 1 h  

 

D (UPD) 

Amostra Td / °C d/nm 

LSMe 300 17,1784 

LSMg 250 18,5479 

CA:CM = 3:2; HEC  = 90 kD; Tc = 800 °C; tc = 1 h  

 

Com relação aos efeitos das condições de síntese sobre o tamanho de cristalito 

podemos concluir alguns aspectos importantes: 

 

i) Tabela 4.2 A: 

Houve diferença apreciável no tamanho de cristalito apenas para a combinação 

AC: CM = 3:2 e tcalc. = 2h (combinação +,+). Neste caso a amostra apresentou um valor 

superior ao das demais amostras (ca. 10 %). O maior tamanho de cristalito como 

resultado do maior tempo de calcinação é esperado em virtude da maior exposição do 
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material a alta temperatura favorecendo os mecanismos de difusão termicamente 

ativados. A surpresa foi isto não ter sido observado para a amostra LSMa. Uma hipótese 

seria a formação de centros de nucleação maiores quando na utilização da proporção 

ácido cítrico: cátion metálico de 3:2. Por outro lado, a amostra seca nesta condição 

apresenta uma estrutura mais expandida em virtude da maior quantidade de fase 

orgânica. Esta maior expansão, em princípio, favorece para a maior dispersão dos 

centros de nucleação, contribuindo para a redução da agregação do material na etapa de 

calcinação. A compreensão destes aspectos concorrentes precisa ser melhor avaliada; 

 

ii) Tabela 4.2 B: 

O maior valor de tamanho de cristalito parece estar relacionado com algum tipo de 

interação entre as variáveis AC: CM = 3:2 e tcalc. = 2h, como discutido anteriormente. 

Além disso, é possível observar que o HEC de 250 kD produziu o mesmo tipo de 

resultado observado para as amostras de LSC (tabelas 4.1 A/B/C). Por este motivo e por 

questão de prioridade não consideramos a preparação da composição AC: CM = 3:2 e 

HEC = 250 kD, considerando também que não pudemos investigar de maneira 

apropriada o efeito da massa molar do HEC (comportamento reológico e estudo 

espectroscópico). 

  

iii) Tabela 4.2 C: 

Para o tempo de calcinação de 1 hora, o HEC de massa molar 720 kD contribui 

para a redução do tamanho de cristalito. Uma hipótese para este resultado que precisa 

ser melhor investigado está relacionada também com o menor centro de nucleação 

obtido quando na utilização deste HEC. 

 

iv) Tabela 4.2 D: 

A maior temperatura de secagem parece ter contribuído com o maior grau de 

expansão do precursor obtido, e por este motivo, favoreceu a formação de centros de 

nucleação de menor tamanho. 
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4.2.3 Análise morfológica de amostras de LSM 

 

O tipo de complexo metálico formado e sua distribuição no gel precursor durante a 

etapa de síntese é um fator determinante para as características finais do pó obtido. A 

análise de tamanho de cristalito através de dados de difração de Raios X fornece uma 

informação importante sobre a partícula primária obtida através do processo de síntese. 

Técnicas como espectroscopia no Ultra-Violeta e Visível também podem fornecer 

informações semelhantes com base nas informações do espectro de absorção 

(MAGUIRE, 2000). 

No entanto, a informação fornecida neste caso diz respeito à partícula primária 

obtida, e não a granulometria efetiva do material particulado obtido. Para obter 

informações desta natureza, técnicas como análise de distribuição de tamanho de 

partícula
13

, método BET
14

, microscopia eletrônica de transmissão (análise de imagem) 

entre outras são mais adequadas. 

Neste trabalho foi realizada uma avaliação morfológica através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET) das 

amostras LSMc e LSMf, que foram as amostras que apresentaram o menor e o maior 

tamanho de cristalito, respectivamente, como verificado através da análise de Raios X 

(Tabela 4.2 A e C). As Figuras 4.11 e 4.12 apresentam as micrografias dos pós das 

amostras LSMc e LSMf em diferentes magnificações. Nas figuras de menor 

magnificação (Figura 4.11 e 4.12) é possível observar a presença de grandes 

―partículas‖, da ordem de dezenas de mícrons. No entanto, nas imagens de maior 

magnificação é possível observar com mais detalhes a estrutura de aglomerado, sendo 

possível observar partículas muito menores, de dimensão submicrométrica. Um detalhe 

que chama atenção é a presença de uma partícula aparentemente sinterizada, de grande 

tamanho na amostra LSMc (Figura 4.12 B). Isto mostra certa heterogeneidade na 

distribuição do tamanho de partícula no pó obtido. 

Com o objetivo de avaliar em maior magnificação um exemplo de amostra, foi 

realizado a análise por MET apenas para a amostra LSMa (Figura 4.13). 

                                                 
13

 Técnicas como turbidimetria, espalhamento dinâmico de luz, espalhamento estático de luz, entre outras.  

14
 Método desenvolvido por Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett e Edward Teller — B.E.T. Brunauer, 

Emmett, Teller — e publicado em 1938 em artigo intitulado "Adsorption of Gases in Multimolecular 

Layers" no Journal of the American Chemical Society. 
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Figura 4.11: Imagens de microscopia eletrônica de varredura do pó da amostra LSMc 

em diferentes magnificações. 

A 

B 

C 
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Figura 4.12: Imagens de microscopia eletrônica de varredura do pó da amostra LSMf 

em diferentes magnificações. 

A 

B 

C 
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Nesta imagem podemos ver a presença de partículas de tamanho 

submicrométrico, de aproximadamente 100 nm de diâmetro. É possível observar ainda 

algumas partículas com tamanho da mesma ordem de grandeza do obtido através de 

análise de Raios X. 

 

 

Figura 4.13: Imagem de microscopia eletrônica de transmissão do pó da amostra LSMa. 

 

4.2.4 Conclusões parciais sobre a síntese de amostras de LSM 

 

Como a obtenção de partículas finas é um requisito geralmente importante na 

preparação de materiais eletrocerâmicos, podemos concluir que as melhores condições 

para produzir um menor tamanho de cristalito são: razão AC:CM 1:1, HEC com alta 

massa molar (720kD) e menor tempo de calcinação (1 hora). 

A compreensão do tipo de complexo metálico formado seja por técnicas 

espectroscópicas (FTIR, NMR, Raman) ou ainda por simulações computacionais podem 

fornecer teorias que expliquem como cada parâmetro contribui seja para a obtenção da 

fase perovskita desejada ou até mesmo para o aparecimento de fases secundárias. 

 

 

 

 

 



44 

 

4.3 Ferrita de lantânio dopada com estrôncio (LaFeO3, LF) 

 

4.3.1 Preparação dos precursores 

 

LFa 

 

Com base nas sínteses anteriores, foi decidido utilizar uma temperatura similar de 

secagem para a obtenção do pó precursor de LF. No entanto, a alta temperatura de 

secagem do gel (250 °C/0,16h) produziu um precursor bastante compacto e rígido 

(Figura 4.14). 

 

Figura 4.14: Esquema ilustrativo do precursor amorfo obtido após secagem do gel 

da amostra LFa. 

 

Esta estrutura de material precursor tende a produzir partículas primarias do óxido 

desejado geralmente grande em virtude da presença de fortes agregados resultantes da 

estrutura pouco porosa, o que favorece o processo de sinterização durante a transição 

amorfo-cristalino do precursor. 

 

LFb 

 

A amostra LFb foi preparada efetuando-se a correção do pH da solução precursora 

para pH 7. A Figura 4.15 mostra a aparência da solução precursora obtida. 

Um detalhe importante é que o material precursor não apresentou consistência 

característica de gel. Ainda assim, por se tratar de um sistema diferente, foi decidido 

realizar a análise térmica do material na forma de ―gel‖ com o objetivo de definir a 

temperatura adequada para a secagem de modo a não produzir resultados semelhantes 

aos da amostra LFa. A Figura 4.16 mostra a curva de TG/DTA da respectiva amostra 

para a faixa de temperatura ambiente à 400 °C. 
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Figura 4.15: ―Gel‖da amostra LFb preparada com ajuste da solução precursora 

para pH 7 usando solução amoniacal e após evaporação da solução precursora à 80 °C. 

 

 

Figura 4.16: Ensaio de TG/DTA do ―gel‖ da amostra LFb. 

 

É possível observar na Figura 4.16 que um pequeno processo exotérmico ocorre por 

volta de 125 °C. A partir de 150 °C outro processo exotérmico mais expressivo se 

inicia, e que pode estar associado ao início da decomposição do ácido cítrico. Com base 

neste resultado foi definida uma temperatura relativamente baixa com o objetivo de 

apenas promover a secagem da solução precursora, sem, no entanto, promover qualquer 

tipo de degradação associado ao ácido cítrico ou à matriz polimérica. Deste modo, o gel 

foi obtido na temperatura de 120 °C por 2 h. O resultado desta etapa da síntese foi 

diferente do esperado, já que não houve nenhum tipo de expansão da estrutura em 

virtude da liberação dos gases, principalmente vapor d’água e gases nitrosos. A Figura 

4.17 mostra o material precursor resultante. 
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Figura 4.17: Precursor obtido após secagem do ―gel‖ da amostra LFb por 2 h à 120 °C. 

 

Esta amostra apresentou uma estrutura heterogênea, e por este motivo foi decidido 

não prosseguir com nenhuma caracterização já que certamente a obtenção de um óxido 

homogêneo a partir deste material precursor era pouco provável. A ausência da 

consistência viscosa característica da solução precursora após pré-secagem pode estar 

relacionada com este resultado indesejado, o que nos levou a evitar o procedimento de 

ajuste do pH da solução precursora para as amostras LFc, LFd e LFe. 

 

LFc 

 

 A amostra LFc foi preparada com HEC de massa molar 720 kD. A Figura 4.18 

mostra a aparência do gel obtido após pré-secagem da solução precursora à 80 °C. 

Como pode ser notado, neste caso o gel precursor apresentou a esperada consistência 

viscosa além de uma aparência bastante homogênea. 

    

Figura 4.18: Gel da amostra LFc preparada sem ajuste de pH e após pré-secagem 

da solução precursora à 80 °C. 

Para esta amostra foi realizado o mesmo procedimento da análise térmica com o 

objetivo de definir a temperatura mais adequada para a secagem do gel precursor. 

 A Figura 4.19 apresenta a curva de TG/DTA obtida para a respectiva amostra. 
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Figura 4.19: Ensaio de TG/DTA do gel da amostra LFc. 

 

Neste caso podemos observar um comportamento semelhante ao da amostra LFb para 

temperaturas abaixo de 150 °C. No entanto, não é observado nenhum evento fortemente 

exotérmico, como notado em LFb. Este resultado permitiu definir a mesma temperatura 

de secagem para a amostra LFc, ou seja, 120 °C. A Figura 4.20 apresenta o resultado 

obtido para a secagem do gel da amostra LFc. 

 

  

Figura 4.20: Precursor obtido após secagem do gel da amostra LFc por 2 h à 120 °C. 

 

Como pode ser observado pelas imagens da Figura 4.20, a temperatura e o tempo 

escolhidos não parecem ter sido adequados já que, embora o gel tenha sofrido expansão 

devido à liberação dos gases, basicamente vapor d’água e gases nitrosos, ocorreu uma 

espécie de retração da estrutura original obtida. Além disso, parece ter ocorrido a 

secagem inadequada do sistema, como pode ser constatado pelas regiões com coloração 

avermelhada na base do béquer, como mostrado na Figura 4.21. Esta umidade residual 

favoreceu um processo gradual de decomposição da matriz polimérica, auxiliado 
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também pela umidade ambiente. As imagens mostradas na Figura 4.22, ilustram o 

aspecto da amostra LFc após 36 horas de concluída a secagem. Apenas por questão de 

informação, o béquer contendo a amostra foi lacrado com filme de PVC, limitando a 

quantidade de umidade em contato com a amostra. 

 

  

  

Figura 4.21: Precursor da amostra LFc após 12 horas de secagem. 

 

     

Figura 4.22: Precursor da amostra LFc após 36 horas de secagem. 

 

Depois do período de sete dias após a secagem da amostra LFc, a amostra 

apresentou uma aparência similar ao gel mostrado na Figura 4.18. 

Para garantir uma secagem mais adequada do gel obtido e uma maior estabilidade 

do precursor resultante, a temperatura de secagem foi aumentada para 130 °C mantendo 

o mesmo intervalo de tempo. A Figura 4.23 mostra que este pequeno incremento de 

temperatura foi suficiente para produzir uma maior expansão do precursor, resultando 
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em um material mais poroso, e sem resíduo de umidade aparente (regiões 

avermelhadas). 

 

     

Figura 4.23: Precursor obtido após secagem do gel da amostra LFc por 2 h à 130 °C. 

 

LFd 

 

A amostra LFd foi preparada com HEC de massa molar 90 kD. O aspecto do gel 

obtido após evaporação da solução precursora foi bastante semelhante ao mostrado na 

Figura 4.10 e por este motivo a imagem não será mostrada. O resultado obtido para o 

ensaio de TG/DTA é mostrado na Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24: Ensaio de TG/DTA do gel da amostra LFd. 

A semelhança é muito grande com a curva mostrada na Figura 4.20, o que parece 

ser um indicativo de que a degradação térmica do material parece seguir um processo 

bastante similar. Por este motivo foi utilizada a mesma condição de secagem da amostra 

LFc que apresentou êxito, isto é, 130 °C / 2 h. 
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Como mostrado na Figura 4.25 o resultado é muito semelhante ao da Figura 4.23. 

O orifício mostrado no topo da estrutura foi feito apenas para verificar se havia algum 

resíduo de umidade no interior do material. Na imagem em que a estrutura do precursor 

é quebrada é possível observar a porosidade característica do material devido ao 

processo de liberação de gases durante a secagem. 

 

  

 

Figura 4.25: Precursor obtido após secagem do gel da amostra LFd por 2 h à 130 °C. 

 

LFe 

 

A amostra LFe foi preparada com HEC de massa molar 250 kD. O gel resultante 

da evaporação da solução precursora apresentou as mesmas características das amostras 

LFc e LFd e por isso não será mostrada. De mesmo modo, o ensaio de TG/DTA não foi 

realizado, já que o comportamento de degradação térmica parece ser insensível à massa 

molar do HEC. A secagem, por sua vez, foi feita na mesma condição das amostras LFc 

e LFd e, como era de se esperar, o resultado obtido foi bastante similar, como mostrado 

na Figura 4.26. 

 Como aspectos dignos de nota, temos a presença de trincas maiores e a coloração 

escura nas vizinhanças das trincas. Este resultado nos permite fazer algumas 

considerações. Como observado em todas as amostras secas nesta temperatura, a 

estrutura do precursor resultante possui formato hemisférico por conta do processo de 
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liberação de gases que acaba sendo responsável pela expansão da estrutura flexível 

característica do gel (matriz polimérica). 

 

   

Figura 4.26: Precursor obtido após secagem do gel da amostra LFe por 2 h à 130 °C. 

No entanto, para esta amostra parece ter ocorrido uma liberação abrupta de gases 

em algum momento da secagem. Isto pode ter ocorrido devido às características 

particulares da camada superficial desta amostra. Esta camada, durante a secagem, se 

torna mais seca e impermeável, podendo em algum momento dificultar a liberação dos 

gases. Após certo intervalo de tempo, os gases aprisionados são liberados causando as 

trincas na superfície e, além disso, o aquecimento localizado das regiões circunvizinhas 

(região de escape). Isto pode ter provocado a combustão da matriz polimérica desta 

região, como pode ser notado pela presença de carbono residual. 

 

LFf 

 

Após a análise das amostras anteriores se mostrou necessário a preparação de 

novas composições. A composição LFf teve o seu pH ajustado para 7,0 através da 

adição de solução amoniacal além de outros aspectos apresentados na tabela 3.3. O gel 

precursor obtido apresentou-se bastante homogêneo (Figura 4.27), diferente do que 

havia ocorrido para a amostra LFb (Figura 4.15). 

 Apesar das modificações realizadas na preparação desta composição, o 

comportamento térmico foi muito semelhante ao apresentado pela amostra LFb, e por 

isso não será mostrado. A escolha da maior temperatura de secagem (180 °C) teve como 

objetivo garantir maior expansão do precursor durante a secagem, favorecendo uma 

estrutura mais porosa. No entanto, o aumento de temperatura foi relativamente alto, de 

modo que a expansão obtida não correspondeu com o esperado, como mostra a Figura 

4.28. 
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Este resultado pode ser devido a formação de uma estrutura rígida em um tempo 

relativamente curto, o que impossibilitou a expansão desejada do precursor. É 

importante que a temperatura de secagem não seja muito alta, de modo a garantir ao 

sistema certa elasticidade durante o período em que a liberação dos gases ocorre. Outro 

aspecto importante de ser observado é a coloração mais escura do precursor semelhante 

ao ocorrido com a amostra LFa, em virtude da temperatura mais alta. 

 

  

Figura 4.27: Gel da amostra LFf obtido após evaporação da solução precursora à 80 °C. 

  

Figura 4.28: Precursor obtido após secagem do gel da amostra LFf por 2 h à 180 °C. 

 

LFg 

 

A composição LFg apresentou procedimento semelhante ao da composição LFf, 

porém, com o uso da proporção AC:CM de 1:1. O objetivo desta alteração é para 

verificar avaliar a influência das variáveis: temperatura de secagem e proporção AC:CM 

(MPD), como será discutido com mais detalhes na Seção 4.2.3. A aparência do gel 

precursor obtido foi semelhante ao da amostra LFf, e por isso não será mostrado. 

Entretanto, a aparência do precursor obtido foi bastante distinta em virtude da menor 

proporção AC:CM, como mostra a Figura 4.29. 

Este resultado indica que a concentração de fase orgânica é um dos principais 

fatores responsáveis pela expansão do gel durante a etapa de secagem. 
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Figura 4.29 Precursor obtido após secagem do gel da amostra LFg por 2 h à 150 °C. 

 

4.3.2 Calcinação do material precursor 

 

Em virtude do comportamento semelhante observado no ensaio de analise térmica 

do gel das amostras LFc e LFd, foi decidido realizar o ensaio de análise térmica do 

precursor da amostra LFd apenas. A Figura 4.30 mostra o resultado obtido para a faixa 

de temperatura de 27 – 1200 °C. É possível notar que acima de 900 °C o material não 

apresenta perda de massa. Para esta mesma faixa de temperatura, a redução do sinal 

DTA é um indício que algum processo endotérmico pode estar ocorrendo, por exemplo, 

a cristalização do óxido LaFeO3 a partir de seus óxidos correspondentes. Por este 

motivo a temperatura de 900 °C foi escolhida para a calcinação das amostras LFc e 

LFd. Maiores detalhes sobre esta curva estão ainda sendo investigados, inclusive 

procedimentos para ajuste da linha base. 

 

 

Figura 4.30: Ensaio de TG/DTA do precursor da amostra LFd. 

As Figuras 4.31 e 4.32 apresentam um comparativo interessante entre as amostras 

LFa e LFd. Como pode ser observado o precursor obtido em temperatura mais elevada 
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(LFa) apresenta coloração mais escura provavelmente em virtude do maior teor de 

carbono residual presente no precursor. No entanto, a coloração do pó cristalino obtido 

é bastante característica de hematita (Fe2O3). Já a amostra LFd, assim como a amostra 

LFc, não mostrada, apresentaram uma coloração distinta. Estes aspectos serão melhores 

discutidos a partir da análise através de difração de raios X, conforme mostrado na 

próxima seção. 

 

Figura 4.31: (A) Precursor amorfo LFa após desaglomeração em almofariz de PP; (B) 

Pó cristalino obtido após calcinação do precursor amorfo (800 °C / 2 h). 

 

Figura 4.32: (A) Precursor amorfo LFd após desaglomeração em almofariz de PP; (B) 

Pó cristalino obtido após calcinação do precursor amorfo (900 °C / 1 h). 

4.3.3 Análise de fases cristalográficas de amostras de LF 

 

A Figura 4.33 mostra os resultados da análise de difração de raios X das amostras 

LFa, LFc e LFd. Embora as amostras apresentem majoritariamente a fase desejada da 

ferrita de lantânio (ortorrômbica – Pnma, 62), é possível ver ainda a presença de outra 

fase secundária, que por sinal é distinta para cada caso. Para a amostra LFa a fase 

secundária é a hematita (Fe2O3) de estrutura romboédrica, grupo espacial R-3c (167). Já 

para as amostras LFc e LFd, a fase secundária obtida foi o óxido de lantânio (III), de 

estrutura hexagonal, grupo espacial P-3m1 (164). O padrão de difração para cada caso é 

mostrado nas Figuras 4.34 e 4.35, a partir de uma imagem exportada do software de 

análise utilizado. A partir de uma análise feita com base nas intensidades dos picos foi 

A B 

A B 
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possível estimar as seguintes quantidades presentes da fase secundária (% em peso): 

11,3 % de hematita e 14,2 % de óxido de lantânio (III). São valores relativamente altos 

e que demonstram a necessidade de novos procedimentos no laboratório com o objetivo 

de reduzir ou até mesmo eliminar estas fases indesejadas. 

 

Figura 4.33: Difratogramas das amostras LFa, LFc e LFd. 

  

 

Figura 4.34: Difratogramas da amostra LFa e de fichas cristalográficas (ICSD) de ferrita 

de lantânio e de hematita. 
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Figura 4.35: Difratogramas da amostra LFd e de fichas cristalográficas (ICSD) de ferrita 

de lantânio e de óxido de lantânio (III). 

 

Dois fatores podem contribuir para este tipo de resultado: i) erro na pesagem dos 

reagentes e no preparo das soluções utilizadas; e  ii) segregação de metal durante a 

preparação do precursor. Como não foi realizada uma padronização das soluções 

metálicas utilizadas, foi decidido fazer algumas modificações no procedimento de 

síntese, como discutido nas Seções 3.1.2 e 4.2.1. Estas modificações apresentaram 

resultado favorável como mostrado na Figura 4.36. Nesta figura a amostra LFf é 

comparada as amostras LFa, LFc e LFd. 

 

Figura 4.36: Difratogramas das amostras LFa, LFc, LFd e LFf. 
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Como pode ser visto no detalhe da Figura 4.36 e na Figura 4.37 (difratogramas 

ampliados), a amostra LFf não apresentou os picos referentes as fases hematita e óxido 

de lantânio (III).  

  

Figura 4.37: Difratogramas das amostras LFa, LFc, LFd e LFf (ampliado). 

Este resultado mostra que as modificações realizadas: ajuste de pH, temperatura 

de secagem mais alta (150 °C), tempo de calcinação mais longo (2 h), proporção 

AC:CM e ausência de HEC contribuíram para a eliminação das fases indesejadas. 

O fato de conseguirmos um resultado favorável com a ausência do HEC nos 

motivou a preparar uma nova amostra, LFg, mantendo todas as outras variáveis 

constantes (UPD), porém com adição de HEC. Como podemos observar (Figura 4.38), 

a adição de HEC para esta composição levou novamente ao aparecimento da fase 

hematita, o que mostra que não apenas a proporção AC:CM tem um papel importante na 

síntese, mas também a presença do HEC. Por este motivo se torna importante além do 

estudo do sistema citrato-metal para a síntese destes materiais, o estudo do efeito da 

massa molar do HEC e da sua presença no sistema. 
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Figura 4.38: Difratogramas das amostras LFf (preto)  e LFg (vermelho). 

 

4.3.4 Conclusões parciais sobre a síntese de amostras de ferrita de lantânio 

 

O uso da análise termogravimétrica foi útil no sentido de minimizar a temperatura 

de secagem, evitando a formação de aglomerados mais duros, assim como na 

determinação da temperatura de calcinação. Apesar disso, amostra LF se mostrou mais 

difícil de ser obtida na condição monofásica, LaFeO3. 

A alteração da condição do pH no sistema reacional foi realizada com o objetivo 

de favorecer a formação do complexo citrato metálico. Porém, não foi possível uma 

abordagem mais criteriosa no sentido de otimizar o valor escolhido. 

A dificuldade em se obter um sistema monofásico nos levou a abandonar o uso de 

soluções metálicas. Consideramos a possibilidade de haver um erro de concentração que 

estivesse causando o aparecimento de fase secundária. Por isso foi decidido para as 

amostras LFg e LFh retomar a adição de metais na forma sólida, isto é, como nitrato. 

Embora o número de parâmetros alterados tenha sido grande para a preparação 

das amostras LFf e LFg, o objetivo principal era a obtenção de um material puro, isto é, 

monofásico. Em novas pesquisas pretendemos através de planejamento univariado, ou 

até mesmo através de planejamento multivariado mais elaborado, determinar a causa 

principal das melhorias obtidas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos para a preparação das perovskitas La0,6Sr0,4CoO3 

(LSC64), La0,6Sr0,4MnO3 (LSM) e LaFeO3 (LF) podemos concluir: 

 

LSC64: 

 

 O planejamento multivariado (2x2) em combinação com a o planejamento 

univariado não permitiu a obtenção de amostras monofásicas; 

 Apesar deste problema, foi possível definir as melhores condições para 

minimizar a quantidade de fase secundária de carbonato de estrôncio, ou seja: proporção 

AC:CM de 3:2, mesmo para temperaturas de calcinação de 700 °C e tempo de 

calcinação de 1 hora (tabela 4.1E). 

 A composição LSCf (tabela 4.1 E) apresentou o menor tamanho de cristalito 

(14,96 nm), favorecido pela menor temperatura de sinterização (700 °C). 

 A formação de carbonato de estrôncio foi responsável pelo desvio da condição 

estequiométrica desejada, podendo ter favorecido a formação de uma composição 

intermediária entre a desejada LSC64, e a composição mais pobres em estrôncio,  

LSC73. 

 As amostras que utilizaram HEC de 250 kD apresentaram tamanho de cristalito 

superior (ca. 10 %). Estas mudanças podem estar relacionadas ao comportamento 

viscoelástico da matriz polimérica durante a etapa de secagem. Estudos reológicos 

(viscosidade e tensão superficial) e espectroscópicos (FTIR, Raman, NMR) podem 

contribuir de maneira importante para a compreensão deste resultado. 

 

LSM64: 

 

 A maioria das composições preparadas são monofásicas. Exceto as composições 

LSMd e LSMe  apresentaram fases secundárias; 

  Para as amostra calcinadas por 1 hora, o efeito das variáveis HEC (720 kD) e 

temperatura de secagem (250 °C) foi importante como pôde ser observado para as 

composições LSMf e LSMg que não apresentaram as fases secundárias carbonato de 
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estrôncio e óxido de manganês, diferente do que ocorreu para as amostras LSMd e 

LSMe; 

 A composição LSMd que apresentou carbonato de estrôncio apresentou maior 

similaridade com o difratograma da composição La0,7Sr0,3MnO3 (LSM73), como era de 

se esperar em virtude da condição não estequiométrica. As outras composições 

apresentaram maior similaridade com a composição esperada La0,6Sr0,4MnO3 (LSM64); 

 As condições para produzir um menor tamanho de cristalito são: razão AC:CM 

1:1, HEC com alta massa molar (720kD) e menor tempo de calcinação (1 hora) (LSMf); 

 

LF: 

 

 Comparando as amostras LFf e LFg podemos notar a importância que a ausência 

da HEC teve para a obtenção de material monofásico. Este resultado até certo ponto 

surpreendente ratifica a importância de uma investigação mais completa envolvendo 

estudos reológicos e espectroscópicos de modo a fornecer um melhor entendimento 

sobre o papel do HEC na síntese pelo processo do citrato amorfo modificado; 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Estas sugestões têm como objetivo otimizar o procedimento de síntese pela 

técnica do citrato amorfo. Isto viabilizará a obtenção de novas composições, mais 

complexas, o que possibilitará o início a uma nova fase de pesquisa, cujo objetivo é 

definir alguns materiais promissores para uso em reatores de membrana para produção 

de hidrogênio. 

As propostas de trabalho são: 

  Realizar a adição de metais através de soluções dos nitratos metálicos
15

. Para 

isso é necessário realizar a padronização das soluções. Pretende-se empregar uma 

combinação de análise térmica, espectroscopia de emissão (ICP-AES) e técnicas 

convencionais de volumetria. Espectroscopia no Ultra-Violeta e Visível (UV-VIS) pode 

ser também bastante útil no levantamento de curvas de calibração para cada solução de 

nitrato metálico de interesse; 

 Avaliar a viabilidade de planejamentos multivariados mais sofisticados, que 

permitam analisar de maneira mais específica o efeito que cada parâmetro possui em um 

determinado resultado; 

 Estudar o efeito de parâmetros como pH, proporção AC:CM e massa molar da 

HEC na estrutura do complexo metálico formado através de técnicas espectroscópicas 

(FTIR, NMR, Raman) ou ainda por simulações computacionais, bem como nas fases 

cristalográficas obtidas após calcinação através de difração de Raios X e espectroscopia 

no Infra-vermelho (FTIR);  

 Realizar um estudo reológico e espectroscópico do gel precursor com o objetivo 

de obter informações importantes sobre a sua estrutura polimérica e a influência da 

HEC na estrutura do complexo metálico formado; 

 Realizar análise por refinamento de Rietveld, ou similar, de modo a permitir 

com maior precisão a estrutura cristalina, tamanho de cristalito e a composição do 

material, além de outras informações de interesse; 

 Avaliar o tamanho médio e a distribuição de tamanho de partícula através de 

técnicas como: método BET, espalhamento dinâmico de luz, microscopia eletrônica de 

                                                 
15

 Embora o procedimento de adição de nitratos metálicos seja realizado em balança analítica e com um 

erro inferior a 1 %, consideramos este procedimento importante principalmente no caso de sais 

higroscópicos. 
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transmissão associada a análise de imagem e, se possível, espectroscopia no Ultra-

Violeta e Visível (UV-Vis). 
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