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RESUMO 
 
Cromitas de lantânio (LaCrO3) dopadas com bário foram sintetizadas pelo método de 
combustão, utilizando uréia e glicina como agente combustível. Os pós obtidos 
foram calcinados A 800ºC/6h, prensados em pastilhas, sinterizados em diversas 
temperaturas e caracterizados quanto a estrutura e morfologia, através de Difração 
de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 
densidade/porosidade e condutividade elétrica. Os difratogramas das pastilhas 
apresentaram uma estrutura bem definida, sendo que as fases secundárias 
diminuíram com o aumento da temperatura de sinterização. As amostras 
apresentaram, de maneira geral, uma baixa densidade e uma alta porosidade (40 – 
50%), conforme observado no MEV. A amostra sintetizada com uréia apresentou 
uma maior condutividade (10,4 S/cm a 1000ºC), o que mostra a influência do agente 
combustível nas propriedades do material. 
 
Palavras-chave: Cromitas de lantânio, método de combustão, porosidade, 
condutividade elétrica, SOFC. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Dentre os diversos tipos de células a combustível, destacam-se as Células a 

Combustível de Óxido Sólido (SOFC), por apresentarem maior eficiência que as 

células de baixa temperatura e maior flexibilidade de combustível, especialmente 

para utilização em redes estacionárias de energia(1). As principais desvantagens 

apresentadas pelas SOFC provêm da alta temperatura de operação, além do alto 

custo dos materiais necessários para a confecção dessas células. Sendo assim, as 

células a combustível de óxido sólido de temperatura intermediária (IT-SOFC) tem 

sido bastante estudadas recentemente, devido a maior facilidade de fabricação e a 

diminuição dos problemas de degradação de seus componentes frente às SOFC 

convencionais. 
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As perovskitas são os materiais mais pesquisados para a utilização como 

eletrodo em IT-SOFC. As perovskitas são óxidos cerâmicos mistos com estrutura do 

tipo ABO3, onde o sítio A é ocupado por um metal de terras raras ou metal alcalino e 

o B, por um metal de transição(1). Esses óxidos possuem como principais 

características a resistência térmica, tanto em ambientes oxidantes quanto 

redutores, e a alta condutividade elétrica(2). Através de dopagem nos sítios de sua 

estrutura com quantidades estequiométricas de certos elementos (Mn, Ca, Sr), é 

possível conferir a esses materiais características mais desejáveis para a sua 

utilização em eletrodos, como otimizar as propriedades de condução eletrônica e 

iônica, minimizar a reatividade com o eletrólito (geralmente YSZ), entre outras. 

O objetivo desse trabalho é avaliar a influência da temperatura de sinterização 

nas propriedades estruturais e eletrônicas de cromitas de lantânio (LaCrO3), 

dopadas com bário. Esses materiais foram sintetizados pelo método de combustão, 

utilizando uréia e glicina como agentes combustíveis, prensados em pellets e 

sinterizados em diferentes temperaturas. A caracterização desses materiais foi feita 

através da análise estrutural das amostras (DRX), morfologia (MEV), porosidade e 

condutividade elétrica.  
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Síntese 

Os nitratos metálicos e o agente combustível foram misturados sobre uma 

chapa aquecida até formar uma solução homogênea. Esta mistura reacional foi 

então levada à mufla a qual se encontrava previamente aquecida à 300ºC, para que 

ocorresse a reação de combustão. Em seguida, as amostras foram cominuídas e 

calcinadas até 800ºC por 6 h em fluxo de ar. Os agentes combustíveis utilizados 

foram a uréia (LBCU) e a glicina (LBCG).  

A compactação dos pós em forma de pellets cilíndricos (13 mm de diâmetro) foi 

feita em uma prensa uniaxial, com pressão de 4 ton. As pastilhas resultantes foram 

sinterizadas em diferentes temperaturas (1100, 1200 e 1300ºC) durante 6 h.  

 

Caracterização 

A caracterização das fases cristalinas presentes foi feita através da técnica de 

difração de raios X (DRX), utilizando um Difratômetro Rigaku Miniflex II com tubo de 

Cu e filtro de Ni, com velocidade de 2°min-1 e variação do ângulo de 10 a 90°. 
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A análise morfológica foi conduzida num microscópio eletrônico de varredura 

da marca HITACHI TM-1000. A aceleração de voltagem foi de 20 kV, usando 

elétrons retroespalhados.  

A condutividade das pastilhas foi medida utilizando um forno termoelétrico da 

marca MAITEC, acoplado a um multímetro HP 34420A, para as medidas de 

resistência elétrica. 

As medidas de densidade aparente foram feitas utilizando o método de 

Arquimedes, usando água como líquido de imersão. A partir dos valores de 

densidade obtidos foi calculada a porosidade dos materiais. 

 

RESULTADOS 
 

Difração de Raios X 

A Figura 1 mostra os difratogramas das pastilhas sinterizadas em diferentes 

temperaturas. As amostras apresentaram picos característicos da fase perovskita de 

acordo com a ficha JCPDS 32-1240, com formações de cromato de bário (JCPDS 

22-0079).   

Figura 1 – Difratogramas das pastilhas sinterizadas em diferentes temperaturas: (a) 

LBCU; (b) LBCG. 

 

As impurezas presentes nas pastilhas sintetizadas diminuem quando a 

temperatura de sinterização é aumentada, desaparecendo quase que 

completamente a 1300ºC.  A diminuição das impurezas presentes nos pós após a 

sinterização pode ser explicada por uma decomposição dos respectivos cromatos 
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em temperaturas mais altas. Esse fenômeno foi comprovado em trabalhos 

anteriores(3).  

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

Para observar a textura e a porosidade das amostras sinterizadas em diversas 

temperaturas, além de avaliar a influência da temperatura de sinterização nas 

propriedades descritas acima, foi feita a análise microscópica das pastilhas. As 

amostras foram fraturadas a mão, e polidas para gerar uma superfície interna o mais 

uniforme possível. Os resultados encontram-se na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Micrografias da região fraturada das amostras sinterizadas em diferentes 

temperaturas: (a) LBCU, 1100ºC; (b) LBCU, 1200ºC; (c) LBCU, 1300ºC; (d) LBCG, 

1100ºC; (e) LBCG, 1200ºC; (f) LBCG, 1300ºC 

 

Podemos observar que as pastilhas sintetizadas são altamente porosas, o que 

corrobora com as análises de porosidade (a seguir). Como esperado, há uma 

diminuição da porosidade com o aumento da temperatura de sinterização, o que foi 

confirmado pelos resultados obtidos pelo método de Arquimedes. 

 

Densidade e porosidade 

A densidade aparente das pastilhas sinterizadas, medida através do método de 

Arquimedes, é apresentada na Tabela 1. Os valores encontrados de porosidade 

foram relativamente maiores em relação aos encontrados na literatura(4,5). Isso pode 
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ser atribuído ao fato de que a temperatura de sinterização escolhida para esse 

trabalho foi menor do que as relatadas na literatura. A temperatura de sinterização 

influencia diretamente no fenômeno de difusão entre os contornos dos grãos, que 

acontece na última etapa de sinterização.  De maneira geral, apenas as amostras 

sinterizadas em temperaturas maiores encontram-se na faixa ideal para a utilização 

como catodo em SOFC (30 – 40%)6. 

 

Tabela 1 – Densidade e Porosidade das amostras sinterizadas. 

Amostra Temp. Sinterização 
(ºC) 

Densidade 
(g/cm3) Porosidade (%) 

LBCU 
1100 2,89 57,6 
1200 3,30 51,7 
1300 4,31 36,8 

LBCG 
1100 3,36 50,7 
1200 3,19 53,2 
1300 4,13 39,5 

 

Condutividade 

Para a determinação da condutividade elétrica foi feita a medida da resistência 

elétrica (Ω) em função da temperatura, sendo então calculada a resistividade, que é 

o inverso da condutividade elétrica. Para mostrar a dependência da condutividade 

elétrica com a temperatura, foi feito o gráfico de Arrhenius a partir dos valores de 

condutividade obtidos, calculando-se a energia de ativação. Os gráficos encontram-

se na Figura 3 e os valores de condutividade e energia de ativação na Tabela 2.  

 

Figura 3 – Curva de Arrhenius para as amostras sinterizadas: (a) LBCU; (b) LBCG. 

 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

1582

1582



As amostras apresentaram valores de condutividade crescentes com a 

temperatura, o que mostra um comportamento típico de materiais semicondutores. 

Os valores encontrados são menores do que na literatura(7,8,9). Isso se deve ao fato 

de que as medidas nesse trabalho foram realizadas utilizando o método de duas 

pontas, enquanto que, em todos os trabalhos encontrados na literatura, técnicas 

mais precisas foram empregadas, como, por exemplo, método de quatro pontas ou 

espectroscopia de impedância eletroquímica. 

Comparando os resultados de porosidade e de condutividade obtidos, 

podemos observar a influência do primeiro fator em relação ao segundo. De modo 

geral, as amostras mais densas, obtidas a partir de temperaturas de sinterização 

maiores, obtiveram maiores valores de condutividade, demonstrando a influência da 

temperatura de sinterização nas propriedades elétricas do material.  

 

Tabela 2 – Valores de energia de ativação para as amostras sinterizadas. 

Amostra Temp.  
Sinterização (ºC) 

Condutividade a 
1000oC (S/cm) 

Energia de Ativação 
(eV) 

LBCU 
1100 4,7 0,670 
1200 10,4 0,806 
1300 8,2 0,818 

LBCG 
1100 4,1 0,680 
1200 4,1 0,701 
1300 7,8 0,826 

 

Os valores de energia de ativação encontrados foram maiores do que aqueles 

relatados na literatura(7,8,9). A energia de ativação aumenta com o aumento da 

temperatura de sinterização, o que comprova a influência da etapa de sinterização 

do material nas suas propriedades físico-químicas. A etapa de sinterização envolve 

a redução da energia livre de superfície do sistema, o que leva a um material com 

menor área superficial e interfacial dos pós compactados. 

 

CONCLUSÕES 
 

As amostras sintetizadas pelo método de combustão e sinterizadas em 

diversas temperaturas apresentaram formação de fase do tipo perovskita, com 

pequenas formações de fases secundárias de cromato de bário, cuja intensidade 
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dos picos diminui com o aumento da temperatura de sinterização, o que evidencia 

uma possível decomposição dessas fases com o aumento da temperatura. 

As amostras apresentaram uma alta porosidade, que sofre uma diminuição 

drástica quando sinterizada a 1300ºC, alcançando valores em torno de 40%. As 

micrografias dos materiais confirmaram os resultados apresentados nas análises de 

porosidade.  

A condutividade das amostras mostrou ser crescente com o aumento da 

temperatura, seguindo assim a lei de Arrhenius. Os valores encontrados foram 

ligeiramente mais baixos do que na literatura, o que é razoável, considerando que foi 

utilizado um eletrodo de duas pontas.  

Esses resultados, somados com outras análises complementares a serem 

realizadas (BET, EDS e XPS), podem ser de grande valia para a sua utilização 

futura em eletrodos para células a combustível de óxido sólido. 
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INFLUENCE OF THE SINTERING TEMPERATURE ON THE STRUCTURAL AND 

ELECTRONIC PROPERTIES OF LaCrO3 DOPED WITH BARIUM 
 
 

ABSTRACT 
 
Ba-doped lanthanum chromites were synthesized by combustion method, utilizing 
urea and glycine as fuel agents. The powders were calcined (800ºC/6 h), pelletized, 
sintered in various temperatures and characterized  by X-ray diffraction (XRD), 
scanning electron microscopy (SEM), density/porosity and electrical conductivity. The 
diffractograms of the sintered samples presented a well-defined structure, with 
presence of secondary phases which increase with the sintering temperature. The 
samples presented low densities and a high porosities (40 – 50%), which was also 
observed in SEM analysis. The urea-synthesized sample presented a higher 
conductivity (10.4 S/cm at 1000ºC), which is related to the influence of the fuel agent 
in the material properties. 
 
 
 
Keywords: Lanthanum chromites, combustion method, porosity, electrical 
conductivity SOFC. 
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