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RESUMO 
 
O processo de dip-coating foi utilizado para depositar filmes de La0.7Sr0,3MnO3 
(LSM), empregados como catodo em células a combustível de óxidos sólido 
(SOFC). Neste trabalho foi avaliada a relação entre os parâmetros de 
deposição, como velocidade de imersão/retirada e número de camadas 
depositadas do filme de LSM em um substrato de 8%YSZ comercial, e as 
características estruturais, como espessura e tendência de formação de 
“cracks”. A estrutura e a morfologia dos pós e filmes foram caracterizados por 
difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Com 
parâmetros ajustados o filme apresentou boa aderência ao substrato, com 
espessura em torno de 10 μm, mostrando possíveis problemas de aderência 
quando depositada mais que uma camada de LSM sobre o substrato. 
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INTRODUÇÃO  
 

A manganita de lantânio dopada com estrôncio (Lanthanum Strontium 

Manganite -LSM) é um material cerâmico que vem sendo largamente estudado 

para uso como catodo em células a combustível de óxido sólido (Solid Oxide 

Fuel Cell – SOFC) devido às seguintes propriedades: estabilidade química e 

térmica, boa atividade catalítica na redução do oxigênio, compatibilidade físico-

química com outros componentes da célula e alta condutividade elétrica (1).  

A SOFC é uma estrutura multicamada formada por diferentes materiais 

cerâmicos, podendo também apresentar materiais metálicos. O 

desenvolvimento de técnicas baseadas na preparação de filmes finos 

cerâmicos, aplicada a engenharia/ciência dos materiais, é responsável 

atualmente pelo grande avanço tecnológico na área de nanomateriais (2). A 

microestrutura dos filmes catódicos de LSM e sua interface com o eletrólito 
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(normalmente YSZ) afetam o processo de redução e condução do oxigênio nas 

SOFCs, assim como determinam a polarização e a cinética de reação catódica 

nas condições de operação.  

Inúmeras técnicas de deposição de filmes finos para sintetizar os 

dispositivos de SOFC vêm sendo desenvolvidas, tais como PVD (Physical 

Vapor Deposition), CVD (Chemical Vapor Deposition), spray pirólise e o 

processo sol-gel. O processo sol-gel apresenta-se como uma excelente técnica 

de preparação de filmes finos nanoestruturados com boas propriedades 

estruturais. Normalmente os filmes obtidos pela técnica sol-gel são aplicados 

sobre substratos sólidos pela técnica de dip-coating, em que o substrato é 

imerso na solução contendo os reagentes necessários (3). 

O objetivo deste trabalho é sintetizar filmes finos a base de LSM, pelo 

processo sol-gel, depositados pela técnica de dip-coating em substrato de YSZ, 

avaliando o efeito da velocidade de deposição e o número de camadas 

depositadas na espessura e propriedades físico-químicas dos filmes de LSM. 

  

MATERIAS E MÉTODOS 

Para a preparação dos substratos de 8%YSZ comercial (Saint Gobain), o 

material em pellets foi inicialmente moído em um moinho planetário por 12 

horas, o pó obtido foi então peneirado e compactado em forma de pastilhas 

cilíndricas com diâmetro de 13 mm, utilizando uma prensa uniaxial a 140 MPa, 

em seguida a pastilha foi sinterizada a 1400°C/5 h. As superfícies dos 

substratos foram lixadas (lixas d’água: 400, 600, 1200 e 2400 SiC) e polidas 

com lixas diamantadas. 

A metodologia empregada para obtenção dos filmes finos de LSM foi pelo 

processo sol-gel com deposição por dip-coating. Para preparar a solução de 

sais metálicos (Cs) foram utilizados sais de La(NO3)3. 6H2O(99%), Sr(NO3)2 

(99%), Mn (NO3)3.6H2O (99%) (Vetec), estes foram dissolvidos em água 

destilada em proporções adequadas. Esta solução foi então adicionada a uma 

solução orgânica (Co) contendo ácido acético, hexametilltetraamina (HTMA) e 

acetilacetona (acac) para promover poliesterificação e policondensação nas 

reações.  O volume da solução foi ajustada para 100 mL com adição de ácido 

acético (4).  
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A concentração dos sais metálicos (Cs) neste trabalho foi de 0,18 mol. L-1, 

adotada de acordo com BAQUÉ et al. (4), com R=Co/Cs = 3. Esta solução foi 

aquecida a 80°C em uma chapa de aquecimento até a viscosidade desejada, 

após esta etapa, o gel obtido foi então depositado no substrato em temperatura 

ambiente, através da técnica de dip-coating. Após a deposição as amostras 

passaram por um pré-tratamento térmico a 400ºC, e em seguida eram 

aquecidas em ar até 900°C a 2°C. min-1, permanecendo por 2 h. 

Para a avaliação da rugosidade da superfície dos substratos foi utilizada a 

técnica de Microscopia por Força Atômica (AFM), realizada em um 

equipamento JPK INSTRUMENTS, através da obtenção das imagens 

topográficas da superfície das amostras.  

Para a determinação das fases cristalinas presentes nos compostos foi 

utilizada a técnica de difração de raios X (DRX), em equipamento 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°.  

A morfologia dos filmes foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), em um equipamento Hitachi TM-1000 (15kV). Através das 

micrografias foi possível determinar a espessura dos filmes depositados pela 

técnica de dip-coating utilizando o software ImageJ. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Rugosidade da superfície do substrato de 8-YSZ   

 

 A Figura 1 apresenta os resultados de microscopia de força atômica 

(AFM) para o substrato de YSZ sem tratamento, apenas lixado e lixado/polido 

com pasta de diamante.  Com o substrato apenas lixado (lixas 600, 1200 e 

2400) já é possível obter uma rugosidade adequada para a deposição (27 nm), 

já que uma rugosidade máxima de ~20 nm é recomendada pela literatura (5). 

Esse parâmetro é fundamental para a obtenção de filmes livres de quebras, 

homogêneos e com boa reprodutibilidade (5). 
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Figura 1. AFM dos substratos de YSZ (a) sem tratamento, (b) lixado e (c) 

lixado e polida. 

Difração de Raios X 

A Figura 2 apresenta os difratogramas dos filmes de LSM depositados 

com velocidade de imersão e retirada de 50 e 100 mm. min-1, tempo de 

imersão de 40 s e com 1, 2 e 3 ciclos de imersões, utilizando solução com 

viscosidade de 50 cP. 

As amostras apresentaram apenas as fases YSZ cúbica e perovskita tipo 

LSM romboédrica. Para todas as camadas depositadas o perfil dos picos é 

muito semelhante, porém as amostras depositadas na velocidade de 100 

mm.min-1 apresentaram uma intensidade maior nos picos, o que pode ser 

atribuído a diferença na estrutura quanto à cristalinidade e tamanho médio de 

cristalito. 
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Figura 2. Difratogramas dos filmes depositados em diferentes camadas (a) 1; 
(b) 2 e 3 (c), com velocidade de imersão e retirada de 50 (A)  e 100 mm. min-1 

(B). 
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Em relação à velocidade de deposição, a maior influência no tamanho 

médio de cristalito (calculado pela equação de WILLIAMSON e HALL (6)), é 

para as amostras com 3 camadas de deposição, onde a diferença no tamanho 

cristalito é acentuada. Outra importante observação é que para as duas 

velocidades de deposição as amostras obtidas com 2 camadas de deposição 

apresentaram uma melhor conformação, com menor percentagem de distorção 

da estrutura (ε) e com menor tamanho de cristalito (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Tamanho médio de cristalito e microdeformação calculados a partir 

dos difratogramas dos filmes de LSM sobre substrato de YSZ. 

Filme Substrato 
Veloc. de 
imersão 

(mm/min)

N° de 
camadas 

Tamanho 
médio de 

cristalito (nm)
ε (%) 

LSM YSZ 

50 
1 39,0 0,03 
2 14,2 0,09 
3 22,8 0,41 

100 
1 32,5 0,36 
2 16,5 0,09 
3 47,7 0,38 

 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

A Figura 3 mostra as micrografias da superfície e seção transversal do 

filme de LSM depositado em substrato de YSZ com diferentes camadas, com 

velocidade de imersão de 50 mm. min-1, viscosidade de 50 cP e com 

tratamento a 900ºC/2h em ar. Verifica-se que o filme é isento de trincas em 

todas as amostras, com uma microestrutura bastante porosa e com distribuição 

uniforme para a amostra com apenas uma camada, sendo que para as 

amostras com duas e três camadas a microestrutura apresenta alta 

densificação aparente.  

É possível observar também pela seção transversal que para a amostra 

com uma camada o filme de LSM apresenta boa aderência ao substrato, com 

espessura de 4 μm. Com o aumento no número de camadas são observados 

possíveis problemas de aderência, e, como esperado, um aumento na 

espessura do filme, chegando a 10 μm para a amostra com 3 camadas. 
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De acordo com HAANAPPEL et al. (7), a espessura para a camada de 

LSM deve ser acima de 10 μm, pois abaixo deste valor não há percolação 

iônica e eletrônica suficiente para o material ser um bom condutor misto. A 

espessura otimizada está entre 10 e 35 μm, nesta faixa de espessura não há 

mudanças significativas da atividade eletroquímica na camada funcional (7). 

 
Figura 3. Micrografias da superfície e seção transversal dos filmes depositados 

em substrato de YSZ com velocidade 50 mm.min-1 (a,b) 1 camada, (c,d) 2 
camadas, (e,f) 3 camadas, com tratamento térmico a 900ºC/2h em ar. 

 
 

As micrografias da superfície do filme de LSM depositado em substrato de 

YSZ com velocidade de imersão de 100 mm.min-1 também mostraram 

superfície isenta de trincas em todas as amostras, com uma microestrutura 

porosa e com distribuição uniforme para a amostra com apenas uma camada.  

Pelas micrografias da seção transversal, observa-se que os filmes de 

LSM depositados com velocidade de deposição de 100 mm.min-1 apresentaram 

boa aderência ao substrato. Para a amostra com 2 camadas depositadas, é 

observada uma espessura irregular e muitos vazios na interface do 

filme/suporte, esses vazios são mais acentuados na amostra com 3 camadas.  

Em relação a espessura dos filmes de LSM depositados com velocidade 

de 100 mm.min-1 os valores ficaram entre 1,5 e 2,7 μm, menores do que os 
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depositados com a velocidade de 50 mm.min-1. Esse resultado pode ser 

atribuído justamente a maior velocidade com que o substrato imerge sobre a 

solução, tendo menor tempo de interação entre a solução e a superfície já 

revestida, podendo apresentar problemas de adesão.  

 

CONCLUSÕES 
 

  Os difratogramas dos filmes de LSM depositados no substrato 

YSZ com diferentes velocidades de imersão e retirada (50 e 100 mm. min-1) e 

diferentes números de camadas, foram bem semelhantes, porém as amostras 

depositadas na velocidade de 100 mm.min-1 apresentaram uma intensidade 

maior nos picos, o que pode ser atribuído a diferença na estrutura quanto à 

cristalinidade e tamanho médio de cristalito. As amostras obtidas com 2 

camadas de deposição apresentaram uma melhor conformação, com menor 

distorção da estrutura (microdeformação) e menor tamanho de cristalito.  

As micrografias da superfície e seção transversal do filme de LSM 

depositado em substrato de YSZ mostraram que o filme é isento de trincas em 

todas as amostras, com uma microestrutura bastante porosa e com distribuição 

uniforme para amostra com apenas uma camada, sendo que para as amostras 

com duas e três camadas a microestrutura apresenta alta densificação 

aparente. Os filmes apresentam um aumento da espessura em função do 

aumento do número de camadas depositadas, com espessura na faixa de 4-10 

μm para a velocidade de 50 mm.min-1.  

A partir destes resultados pode-se concluir que o controle dos parâmetros 

de deposição e os processos de tratamento térmicos são de fundamental 

importância para a obtenção de filmes de La1-xSrxMnO3 suportados no eletrólito 

a base de YSZ, com características adequadas à aplicação como catodo em 

SOFC.  
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SINTHESYS OF LSM FILMS DEPOSITED BY DIP-COATING ON YSZ 
SUBSTRATE 

 
ABSTRACT 

 

The dip-coating process was used to deposit films of La0.7Sr0.3MnO3 
(LSM) used as cathode in solid oxide fuel cells (SOFC). In this study we 
evaluated the relationship between the deposition parameters such as speed of 
withdrawal and number of deposited layers of LSM film on a substrate of 8% 
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YSZ commercial, and structural properties, such as thickness and formation of 
cracks. The structure and morphology of the films were characterized by X-ray 
diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). With parameters set 
the film had good adhesion to the substrate with a thickness around 10 μm, 
showing possible adherence problems when more than one layer is deposited 
on the substrate. 

 
 

Key-words: LSM, films, dip-coating, YSZ, cathode, SOFC. 
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