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RESUMO 
Pós de perovskitas, com composição La1-xSrxMnO3 (x=0,1), foram 

obtidos via síntese por combustão utilizando sacarose como 

combustível. Nos padrões de difração de raios-X observou-se que para a 

formação de um material monofásico e com boa cristalinidade é 

necessário calcinar o pó. Análises de adsorção de gás (BET) detectaram 

uma área superficial específica de 45 m²/g, consideravelmente maior do 

que quando obtido com outros combustíveis. Micrografias obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) revelaram um aspecto 

esponjoso com grande porosidade interconectada nos aglomerados e, 

através de microscopia eletrônica de transmissão (MET), verificou-se a 

presença de partículas com morfologia diferenciada, contendo poros. O 

pó compactado sob 125 MPa e sinterizado a 1050ºC por duas horas 

apresentou uma porosidade aparente de 31%, ideal para a aplicação, 

sendo corroborado por micrografias obtidas por MEV onde observou-se 

um porosidade fina e interconectada.  

Palavras-chave: Perovskita, Célula a combustível de óxido sólido (SOFC), 

Cátodo, Síntese por combustão, Sacarose. 
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INTRODUÇÃO 
 
 Células a combustível de óxido sólido que operam em altas 

temperaturas são dispositivos que podem atingir uma eficiência de 85% 

quando utilizados em co-geração e, devido à sua confiabilidade, estão 

sendo usados nos campos de telecomunicações, computadores e internet 

como fonte estacionária de geração de energia(1). Os materiais mais 

apropriados para os cátodos dessas células são manganitas de lantânio 

dopadas com estrôncio (LSM) por causa de sua estabilidade química e 

suas boas propriedades em altas temperaturas e, principalmente, pela 

compatibilidade física com a zircônia estabilizada com ítria (YSZ), o mais 

comum material utilizado nos eletrólitos(2). Neste sentido, síntese por 

combustão surge como um método interessante para a obtenção de pós 

de perovskitas de LSM com boa cristalinidade e de alta pureza, podendo 

também fornecer boas características morfológicas ao produto final 

devido ao aumento da viscosidade da solução que precede o início da 

reação(3,4). Para melhorar o desempenho dos cátodos, uma elevada área 

superficial específica e uma microestrutura porosa e estável são fatores 

importantes, pois promovem um aumento no contorno de fase tripla (TPB) 

e otimizam o fluxo de ar através do eletrodo(5). Assim, o objetivo deste 

estudo foi obter LSM através da síntese por combustão, utilizando 

sacarose como combustível, conformar e sinterizar corpos cerâmicos para 

avaliação da melhor temperatura de sinterização visando uma porosidade 

entre 30 e 40%. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Os pós de LSM foram sintetizados a partir dos nitratos La(NO3)3.6H2O, 

Sr(NO3)2 e Mn(NO3)3.4H2O em uma fração dopante calculada para 10% 

de estrôncio e utilizando uma quantidade estequiométrica de sacarose 

(C11H22O11)  de 1:2, ou seja, 200% em excesso de combustível(6). Utilizou-

se diretamente um excesso de combustível, pois em quantidades 

menores, mesmo sendo possível a realização da síntese, o LSM obtido 

pode apresentar segregação de outras fases(7). Após a dissolução 

completa dos reagentes em água destilada o recipiente contendo a 
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solução permaneceu sob aquecimento em uma placa em 300ºC até que a 

reação de combustão estivesse completa. O material resultante da 

síntese foi caracterizado por difração de raios-X (DRX) e pela técnica de 

adsorção de gás de Brunauer-Emmet-Teller (BET). Além disso, observou-

se a morfologia do pó através de microscopia eletrônica de varredura e de 

transmissão (MEV e MET, respectivamente). O pó obtido também foi 

calcinado por 3 horas a 750ºC e foi caracterizado por DRX para se 

averiguar a influência de um tratamento térmico na formação da fase 

perovskita do LSM. 

 Os pós, obtidos, foram conformados em uma prensa uniaxial sob uma 

compressão de 125 MPa, utilizando apenas glicerina para lubrificação da 

matriz. Posteriormente, os corpos verdes foram submetidos a 

temperaturas de sinterização entre 1000ºC e 1200ºC sempre com 

patamar de duas horas e taxa de aquecimento de 10ºC/min. Os corpos 

sinterizados tiveram suas porosidades medidas pelo método de 

Arquimedes e os melhores resultados foram analisados no MEV, para 

avaliação da microestrutura, e por DRX para verificar se não houve 

segregação de outras fases.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Após o término da reação, o produto resultante consiste em um pó de 

coloração escura, altamente aglomerado e com aspecto esponjoso. Os 

padrões de DRX gerados para o pó como obtido, assim como após a 

calcinação são mostrados na Fig. 1. Observa-se que antes da calcinação 

o material é bastante amorfo com nenhum pico visível no difratograma e 

após calcinação em 750ºC durante 3 horas o padrão de difração 

apresentado possui picos bem definidos da perovskita romboédrica do 

LSM (ICDD 01-089-0648), sendo também um material de alta pureza.  
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Fig. 1: Padrões de DRX para o LSM como obtido (amorfo) e após sua 

calcinação (cristalino). 

 

 As micrografias obtidas por MEV dos pós como obtidos revelaram a 

morfologia dos aglomerados, sendo esta de aparência esponjosa e 

bastante porosa, como pode ser visto na Fig. 2(A). Na Fig. 2(B), as 

micrografias obtidas por MEV do pó após sua calcinação mostram que o 

tratamento térmico não alterou significativamente a morfologia dos 

aglomerados, permanecendo um material bastante aglomerado e 

altamente poroso. 

 

  
                                   (A)                                       (B) 

Fig. 2: Micrografias com aumento de 5000x obtidas por MEV do pó (A) 

após síntese sem calcinação e (B) após calcinação em 750ºC por 3 horas 

 

 Estes resultados estão de acordo com o esperado, pois a morfologia do 

pó obtido pela síntese por combustão apresenta uma alta porosidade 

interconectada nos aglomerados, superior a outros métodos como reação 

em estado sólido(8), co-precipitação(9) ou sol-gel(10), onde os aglomerados 
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aparentam ser mais densos. Portanto, a síntese por combustão é um dos 

métodos mais promissores para aplicação do material em cátodos de 

SOFC. Além disso, o material apresentou uma área superficial específica 

de 45 m²/g, de acordo com os resultados de BET, o que demonstra a 

influência do combustível sobre a morfologia final do material(4). Isto é, 

mesmo já sendo um método potencial para obtenção de materiais 

porosos para SOFC, a síntese por combustão pode atingir resultados 

ainda melhores através da variação dos parâmetros e, principalmente, 

pela escolha do combustível. É possível que a utilização da sacarose 

tenha tornado a solução precursora mais viscosa do que quando se usa 

uréia ou glicina, por exemplo. Provavelmente, os gases que evoluem da 

síntese não escapam da solução e acabam delineando esta morfologia 

peculiar dos aglomerados. 

 As micrografias obtidas por MET, mostradas na Fig. 3, também 

mostraram um aspecto bastante poroso das partículas. A formação de 

bolhas de gás durante a síntese permitiu que uma porosidade 

interconectada inclusive nas partículas fosse alcançada, sendo que 

juntando as micrografias obtidas por MET e MEV compreende-se o 

aumento significativo da área superficial específica em detrimento aos 

outros métodos(10) e outros combustíveis(4). 

 

  
Fig. 3: Micrografias obtidas por MET do pó como obtido. 
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 A Fig. 4 mostra a curva de sinterização do pó conformado logo após a 

síntese. Nota-se que em maiores temperaturas maiores densidades são 

atingidas e que a porosidade, quando sinterizado a 1050Cº, é cerca de 

31%, sendo esta amostra posteriormente analisada no MEV. 

 

 
Fig. 4: Curva de sinterização do LSM a partir do pó como obtido. 

 

 As micrografias de MEV de topo e da seção transversal da amostra 

sinterizada podem ser visualizadas na Fig. 5. A microestrutura resultante 

revela agregados menores que 1µm e uma porosidade bem distribuída 

em todo o corpo. Na seção transversal nota-se que a porosidade percorre 

toda a extensão do corpo cerâmico, o que é indispensável para o bom 

funcionamento do cátodo quando em operação.  

 

  
(a)                                               (b) 

Fig. 6: Micrografia de MEV do material sinterizado em 1050ºC mostrando 

(a) a superfície da amostra e (b) o corte na seção transversal.  
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CONCLUSÕES 
 O método de síntese por combustão possui grande potencial para 

obtenção de materiais para cátodos de SOFC, não apenas devido à alta 

pureza, como também devido às características morfológicas do pó 

resultante. Além disso, utilizando-se sacarose como combustível, foi 

possível a obtenção de um pó com área superficial específica de 45 m²/g. 

Através das micrografias obtidas por MEV e MET pôde-se observar uma 

morfologia com alta porosidade e partículas medindo abaixo de 100nm. 

Quando sinterizado em 1050ºC o LSM apresentou a porosidade de 

31,33%, dentro dos limites ideais para a aplicação. As micrografias 

obtidas por MEV dos corpos sinterizados revelaram uma microestrutura 

promissora, com alta porosidade interconectada como resultado da 

morfologia do pó obtido.  
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF La1-xSrxMnO3 (x=0,1) FOR 
CATHODE APPLICATION IN SOLID OXIDE FUEL CELLS (SOFC) 

 

 

ABSTRACT 
Perovskite powders, with composition La1-xSrxMnO3 (x=0,1), were 

obtained via combustion synthesis using sucrose as fuel. In the X-ray 

diffraction patterns it was observed that in order to obtain a single phase 

and well crystallized material a calcination in 750ºC for 3 hours was 

necessary. BET analysis detected a specific surface area of 45m²/g, 

considerably higher than when obtained with other fuels. SEM 

micrographs revealed a spongy aspect with a connected porosity in the 

agglomerates and though TEM micrographs the presence of pores in the 

particles was verified. The powder compacted with 125MPa and sintered 

at 1050ºC for two hours presented a 31% open porosity and the SEM 

micrographs showed a fine interconnected porosity.  
Key-words: Perovskite, Solid oxide fuel cell (SOFC), Cathode, Combustion 

synthesis, Sucrose. 
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