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RESUMO
As células a combustível de operação em altas temperaturas (800 a 1000 °C) do
tipo óxido sólido (SOFC), são sistemas de geração de energia que convertem
diretamente energia química em eletricidade pela combinação de um combustível com o
oxigênio. Com a redução da temperatura de operação desse tipo de célula para uma
faixa entre 600 e 800°C, a possiblidade do emprego de materiais metálicos como
interconectores têm sido proposta em substituição aos materiais cerâmicos
convencionais. Entre as ligas metálicas, os aços inoxidáveis ferríticos têm sido
propostos devido às suas propriedades de condutividade elétrica, coeficiente de
expansão térmica compatível com os demais constituintes da célula e baixo custo. No
entanto, quando exposto a temperaturas elevadas em determinadas atmosferas o
interconector em aço inoxidável pode sofrer o aumento gradual da resistência elétrica,
devido à formação de uma camada de óxido sobre a superfície (Cr2O3). Além disso,
pode ocorrer a migração de cromo para o cátodo, comprometendo o desempenho
eletroquímico da célula a combustível. Neste contexto, a aplicação de revestimentos
cerâmicos protetores é uma das possíveis soluções para esses problemas. Este trabalho
teve por objetivo a obtenção de filme cerâmico sobre o aço inoxidável ferrítico AISI
430. Os filmes foram obtidos pela técnica de spray pirólise a partir de uma solução
precursora contendo nitratos de La, Sr e Co. Após tratamento térmico foi possível obter
a fase perovskita La0,6Sr0,4CoO3. A caracterização morfológica, estrutural e química dos
filmes obtidos foi realizada por meio de: microscopia eletrônica de varredura (MEV),
microscopia de força atômica (AFM), difração de raios X (DRX) e espectroscopia por
energia dispersiva (EDS). Além disso, os filmes foram avaliados quanto à aderência e
quanto à resistência à oxidação. Os resultados obtidos mostraram que o aço inoxidável
ferrítico AISI 430 revestido, apresentou aumento na resistência à oxidação em relação
ao substrato sem revestimento. No entanto, ainda que aderentes, os filmes apresentaram
cobertura irregular.
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ABSTRACT
High-temperature solid oxide fuel cells (800-1000°C) are energy power
generation, directly converting the chemical energy into electricity by combining fuel
and oxygen. With the reduction of SOFC operating temperature into an intermediate
temperature range of 600-800 °C, it has become possible to replace conventional
ceramics with metallic alloys for interconnects. Of the metallic alloys, ferritic stainless
steels are considered among the most promising candidate materials, due to their
electronic conductivity, appropriate coefficient of thermal expansion (CTE) with other
components in fuel cell and low material cost. However, when exposed to high
temperatures in certain atmospheres, stainless steel interconnect may suffer gradual
increase in the electrical resistance, due to the formation of an oxide layer on their
surface (Cr2O3). Moreover, there may be migration of chromium via chromia scale
evaporation into cathode, which can lead to degradation in the electrochemical
performance of the fuel cell. In this context, the application of a ceramic protective layer
is one of the possible solutions to this problem. The purpose of this work was to obtain
ceramic coating on the AISI 430 ferritic stainless steel. The films were obtained by
spray pyrolysis technique from a precursor solution containing La, Sr and Co nitrates.
After the heat treatment, it was possible to obtain the perovskite phase. The
morphology, structural and chemistry of the films obtained were characterized by:
scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscope (AFM), X-ray
diffraction (XRD) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Moreover, the
films were characterized according to adhesion and oxidation resistance. The results
showed that the coated AISI 430 stainless steel presented an increase in oxidation
resistance in comparison with uncoated substrate. However, although adherent, the
films obtained showed irregular coverage.
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1. INTRODUÇÃO
O crescente consumo de energia, a crescente conscientização da população para
a proteção ambiental e a natureza existente dos combustíveis fósseis, tem sido o motivo
de muitas pesquisas em fontes de energias renováveis/alternativas. Sistemas de geração
de energia de pequena escala, como, energia eólica, fotovoltaica, micro-turbinas, células
a combustíveis, entre outras, desempenham um papel importante para atender a
demanda de energia dos consumidores usando o conceito de geração distribuída, ou
seja, próximo aos clientes. Os principais benefícios são menores perdas nas linhas de
transmissão e de distribuição, menor custo de instalação e capacidade de adicionar uma
pequena unidade. Entre as fontes de energia renováveis, as células a combustível têm
recebido maior atenção devido a sua maior eficiência, muito menor poluição que as
tecnologias baseadas em combustíveis fósseis e o seu custo-benefício para o
fornecimento de energia [1].
Diversos tipos de células a combustível estão sendo desenvolvidos, cuja
principal diferença entre elas é o material utilizado para o eletrólito (e também suas
temperaturas de operação). As células a combustível do tipo óxido sólido (solid oxide
fuel cell, SOFC) apresentam várias características que as tornam mais atrativas em
relação a maioria dos outros tipos célula. Essas células apresentam, por exemplo, maior
eficiência e maior vida útil em operação. Além disso, não utilizam metais preciosos,
empregam eletrólito de fácil manuseio (eletrólito sólido), possibilitam a reforma interna
de combustíveis e a cogeração de energia a partir do calor gerado. Contudo, como
principal desvantagem é a degradação dos materiais com a alta temperatura de operação
[2,3]. O objetivo de recentes pesquisas tem sido o desenvolvimento de células a
combustível do tipo óxido sólido de temperatura intermediária (600-800 °C)
(intermediate temperature solid oxide fuel cell, ITSOFC), pois apresentam diversas
vantagens, por exemplo, a utilização de materiais de menor custo para a fabricação dos
componentes e do sistema [4].
As células a combustível são empilhadas em série a fim de atingir tensões
suficientes para aplicações práticas, necessitando o uso de interconectores para conectar
eletronicamente o anodo de uma célula com o catodo da célula adjacente. Os materiais
utilizados para este componente consistem em dois tipos, materiais cerâmicos e ligas
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metálicas resistentes ao calor [5]. Com a redução da temperatura de operação para uma
faixa entre 600 °C e 800 °C, materiais metálicos têm sido utilizados para aplicação
como interconector e apresentam as seguintes vantagens em relação aos materiais
cerâmicos: baixo custo do material, boas propriedades mecânicas, alta condutividade
térmica e elétrica, e fácil processo de fabricação. Muitas ligas resistentes à alta
temperatura, como, ligas de ferro, ligas de cromo e ligas de níquel, têm sido estudadas
[6].
Os aços inoxidáveis ferríticos estão sendo escolhidos para esta aplicação devido
ao seu baixo custo de fabricação em relação às outras ligas, sua boa usinabilidade e o
seu coeficiente de expansão térmica compatível com os outros componentes. Contudo,
sob as condições de operação da célula a combustível estes aços formam uma camada
de óxido de cromo (Cr2O3) a qual apresenta dois problemas, a volatilidade do Cr e o
aumento da resistência elétrica pelo aumento de sua espessura, comprometendo o
desempenho do dispositivo. Portanto, para a utilização deste material como
interconector é necessário modificar a superfície do aço. Atualmente, dois métodos
estão sendo pesquisados: a modificação da composição da liga e a aplicação de
tratamentos superficiais (aplicação de revestimentos) [7, 8].
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal a obtenção de
revestimentos cerâmicos à base de La, Sr e Co sobre o aço inoxidável ferrítico AISI 430
através da técnica de spray-pirolise. Foram realizadas caracterização quanto à
morfologia, quanto à estrutura, quanto à aderência e quanto ao comportamento à
oxidação.
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2. OBJETIVOS
O presente trabalho teve como objetivo principal a obtenção de revestimentos
cerâmicos à base de La,Sr e Co sobre o aço inoxidável ferrítico AISI 430, através da
técnica de spray-pirólise, visando à aplicação em interconectores de células do tipo
ITSOFC. Os objetivos específicos são:
- Obter revestimentos densos e regulares que após tratamento térmico permitam
a obtenção da fase cristalina La0,6Sr0,4CoO3;
- Caracterizar os revestimentos obtidos quanto à morfologia, composição
química e estrutura;
- Caracterizar os revestimentos obtidos quanto à aderência;
- Caracterizar os revestimentos obtidos quanto à resistência à oxidação em
temperaturas elevadas e atmosfera controlada.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Células a Combustível
3.1.1. Histórico
Embora seja um tema em evidência na atualidade, a célula a combustível foi
inventada há mais de 150 anos. Uma simples célula a combustível baseada em um
composto (C/H2O, NH3/O2/C) foi criada por Humphrey Davy em 1802. O princípio
básico da célula a combustível foi descoberto pelo cientista Christian Friedrich
Schöbein, professor na Universidade de Balê entre 1829 a 1868 [9].
Wiliam Grove (1811-96), advogado e físico inglês, desenvolveu a primeira
célula a combustível em 1839 baseado no processo reverso da eletrólise da água,
produzindo eletricidade a partir da combinação do hidrogênio e oxigênio. Grove
desenvolveu a primeira bateria a gás do mundo, a qual ficou conhecida como célula a
combustível [9, 10]. A bateria, então, produzida utilizava uma solução diluída de ácido
sulfúrico como eletrólito, gás oxigênio como agente oxidante e gás hidrogênio como
combustível [11].
Em 1889, Ludwig Mond (1839-1909) e o seu assistente Langer conduziram os
experimentos com célula a combustível de hidrogênio-oxigênio que produziu uma
densidade de corrente de 6 mA/cm² a 0,73V. Mond e Langer verificaram diversas
dificuldades quando utilizavam eletrólitos líquidos, afirmando que obtinham maiores
sucessos quando utilizavam eletrólito em estado sólido [10].
Em 1893, Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932), considerado o fundador do
campo de físico-química determinou experimentalmente a relação entre os diferentes
componentes da célula a combustível, incluindo os eletrodos, o eletrólito, os agentes
oxidantes e redutores, anions e cátions. Ele contribui com muitas das teorias de
funcionamento das células a combustível [10, 12]. Durante a primeira metade do século
20, Emil Baur (1874-1944), conduziu a pesquisa para a área de célula a combustível a
alta temperatura na qual utilizou prata fundida como eletrólito [10].
Francis Thomas Bacon (1904-1992) começou a pesquisa das células a
combustível com o eletrólito alcalino. Esta célula utilizou um eletrólito alcalino (KOH)
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ao invés de ácido sulfúrico diluído. Em 1939 sua primeira célula foi desenvolvida [12,
13]. Desde 1945, três grupos de pesquisa (EUA,Alemanha e antiga USSR) assumiram
os estudos sobre alguns principais tipos de geradores para o melhoramento de suas
tecnologias para o desenvolvimento industrial. Esses trabalhos renderam os conceitos
atuais, ou seja, na Siemens e Pratt & Wittney. Em conexão com o programa espacial
Apollo, em 1960, a NASA utilizou a célula a combustível com hidrogênio para sistemas
elétricos de bordo na viagem de Apollo para a lua [12].
No começo da década de 80, agências do governo nos EUA, Canada e Japão
aumentaram significativamente o seu financiamento para célula a combustível R&D
[12].
Atualmente, há muitos fabricantes de células a combustível para diferentes
aplicações. Este dispositivo pode ser utilizado no setor de transporte, por exemplo, em
aviões, navios, trens, carros, ônibus, motocicletas e caminhões. Em dispositivos
portáteis, como telefones celulares e computadores. Em geração de energia estacionária,
por exemplo, em hospitais, shopping, casas, hotéis, escolas, escritórios, planta de
tratamento de água e no processo de conversão de gás metano para geração de energia
[3].
3.1.2. Princípio de Funcionamento
A célula a combustível é um dispositivo eletroquímico que converte a energia
química diretamente em eletricidade, tendo como sub-produtos água e calor [14]. As
células a combustível combinam as melhores características dos motores convencionais
e das baterias. Como os motores a combustão, elas utilizam algum tipo de combustível
como sua fonte de energia, mas semelhante às baterias, a energia química é diretamente
convertida à energia elétrica, ou seja, sem limitações dos processos térmicos. Estas
características garantem alta eficiência e baixo impacto ambiental [15, 1].
A célula a combustível consiste principalmente de dois eletrodos, o anodo e o
catodo, separados por um eletrólito e conectados eletricamente a um circuito externo
[11]. Estes três componentes formam o conjunto membrana-eletrodo, membraneelectrode assembly, (MEA), ou simplesmente uma célula a combustível unitária [15].
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Os eletrodos são alimentados pelo combustível e pelo oxidante, por exemplo, os
gases hidrogênio e oxigênio, respectivamente. Estes devem ser condutores eletrônicos,
porosos para permitir a permeação dos gases até a interface com o eletrólito, apresentar
propriedades catalíticas para acelerar as reações eletroquímicas e, ser impermeáveis ao
eletrólito, quando este for líquido, para que o eletrólito não invada o eletrodo e impeça o
acesso dos gases à zona de reação [11]. O anodo é utilizado como pólo negativo e é
alimentado pelo combustível, enquanto que o catodo é utilizado como pólo positivo e é
alimentado pelo oxidante, distribuem o gás hidrogênio e o oxigênio sobre toda a
superfície do catalisador, respectivamente. A natureza do eletrólito, líquido ou sólido,
determina a temperatura de operação da célula a combustível. Este componente é
utilizado para evitar o contato dos eletrodos, pela sua elevada densidade, e para permitir
o fluxo de íons de um eletrodo para o outro, podendo ser um condutor de íons negativos
ou um condutor de íons positivos [9].
No caso de uma célula a combustível com eletrólito condutor de íons oxigênio
(O2-), o gás oxigênio é reduzido no catodo, como mostrado na Equação 1. Através do
anodo, o H2 entra na célula e é oxidado a H+ como mostrado na Equação 2. Os íons O2deslocam-se pelo eletrólito até a interface eletrólito/anodo onde reagem com H+,
formando H2O, um dos produtos da reação da célula, como mostrado na Equação 3. Os
elétrons gerados pela oxidação do combustível são conduzidos do anodo para o catodo
através do circuito externo, gerando corrente elétrica [11, 16].
O2 + 4e-  2O2-

(1)

H2(g)  2H+ + 2e-

(2)

O2- + 2H+  H2O

(3)

Se for utilizada uma pilha a combustível com eletrólito condutor de prótons a
água se formará no catodo, pois o gás hidrogênio é oxidado no anodo, os prótons entram
no eletrólito e são transportados para o catodo onde se combinam com O2- [11].
A estrutura básica de todas as células a combustível é similar, conforme
mostrada na Figura 1.
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Figura 1: Diagrama de operação da célula a combustível [adaptado de 1 ]

Na prática, as células a combustível podem ser combinadas para formar uma
pilha de células a combustível (em inglês stack). As células são conectadas em série
para obter a tensão de saída desejada. Um interconector conecta o anodo de uma célula
com o catodo da célula adjacente. Uma pilha de células a combustível pode ser
configurada em série, paralelo ou unitária, dependendo do tipo de aplicação. O número
de células conectadas determina a tensão total [9].
3.1.3. Tipos de Células a Combustível
As células a combustível são classificadas de acordo com a escolha do eletrólito
e do combustível. Atualmente, sete principais tipos de células a combustível estão em
desenvolvimento [1, 15].
(1) Proton exchange membrane fuel cell ou polymer electrolyte fuel cell
(PEMFC ou PEFC)
(2) Direct formic acid fuel cell (DFAFC)
(3) Direct ethanol fuel cell (DEFC)
(3) Alkaline fuel cell (AFC)
(a) Proton ceramic fuel cell (PCFC)
(b) Direct borohydride fuel cell (DBFC)
(4) Phosphoric acid fuel cell (PAFC)
(5) Molten carbonate fuel cell (MCFC)
(6) Solid oxide fuel cell (SOFC)
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(7) Direct methanol fuel cell (DMFC)
As células a combustível ainda podem ser classificadas conforme sua
temperatura de operação. A baixa temperatura de operação está na faixa de 50-250 °C
para PEMFC, AFC e PAFC, e alta temperatura de operação está na faixa de 600-1000
°C para MCFC e SOFC [1].
Na Tabela 1 são mostradas as principais características dos tipos de células a
combustível mais empregados, na Tabela 2 estão apresentadas as principais vantagens e
desvantagens para alguns tipos de células a combustível.
Tabela 1: Características dos diferentes tipos de células a combustível [14, 17, 18].

PEMFC

AFC

PAFC

MCFC

SOFC

Membrana
polimérica
hidratada

Hidróxido
de potássio

Ácido
fosfórico

Carbonato
fundido

Perovskitas

Eletrodos

Carbono

Metais de
transição

Carbono

Níquel e
óxido de
níquel

Perovskita e
perovskita/metal
cermet

Catalisador

Platina

Platina

Grafite

Material do
eletrodo

Material do
eletrodo

Interconector

Carbono ou
metal

Metal

Grafite

Aço
inoxidável
ou níquel

Níquel,
cerâmica ou aço

Íon
transportado
no eletrólito

H+

OH-

H+

CO32-

O2-

Temperatura
de operação

40-80°C

65-220°C

160-205°C

650 -700°C

600-1000°C

Combustível

H2 puro

H2 puro

H2

CH4,H2,CO

CH4,H2,CO

Oxidante

Ar (sem
CO)

Ar + H2O
(sem CO2)

Ar (sem
CO)

Ar+CO2

Ar

Eficiência

35-45%

55-60%

35-45%

45-55%

50-60%

Eletrólito

Cerâmicas
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Tabela 2: Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de células a combustível [2].

PEMFC

Vantagens
- Eletrólito Sólido e
temperatura de operação
baixa:
montagem
e
manuseio
menos
complexos.
- Eletrólito não corrosivo.
- São tolerantes a CO2.
- Alta tensão, corrente e
densidade de potência

Desvantagens
- São sensíveis a impurezas
do hidrogênio
- Não são tolerantes a mais
que 50 ppm de CO e tem
baixa
tolerância
a
partículas de enxofre
- Precisam de unidades de
umidificação dos gases
reagentes, restringindo a
temperatura de operação
- O custo da utilização de
catalisador nobre (platina)
e membrana (polímero).

AFC

- Baixa temperatura de - Intolerante a CO2 e CO:
operação
oxigênio
puro
e
- Rápido acionamento.
combustível H2 puro
- Alta eficiência
Eletrólito
líquido:
- Sem problemas de problemas com manuseio
corrosão

PAFC

- Tolerantes até 30% CO2
- cogeração de calor

- Máxima tolerância de 2%
CO2
Eletrólito
líquido:
problemas com corrosão e
manuseio

MCFC

- Reforma interna do
combustível
- cogeração de energia a
partir do calor gerado
- Alta eficiência
Não
precisa
de
catalisador nobre

- Eletrólito líquido
- Intolerante a enxofre
- Alta temperatura
operação

- Reforma interna do
combustível
- cogeração de energia a
partir do calor gerado
- Alta eficiência
- Densidade de corrente
mais alta que a célula a
combustível MCFC
- Eletrólito sólido: fácil
manuseio
Não
precisa
de
catalisador nobre

- Problema de materiais
- Expansão térmica
- Alta temperatura de
operação

SOFC

de
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Na Tabela 3 são apresentadas as aplicações dos diferentes tipos de células a
combustível.
Tabela 3: Aplicações dos diferentes tipos de células a combustível [18].

PEMFC

AFC

PAFC

MCFC

Unidades
Veículos
EspaçonaUnidades
estacionárias
automotores
ves
estacionárias
Aplicações
Cogeração
Espaçonaves Aplicações
Cogeração
de
Mobilidade
militares
eletricidade/calor
energia/calor

SOFC
Unidades
estacionárias
Cogeração
eletricidade/calor

3.1.4. Benefícios e Limitações das células a combustível
3.1.4.1. Benefícios
Os principais benefícios das células a combustível são [9, 13]:
- As células a combustível são eficientes: elas convertem hidrogênio/ oxigênio
em eletricidade e água, sem combustão no processo. A eficiência está entre 50 e 60%, o
dobro que o motor a combustão;
- As células a combustível não são poluentes: se o hidrogênio é o combustível,
não há emissão de poluentes, somente produção de água. Ao contrário do motor a
combustão, as células a combustível não têm emissão de dióxido de enxofre, o qual
pode causar chuva ácida, nem óxido de nitrogênio, que produzem fumaça, e nem
partículas. A Figura 2 mostra a quantidade de poluentes emitidos por diferentes fontes
de energia;
- As células a combustível são silenciosas. A Tabela 4 apresenta o efeito sonoro
de diferentes fontes de energia;
- As células a combustível são modulares: ou seja, elas têm tamanhos variados e
podem ser conectadas para atender a uma demanda de energia necessária.
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Emissões, kg Poluentes/MWhr
Figura 2: Emissões de poluentes de diferentes fontes de energia [adaptada de 19 ]
Tabela 4: Som de operação de diferentes fontes de energia[9]:

Gás-Elétrico Microturbina
Nível
sonoro
Isolamento
acústico

DieselElétrico

Célula a
combustível

Alto

Moderado

Alto

Baixo

Requerido

Requerido

Requerido

Não
requerido

3.1.4.2. Limitações das células a combustível
As principais limitações das células a combustível são [13]:
- As células a combustível devem obter a aceitação do mercado para ter sucesso.
Esta aceitação depende do preço, da confiabilidade e da acessibilidade e custo do
combustível;
- Uma infraestrutura para a disponibilidade do mercado de hidrogênio, metanol
ou etanol;
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- Atualmente, a platina é o componente chave para as células a combustível de
baixa temperatura, enquanto células de alta temperatura requerem o uso de materiais
que resistam a condições severas de temperatura sem alterar as propriedades. Tudo isso
implica em um custo elevado para a aplicação dessa tecnologia de conversão de energia.
3.2. Células a combustível do tipo óxido sólido
3.2.1. Princípio de funcionamento
As SOFCs têm basicamente o mesmo princípio de funcionamento que os outros
tipos de células a combustível, mas com algumas diferenças. Primeiro, elas são
constituídas de materiais totalmente no estado sólido. Segundo, é a sua alta temperatura
de operação. As temperaturas relativamente elevadas de operação (entre 600 e 1000 °C)
conferem a estas células importantes propriedades, como alta eficiência e flexibilidade
de combustível. Terceiro, o estado sólido dos componentes significa que não há
nenhuma restrição na configuração da célula [12]. Uma célula a combustível do tipo
óxido sólido consiste, essencialmente, de dois eletrodos porosos (catodo e anodo)
separados por um eletrólito sólido, condutor de íon oxigênio [20].
Nessas células, o gás combustível é continuamente alimentado no anodo, onde é
oxidado, reagindo com os íons oxigênio provenientes do eletrólito, liberando elétrons e
formando água. Os elétrons produzidos no anodo são transportados pelo circuito
externo até o catodo onde o oxigênio, puro ou extraído do ar, é reduzido e os íons
formados atravessam o eletrólito em direção ao anodo, completando a reação [12, 20,
21].
As reações anódicas são [12]:
H2 + O2- H20 + 2e-

(4)

CO + O2-  CO2 + 2e-

(5)

CH4 + 4O2- 2H20 + CO2 +8e-

(6)

A reação catódica [12]:
O2 + 4e-  2O2-

(7)
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A reforma do gás natural ou outros combustíveis de hidrocarboneto para extrair
o hidrogênio necessário pode ser realizado dentro da célula a combustível, eliminando a
necessidade de um reformador externo, como é o caso dos outros tipos de células a
combustível [12].
Na Figura 3 é mostrado o diagrama esquemático de uma célula a combustível do
tipo óxido sólido.

Figura 3: Diagrama esquemático de uma célula a combustível do tipo óxido sólido [adaptada de 22].

3.2.2. Principais componentes
Os principais componentes das células unitárias que formam uma SOFC são:
ânodo, catodo, eletrólito, interconectores e selantes. Os materiais que constituem esses
componentes são cerâmicos, metálicos ou vitrocerâmicos, sendo necessário que os
mesmos possuam um comportamento de expansão térmica compatível entre os
componentes, compatibilidade química e estabilidade em atmosfera redutora e oxidante
[21].
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3.2.2.1. Anodo
Os eletrodos anódicos devem ser estáveis em ambientes redutores, ser
condutores eletrônicos, possuírem alta atividade eletrocatalítica, ser fino o bastante para
evitar perdas por transferência de massa , ter porosidade suficiente (20 e 40 %) para
permitir o transporte do combustível até a interface eletrólito/eletrodo e o transporte dos
produtos da oxidação do combustível para fora do eletrodo e ser capaz de promover
reações de reforma interna dependendo do combustível utilizado. A Tabela 5 mostra
uma lista de materiais que podem ser usados na produção do anodo [11, 21, 23].
Tabela 5: Materiais usados na produção do anodo [11, 21].

Fórmulas
Materiais à base
químicas
de cobre
representativas
NiO/YSZ –
(ZrO2)1x(Y2O3)x
CuO2/CeO2/YSZ
YSZ
(x~0,08-0,1)
NiO/SSZ –
(ZrO2)x(Sc2O3)1CuO2/YSZ
SSZ
x - (x~0,8)
NiO/GDC –
CexGd 1-xOy
CuO2/CeO2/SDC
GDC
(x~0,8/y~1,8)
NiO/SDC –
CexSm1-xOy
SDC
(x~0,8/y~1,9)
NiO/YDC –
CexY1-xOy
YDC
(x~0,8/y~1,96)
M*= Mn, Fe, Co, Ni.

Materiais à
base de níquel

Materiais à
base de
lantânio

Outros tipos de
materiais

La1-xSrxCrO3

CeO2/GDC

La1-xSrxCr1yM*yO3

TiO2/YSZ

3.2.2.2. Catodo
O eletrodo catódico deve possuir as seguintes características: alta condutividade
eletrônica, estabilidade química e estrutural em atmosfera oxidante, expansão térmica
compatível com o eletrólito, compatibilidade e reatividade mínima com o eletrólito, o
interconector e selantes, com os quais o eletrodo fica em contato, porosidade suficiente
para facilitar o transporte de oxigênio para a fase gasosa na interface eletrodo/eletrólito
e, alta condutividade iônica. A Tabela 6 mostra os materiais usados na produção do
catodo [11, 21].
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Tabela 6: Materiais usados na produção do catodo [11; 21].

Sigla
LSM
LSF
LSC
LSFC
LSMC
LSCF
LCM
GSC
PSC
SCF
SSC
NSC
BSCCu
GSM
YSCF
YCCF
YBCu

Composição
La1-xSrxMnO3
x=0,5
La1-xSrxFeO3
x=0,2
La1-xSrxCoO3
x=0,2
La1-xSrxMnyCo 1-yO3
x=y=0,2
Ln1-xSrxMnyCo 1-yO3
onde
x=0,2 e y=0,4
Ln=La,Pr,Nd,Gd
La1-xSrxCo yFe1-yO3
x=0,2 e y=0,4
La1-xCaxMnO3
x=0,1
Gd 1-xSrxCoO3
x=0,5
Pr1-xSrxCoO3
x=0,5
Sr1-xCoxFeO3
x=0,2
SmxSr1-xCoO3
x=0,5
Nd xSr1-xCoO3
x=0,8
Bi2Sr2CaCu2O8
Gd1-xSrxMnO3
x~0,3-0,6
Y1-xSrxCoyFe1-yO3
x=0,3-0,8/y=0,7
Y1-xCaxCo yFe1-yO3
x=0,2/ y~0,1-0,7
YBa2Cu3O7

3.2.2.3. Eletrólito
Os materiais de eletrólitos utilizados em SOFCs devem apresentar entre suas
principais propriedades: elevada condutividade iônica não permitindo a migração de
elétrons do anodo para o catodo, estabilidade química mesmo a altas temperaturas e em
atmosfera oxidante e redutora, impermeabilidade gasosa e coeficiente de expansão
térmica próximo ao dos eletrodos. A Tabela 7 mostra os principais materiais usados
para a preparação do eletrólito [11, 12, 21, 23].
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Tabela 7: Principais materiais usados para preparação do eletrólito [11, 12, 21, 23]

Sigla
YSZ
SSZ
CaSZ
GDC
SDC
YDC
CDC
LSGM
LSGMF
LSGMCF
BYO

Composição
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
(ZrO2)x(Sc2O3)1-x
Zr0,85Ca0,15O1,85
Ce0,9Gd 0,1O1,95
CexSm1-xOy
CexY1-xOy
CexCa1-xOy
LaxSr1-xGayMg1-yO3
LaxSr1-xGayMg1-y-zFezO3
La0,8Sr0,2Ga0,32Mg0,08Co 0,2Fe0,4O3
(Bi0,75Y0,25)2O3

x~0,08-0,1
x~0,8

x~0,8/y1,9
X~0,8/y~1,96
x~0,9/y~1,8
x~0,9/y~0,8
x~0,8/y~0,5/z~0,4

3.2.2.4. Interconector
O interconector, ou placa bipolar, deve apresentar as seguintes propriedades: alta
condutividade eletrônica, estabilidade em ambas atmosferas, oxidante e redutora, na
temperatura de operação, baixa permeabilidade para oxigênio e hidrogênio, para
minimizar a combinação direta do oxidante e combustível durante a operação da célula,
expansão térmica próxima do eletrólito e dos eletrodos e, ser quimicamente inerte com
os eletrodos, eletrólito e ao material de contato elétrico [11, 21].
Os materiais aplicados como interconector podem ser classificados em duas
categorias: materiais cerâmicos condutores (perovskita) para alta temperatura de
operação (800-1000 °C) e ligas metálicas para temperaturas de operação mais baixas
(600-800 °C). Os materiais cerâmicos mais utilizados são cromitas de ítrio e lantânio
dopadas com íons de metais alcalinos terrosos e com íons de metais de transição
(Co,Fe,Ni,Mg,Cu,Sr,Ca e V). Os materiais metálicos mais usados são ligas de níquel,
ligas de cromo ou de ferro. [11, 14].
3.2.2.5. Selantes
Os selantes são responsáveis pela vedação das células unitárias, impedindo a
mistura do comburente com o combustível, além de conectar os interconectores à célula.
Os requisitos que este componente deve atender são: isolamento elétrico, coeficiente de
expansão térmica compatível com os demais componentes e estabilidade física e
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química a altas temperaturas. Os materiais mais utilizados como selantes em SOFCs são
os vidros e compósitos vitrocerâmicos [14, 21].
3.2.3. Principais configurações
As células a combustível do tipo SOFC podem ser classificadas de diferentes
maneiras, por exemplo, através do formato de sua construção. A configuração do
empilhamento das células a combustível pode ser planar (circular ou retangular),
tubular, monolítica e segmentada. Estas opções definem os materiais dos componentes
e, principalmente, os métodos usados para processamento e conformação [16, 20, 24].
As configurações mais utilizadas atualmente são a tubular e a planar. O formato
tubular, desenvolvido pela Siemens-Westinghouse, tem uma estrutura vedada que
aumenta sua estabilidade, eliminando a necessidade de um selante para vedá-la. A
célula consiste de um tubo cerâmico,catodo, de manganita de lantânio dopada com Ca2+
ou Sr2+, que é utilizado como suporte. Esses tubos são conformados, prensados e então
sinterizados. Os outros componentes da célula são depositados, sobre esse tubo, na
forma de filmes finos. [11, 24]
O formato planar retangular apresenta as seguintes vantagens em relação aos
outros (circular e tubular) [2]:
- Densidade de potência mais alta, e melhor desempenho global;
- Processo de fabricação relativamente simples e alto potencial para baixo custo
de fabricação;
- Possível operação com temperatura abaixo de 800 °C;
- Alta eficiência.
Os interconectores são fabricados com materiais cerâmicos ou ligas metálicas.
Esta configuração pode ser de dois tipos: com suporte interno (suportada pelo eletrólito,
suportada pelo anodo ou suportada pelo catodo) ou externo (suportada pelo
interconector ou suportada por um substrato poroso) [11, 24]. As Figura 4 e Figura 5
mostram representações ilustrativas das configurações do tipo tubular e do tipo planar.
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(a)

(b)

Figura 4: Ilustrações de uma SOFC planar retangular (a) [adaptada de 25] e planar circular (b) [adaptada
de 14]

Figura 5: Ilustração de uma SOFC tubular [adaptada de 25]

Outra forma de classificar as células a combustível do tipo SOFC consiste em
separá-las como de alta temperatura (T≥800 °C) ou de temperatura intermediária
(intermediate temperature solid oxide fuel cell – ITSOFC) (T<800 °C) [11].
3.2.4. Células a combustível do tipo óxido sólido de temperatura intermediária
(ITSOFC)
Atualmente, o objetivo tem sido projetar as células a combustível do tipo SOFC
para operarem em uma faixa de temperatura entre 600-800°C (ITSOFC). A redução da
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temperatura de operação pode ser feita reduzindo-se a espessura do eletrólito
convencional (YSZ), ou utilizando-se novos eletrólitos com melhor condutividade e
novos eletrodos. Os principais benefícios apresentados pela operação do dispositivo em
temperaturas mais baixas são [7, 26, 27, 28] :
- A sinterização e a fluência são menores para os materiais da célula. Isso ajuda
a manter tolerâncias geométricas e elevada área superficial de reação;
- Menor tensão térmica, pois a temperatura de operação mais baixa permite a
utilização de menos material;
- Maior flexibilidade de material para temperaturas menores de operação. Por
exemplo, materiais metálicos podem ser utilizados na montagem das células SOFC;
- Menor perda de calor para níveis similares de isolação;
- Menor tempo para atingir a temperatura de funcionamento;
- O custo geral da célula a combustível é menor.
3.3. Interconector para células a combustível do tipo SOFC
O interconector é um dos componentes essenciais para configuração planar nas
células do tipo SOFC e a sua aplicação tem como objetivo unir o anodo de uma célula
com o catodo da célula adjacente (aumentar o potencial), bem como distribuir os gases
no anodo e no catodo, agir como barreira física para evitar qualquer contato entre a
atmosfera redutora e a atmosfera oxidante, e transportar a corrente elétrica entre as
células individuais e ao circuito externo [2, 29]. Os critérios de aplicação dos materiais
como interconector são os mais rigorosos de todos os componentes da célula a
combustível e as principais características que este componente precisa atender são as
seguintes [30, 31, 32]:
- Estabilidade química, morfológica e dimensional na temperatura de operação
em ambas as atmosferas (redutora e oxidante). A pressão parcial de oxigênio no lado do
catodo está aproximadamente em uma faixa de 10-4 a 10-0,7 atm, enquanto que no lado
do anodo varia de 10-18 a 10 -8 atm. Qualquer mudança dimensional na presença de
atmosferas oxidantes e redutoras pode produzir tensão mecânica que pode ser suficiente
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para provocar trincas ou deformação, e, assim, comprometendo o desempenho da célula
a combustível. A microestrutura do interconector deve ser relativamente imune ao
gradiente de potencial químico para que não haja variação de condutividade elétrica
durante a operação. Transformação de fase do interconector durante a operação pode
resultar em mudanças drásticas em suas propriedades;
- Alta condutividade elétrica. A resistência específica de área (area-specific
resistance, ASR) é aceitável abaixo do valor de 0,1 Ωcm²;
- Alta condutividade térmica para uma uniforme distribuição de calor na célula.
Especialmente no caso da configuração planar, é desejável uma excelente condutividade
térmica é desejável. Interconector com alta condutividade térmica permite que o calor
gerado no catodo seja conduzido para o anodo, onde a reação endotérmica de reforma
de combustível ocorre, facilitando a reforma interna;
- Excelente impermeabilidade ao oxigênio e ao hidrogênio para impedir a
combinação direta do oxidante e do combustível durante a operação. Um pequeno
decréscimo na pressão parcial de oxigênio e de hidrogênio, resultante do vazamento dos
interconectores, pode levar a um declínio no potencial de circuito aberto. Isto irá reduzir
significativamente a eficiência elétrica da célula a combustível;
- Adequada resistência mecânica e resistência à fluência em temperaturas
elevadas. Esta exigência é importante principalmente para a configuração do tipo planar
onde o interconector atua como um suporte estrutural;
- Coeficiente de expansão térmica compatível com os outros componentes da
célula (aproximadamente 10,5x10 -6 K-1);
- Não deve ter reação ou inter-difusão entre o interconector e os outros
componentes;
- Fácil fabricação e modelagem. Os custos das matérias-primas, bem como, os
processos de fabricação para o interconector devem ser os mais baixos possíveis para
facilitar a comercialização;
Os materiais utilizados para aplicação como interconectores em células a
combustível do tipo SOFC consiste em dois tipos, os materiais cerâmicos e as ligas
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metálicas resistentes à oxidação. O principal material cerâmico utilizado com alta
temperatura de operação (800-1000 °C) é a cromita de lantânio (LaCrO3), a qual
apresenta uma alta condutividade elétrica e alta resistência à degradação em atmosfera
oxidante, bem como, em atmosfera redutora. Contudo, os materiais cerâmicos
apresentam desvantagens, por exemplo, mecanicamente frágil, dificuldades de
processamento para formas complexas e alto custo, pois representam uma parcela
significativa no custo do produto em células a combustível do tipo SOFC [29, 32, 33].
Com a redução da temperatura de operação para uma faixa de 600-800°C
(ITSOFC)

materiais

metálicos

podem

ser

utilizados

para

aplicação

como

interconectores. As vantagens apresentadas pela utilização destes materiais em relação
aos materiais cerâmicos são: menor custo, industrialização avançada, estabilidade
mecânica, maior condutividade elétrica e térmica, facilidade de fabricação ainda que
para geometrias complexas. Além disso, para esse tipo de material não ocorre
deformação ou falha devido à exposição em diferentes atmosferas (redutora e oxidante)
[30, 5, 6].
Em termos da composição química, as principais ligas resistentes à oxidação a
altas temperaturas que estão sendo estudadas para aplicação como interconector nas
células do tipo ITSOFC podem ser classificadas como (a) Ni-Fe e superligas de cobalto,
(b) ligas a base de cromo, e (c) ligas a base de ferro e carbono contendo cromo, ou seja,
aços inoxidáveis. Todas estas ligas tipicamente contêm cromo e/ou alumínio (podem
também conter silício (SiO2), mas é muito menos usado) para fornecer resistência à
oxidação pela formação de camadas protetoras de óxido de cromo (Cr2O3) e de óxido de
alumínio (Al2O3), respectivamente. Geralmente, a altas temperaturas, as ligas
formadoras de Al2O3 e SiO2 são mais resistentes à oxidação que as ligas formadoras de
Cr2O3, contudo as camadas de óxido de alumínio e de óxido de silício apresentam muito
menor condutividade elétrica quando comparadas com às ligas que formam Cr2O3,
conforme mostrado na Tabela 8, e por esta razão estas últimas ligas estão sendo
selecionadas [5, 6, 34, 35].
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Tabela 8: Características dos óxidos formados nas ligas aplicadas como interconector [34;35]

Óxido
SiO2
Al2O3
Cr2O3
NiO
CoO
MgO
TiO2

Resistividade elétrica
(Ω.m) a 25°C
1x1014
3x1014
1,3x103
1x1013
1x10 8
5,5x10 14
1x1011

Resistividade elétrica
(Ω.m).
7x10 6 a 600°C
5x10 8 a 700°C
1x10 2 a 800°C
5-7 a 900°C
1 a 950°C
1,8x107
1x10 2 a 900°C

3.3.1. Aços inoxidáveis ferríticos
Em relação às outras ligas metálicas, os aços inoxidáveis ferríticos estão sendo
selecionados para aplicação como interconector em células a combustível do tipo
ITSOFC pelos seguintes motivos [5, 6, 36, 37]:
- As ligas a base de níquel têm maior resistência à oxidação em relação aos aços
inoxidáveis ferríticos, contudo apresentam maiores coeficientes de expansão térmica, ou
seja, podem causar a geração de tensão térmica e a fissuração da célula durante seu
funcionamento devido à incompatibilidade entre o interconector e os outros
componentes;
- Os aços inoxidáveis auteníticos, pela mesma razão das ligas a base de níquel,
apresentam maiores coeficientes de expansão térmica devido a sua estrutura cristalina,
cúbico de face centrada (CFC), além disso, apresentam menor condutividade elétrica em
relação aos aços inoxidáveis ferríticos;
- Em relação às ligas a base de cromo, os aços inoxidáveis ferríticos têm menor
custo, mais fácil processamento e fabricação dos materiais;
- Quanto às ligas de cobalto, estas apresentam alto custo.
A Tabela 9 apresenta as diferenças entre as ligas em relação as suas estruturas e
coeficientes de expansão térmica.
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Tabela 9: Propriedades de algumas ligas para aplicação como interconector em células a combustível do
tipo ITSOFC, entre a temperatura ambiente e 800°C [34].

Material
Ligas a base de cromo
Aços inoxidáveis ferríticos
Aços inoxidáveis
austerníticos
Ligas a base de níquel

Estrutura cristalina
Cúbico de corpo centrado
(CCC)
Cúbico de corpo centrado
(CCC)
Cúbico de face centrada
(CFC)
Cúbico de face centrada
(CFC)

Coeficiente de expansão
térmica (x 10-6)
11,0 – 12,5
10,0 – 14,0
16,2 – 20,0
14,0 – 19,0

Os principais aços inoxidáveis ferríticos utilizados para aplicação como
interconectores nas células a combustível do tipo ITSOFC são Crofer 22 APU, ZMG
232 e EBRITE, os quais têm maior teor de cromo (22 wt% ou mais). E os aços
inoxidáveis ferríticos com menor teor de cromo (16-20 wt%) são AISI 430, AISI 439 e
AISI 441 [38, 39].
Os aços inoxidáveis ferríticos formam a camada óxido de cromo (Cr2O3) quando
expostos ao ar pela reação com os gases atmosférico e, mesmo, em atmosferas
redutoras, combustível, pela reação com H2O ou CO-CO2[40]. Contudo, devido ao
crescimento desta camada ao longo do funcionamento do dispositivo, ainda existem
desafios para a sua utilização como interconectores a temperaturas intermediárias em
relação ao envenenamento de cromo no catodo e o aumento da resistência elétrica
provocados pela própria camada de óxido formada, comprometendo o desempenho da
célula a combustível [27, 41, 42].
O envenenamento de cromo no catodo está relacionado com a formação de
vapor CrO3 liberado quando a camada de Cr2O3 é exposta ao ar (Equação 8) a
temperaturas maiores que 600°C conforme a Equação 9 e, também, a presença de uma
pequena quantidade de vapor d’água no ar aumenta significativamente a pressão de
vapor do Cr conforme a Equação 10 [34, 43, 44].
2Cr + 3/2 O2 (g)  Cr2O3 (s)

(8)

½ Cr2O3 (s) + ¾ O2 (g)  CrO3.

(9)

½ Cr2O3 (s) + ¾ O2 (g) + H2O (g)  CrO2(OH)2 (g)

(10)
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Além disso, estas espécies podem competir com o oxigênio na reação de redução
levando à deposição de Cr2O3 na interface catodo/eletrólito (Equações 10 e 11) [21].
2 CrO3 + 6e-  Cr2O3 + 3 O2-

(10)

2 CrO2(OH)2 + 6e-  Cr2O3 + 2 H2O + 3 O2-

(11)

Estas espécies voláteis de Cr podem interagir com o material do catodo levando
a uma mudança na sua composição e o óxido Cr2O3 sólido se deposita sobre a superfície
do catodo e/ou na interface catodo/eletrólito ocasionando uma significativa redução na
atividade catalítica do catodo bloqueando os sítios ativos onde ocorrem as reações de
redução do oxigênio, efeito conhecido como envenenamento do catodo, e no
desempenho da célula a combustível [21, 27, 43, 45, 46].
A condutividade elétrica está relacionada com a taxa de crescimento e a adesão
da camada de óxido. A camada de óxido de cromo cresce continuamente durante a
operação da célula a combustível ocasionando o aumento da resistência elétrica, a qual é
diretamente proporcional à espessura da camada, e, assim, comprometendo o
desempenho do dispositivo [47, 48]. A resistência elétrica também pode aumentar pela
possível perda da adesão entre o aço inoxidável e camada de óxido. O desplacamento da
camada de Cr2O3 ocorre pela tensão térmica compressiva desenvolvida devido à
incompatibilidade entre os coeficientes de expansão térmica do Cr2O3 e da liga metálica
durante o resfriamento. Quando as áreas de óxido destacadas são expostas a altas
temperaturas novamente, a oxidação ocorre mais rápida [49].
Para a aplicação do aço inoxidável ferrítico como interconector em células a
combustível do tipo ITSOFC é necessário modificar a superfície do aço para aumentar a
sua estabilidade e decrescer a resistividade elétrica. Dois métodos estão sendo estudados
[8, 43].
- Aumento da resistência à oxidação das ligas pela modificação da composição
química;
- Aplicação de tratamentos superficiais, por exemplo, aplicação de revestimentos
protetores.

24

Vários materiais têm sido usados como revestimento para diminuir o
crescimento da camada de óxido de cromo, aumentar a condutividade, melhorar a
adesão entre a camada de óxido e o metal e evitar a migração do cromo. Os principais
materiais utilizados como revestimentos são: óxidos de elementos reativos, perovskitas
condutoras, espinélio e revestimentos metálicos [36, 43].
Os materiais aplicados como revestimento sobre a liga metálica devem
apresentar os seguintes requerimentos [50]:
- Servir como uma barreira à difusão do cátion cromo (Mn+) para o exterior,
conforme Figura 6;
- Servir como uma barreira à difusão do ânion oxigênio para o interior, conforme
Figura 6;
- A camada de proteção deve ser mais condutora eletrônica que o óxido de
cromo (Cr2O3) para minimizar a resistência de contato interfacial na interface
catodo/interconector.

Cr2O3

Figura 6: Desenho esquemático do transporte de massa em um revestimento de óxido condutor sobre uma
liga formadora de Cr2O3 [adaptada de 50]

Além disso, estabilidades termo-mecânica e química são essenciais para manter
sua integridade estrutural durante a operação da célula a combustível do tipo SOFC.
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As principais técnicas utilizadas para a obtenção dos revestimentos sobre os aços
inoxidáveis são: sol-gel, deposição química em fase vapor (chemical vapour deposition,
CVD), deposição por laser pulsado (pulsed laser deposition, PLD), plasma spray
(plasma spraying), screen printing and slurry coating, large area ﬁltered arc
deposition, sputtering , spray-pirólise e eletrodeposição [36, 43].
A presença dos elementos reativos La, Nd, Sm, Gd, Yb, Y, Pr e Ce em
revestimentos utilizados sobre ligas formadoras de Cr2O3, como por exemplo, os aços
inoxidáveis ferríticos, promove

os seguintes efeitos: reduz a quantidade de Cr

necessário na liga para formar uma camada de óxido de cromo contínua, reduz a taxa de
crescimento da camada de óxido, muda o mecanismo de transporte através da camada
de óxido, ou seja, diminui a difusão do transporte do cátion para o meio em relação ao
transporte do oxigênio para interior do óxido. Além disso, a presença desses elementos
aumenta a aderência da camada de óxido sobre a liga metálica, especialmente sob
condições de ciclos térmicos, e diminui o tamanho de grão da camada de óxido [51].
Fernandes et al. [52] estudaram quatro tipos de revestimentos, Y2O3, La2O3, CeO2 e
Pr2O3, preparados como dispersões aquosas dos respectivos óxidos em ácido nítrico e
em um tensoativo não iônico, aplicados pela técnica de sol-gel com o objetivo de
verificar a influência no comportamento quanto à oxidação da liga Fe-20Cr. Através do
ensaio de oxidação a 1000 °C verificaram que a taxa de oxidação da liga metálica
revestida foi significativamente menor que a taxa de oxidação do substrato não
revestido, o mecanismo predominante foi a difusão do oxigênio. Conseqüentemente a
camada de óxido de cromo, Cr2O3, foi mais fina, e houve relação direta entre os raios
iônicos dos elementos reativos com o crescimento do Cr2O3.
Os espinélios são um grupo de óxidos que têm como fórmula geral AB2O4.As
propriedades térmicas e elétricas de uma grande variedade de espinélios binários
contendo Al, Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn têm sido estudados. [36, 53] Recentes
estudos têm utilizado estes óxidos para aplicação como revestimento sobre aço
inoxidável ferrítico, pois diminuem o crescimento da camada de óxido (Cr2O3),
aumentam a condutividade elétrica das camadas de óxido e diminuem a volatilização do
cromo [54]. Revestimentos que contêm Cr podem não ser capazes de diminuir o
“envenenamento” no catodo causado por este elemento, então os principais espinélios
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estudados são os sistemas Mn-Co e Mn-Cu. Em relação ao custo, o sistema Ni-Mn é
significativamente menor que o custo do sistema Mn-Co, pois não contém o elemento
Co [55]. Zhang et al. [55] estudaram a aplicação do espinélio do tipo NiMn2O4 como
revestimento sobre o aço inoxidável ferrítico AISI 430 utilizando a técnica de deposição
de sol-gel, o seu efeito sobre a resistência à oxidação e a avaliação quanto à resistência
específica de área (ASR). Os resultados obtidos a partir dos ensaios de oxidação na
temperatura de 750 °C e por 1000 horas ao ar mostraram o aumento da resistência à
oxidação e um baixo valor de resistência de área específica (ASR) em relação ao aço
inoxidável sem revestimento.
Stanislowski et al. [43] estudaram a aplicação de revestimentos metálicos, Co,
Ni e Cu, sobre o aço inoxidável ferrítico Crofer 22 APU utilizando a técnica de
sputtering. Após os ensaios de oxidação na temperatura de 800°C por 1200 horas ao ar
os revestimentos metálicos foram completamente oxidados a Co 3O4, CuO e NiO e
mostraram boa estabilidade e aderência ao substrato. Eles reduziram significativamente
a oxidação do substrato e possuem condutividades eletrônicas de 1-2 ordens de
magnitudes maiores que Cr2O3, de acordo com a literatura.
Os óxidos tipo perovskitas têm a fórmula geral ABO3, sendo A um cátion tal
como metais alcalinos, alcalinos terrosos ou terras-raras, B um cátion com menor raio
iônico, tal como um metal de transição. Grande número de elementos faz com que há
uma grande variedade de famílias de perovskitas para diferentes aplicações práticas
[56]. Sua composição pode variar em uma ampla faixa pelas dopagens nos sítios da
estrutura, produzindo compostos com diferentes propriedades físicas e químicas [57].
Entre os materiais mais utilizados para aplicação como revestimentos destacam-se a
cromita de lantânio (LCr; LaCrO3), cromita de lantânio dopada com estrôncio (LSCr;
La1-xSrxCrO3), manganita de lantânio dopada com estrôncio (LSM; La1-xSrxMnO3),
cobaltita de lantânio dopada com estrôncio (LSC; La1-xSrxCoO3) e ferrita de lantânio
dopada com estrôncio (LSF; La1-xSrxFeO3) [36, 43].
3.3.2. Cobaltita de lantânio dopada com estrôncio
O óxido do tipo perovskita com composições La1-xSrxCoO3 (LSC) tem alta
condutividade elétrica e iônica (O2-), e tem sido estudado para aplicação em dispositivos
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eletroquímicos de altas temperaturas, por exemplo, em células a combustível do tipo
óxido sólido. A sua estrutura cristalina varia de acordo com a estequiometria e com a

Temperatura de transição, K

temperatura (Figura 7) [58, 59].

Figura 7: Temperatura de transição da estrutura romboédrica para a estrutura cúbica de La1-xSrxCoO3
[adaptada de 60] .

Em relação à condutividade elétrica, a cobaltita de lantânio dopada com
estrôncio apresenta condutividade elétrica do tipo-p. Quando os íons de lantânio são
substituídos por íons de estrôncio na La1-xSrxCoO3, as cargas negativas dos íons
estrôncio devem ser compensadas pela formação de quantidades equivalentes de cargas
positivas. Isto pode ser compensado por criação de buracos eletrônicos, isto é, a
oxidação de Co 3+ para Co4+, ou pela criação de vacâncias de oxigênio. A condutividade
elétrica é atribuída pelo aumento da concentração de buracos eletrônicos a partir da
dopagem com estrôncio, e a concentração máxima de Co 4+ passa por um máximo em
x~0,4 [60]. A Figura 8 apresenta a condutividade em função da estequiometria e da
temperatura.
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x em La1-xSrxCoO3
Figura 8: Condutividade elétrica de La1-xSrxCoO3 em função do teor de Sr [adaptada de 61].

3.4. Spray-Pirólise
Filmes finos sólidos apresentam uma infinidade de aplicações tecnológicas, por
exemplo, dispositivos fotovoltaicos, fotoluminescentes, sensores, baterias de estado
sólido, células solares, células a combustível, gravadores e leitores magneto-ópticos. Os
métodos empregados para a deposição de filmes finos podem ser divididos em dois
grupos baseados na natureza do processo de deposição, físico ou químico [62, 63].
Os métodos físicos incluem deposição física de vapor (physical vapour
deposition, PVD), ablação por laser, epitaxia de feixes moleculares and sputtering. Os
métodos químicos compreendem deposição de fase gasosa e deposição de soluções,
conforme Figura 9. Os métodos de fase gasosa são deposição química em fase vapor
(chemical vapour deposition, CVD) e epitaxia de camada atômica (atomic layer epitaxy,
ALE), enquanto spray-pirólise, sol-gel, spin-coating e dip-coating são métodos que
empregam soluções precursoras [63, 64].
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Figura 9: Métodos químicos de deposição de filmes [adaptada de 63]

O método de deposição por spray-pirólise tem como principio básico a
atomização da solução precursora, a qual é lançada diretamente sobre um substrato
aquecido onde o filme será formado, devido a uma decomposição térmica, conforme a
Figura 10. É um processo utilizado para preparar filmes finos e espessos, filmes densos
e porosos, revestimentos cerâmicos, e para produção de pó. Diferente das outras
técnicas de deposição, esta técnica é considerada simples, de baixo custo relativo
(especialmente em relação ao custo do equipamento) e de fácil preparação de filmes de
qualquer composição [63, 65]. Na área das células a combustível do tipo óxido sólido
(SOFC) este método é utilizado principalmente para a obtenção de filmes finos de
eletrólito, de filmes para o interconector ou de estruturas porosas para o catodo [66].

Figura 10: Diagrama esquemático do equipamento do processo de spray-pirólise [adaptada de 63].
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Um típico equipamento de spray-pirólise consiste de um atomizador, uma
solução precursora e uma placa de aquecimento para o substrato (controlador de
temperatura) (Figura 10). Os atomizadores mais utilizados são: por ar comprimido
(quando o spray da solução precursora é produzido através de um jato de ar) [67], por
ultrassom (quando o spray da solução precursora é produzido a partir de altas
freqüências) [68] e por eletrostática (quando o spray da solução é feito através de um
campo elétrico) [69].
Na técnica de spray-pirólise, vários parâmetros como pressão do ar, taxa de
deposição, temperatura do substrato, distância entre o atomizador e o substrato, e a
solução precursora influenciam na estrutura e nas propriedades do filme formado [63,
70].
3.4.1. Principais etapas do processo de spray-pirólise
A deposição de filmes utilizando a técnica de spray-pirólise pode ser dividida
em três principais etapas: atomização da solução precursora, transporte do aerosol e a
decomposição do precursor sobre o substrato.
Como mencionado anteriormente, jato de ar comprimido, ultrassom e
eletrostático são normalmente os atomizadores utilizados na técnica de spray-pirólise.
Atomizadores de jato de ar comprimido utilizam alta velocidade para produzir o
aerosol. O líquido é introduzido em um fluxo de ar e cisalhado em gotas através da
energia do gás. A fração do material depositado utilizando a técnica de spray-pirólise é
geralmente baixo devido ao spray espalhado. Muitas gotas são defletidas ou refletidas
da superfície do substrato [63, 71]. Quanto ao transporte do aerosol, a gota é
transportada e eventualmente evapora. Durante o transporte é importante que muitas
gotas sejam transportadas ao substrato sem formar pó ou partículas [63].
Em relação à decomposição do precursor, os processos que ocorrem
simultaneamente quando uma gota atinge a superfície do substrato são: evaporação do
solvente residual, espalhamento das gotas e a decomposição do sal. Em temperaturas
baixas (processo A) as gotas se espalham pelo substrato e se decompõem. A
temperaturas mais altas (processo B) o solvente evapora completamente durante o
transporte das gotas e precipitados atingem o substrato, quando ocorre a decomposição.
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Em temperaturas mais altas que o processo B (processo C) o solvente também evapora
antes das gostas atingirem o substrato, e, então o precipitado funde e vaporiza sem
decomposição e o vapor difunde para o substrato para submeter um processo de
deposição química em fase vapor (CVD). No processo D, temperaturas mais altas que
os outros processos, o precursor vaporiza antes de atingir o substrato, e
consequentemente partículas sólidas são formadas depois da reação química em fase
vapor. Acredita-se que os processos A e D formam filmes rugosos ou não aderentes.
Filmes aderentes foram obtidos por CVD a temperaturas intermediárias (processo C). A
Figura 11 mostra os diferentes processos descritos. [63].

Figura 11: Descrição dos processos de deposição com o aumento da temperatura [adaptada de [63].

3.4.2. Influência dos parâmetros de deposição
3.4.2.1. Temperatura do substrato
Spray-pirólise envolve muitos processos que ocorrem tanto simultaneamente ou
sequencialmente. Os mais importantes são a geração e o transporte do aerosol,
evaporação do solvente, impacto das gotículas e a decomposição do precursor. A
temperatura de deposição é envolvida em todos os processos mencionados, exceto na
geração do aerosol. Consequentemente, a temperatura do substrato é o principal
parâmetro que determina a morfologia do filme e suas propriedades. Aumentando a
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temperatura, a morfologia pode mudar de fissurada para uma microestrutura porosa
[63].
3.4.2.2. Influência da solução precursora
A solução precursora é a segunda variável mais importante do processo de
spray-pirólise O solvente, o tipo de sal, a concentração da solução e os aditivos
influenciam nas propriedades físicas e químicas da solução precursora. Portanto, a
estrutura e as propriedades de um filme depositado podem ser adaptadas pela mudança
da composição da solução precursora [63].
Pela mudança do solvente, as propriedades físicas da solução, ponto de ebulição,
solubilidade dos sais, comportamento do espalhamento das gotículas sobre o substrato
mudará. Portanto, o tipo de solvente não influencia somente a máxima concentração do
sal, mas também, a temperatura de deposição e a taxa de deposição. Filmes com baixa
porosidade foram produzidos quando foi utilizado solvente com alto ponto de ebulição,
então a morfologia foi mais densa comparada com a morfologia quando foi utilizado um
solvente com ponto de ebulição mais baixo. Isto é atribuído pela evaporação mais lenta
do solvente durante o transporte das gotículas e o espalhamento sobre o substrato,
quando a precipitação é mais lenta [72].
A ampla gama de escolha de precursores é uma das vantagens da técnica de
spray-pirólise. Os principais requerimentos dos sais precursores são: devem ser solúveis
em um álcool ou água, e se decomporem em um óxido na temperatura de deposição. Os
principais precursores utilizados são os sais cloretos, nitratos e metalorgânicos. Os
cloretos têm como vantagens a alta solubilidade e o baixo preço, contudo são
extremamente agressivos quimicamente causando a corrosão do equipamento. Os
nitratos e os metalorgânicos são os principais substitutos para os cloretos. A principal
desvantagem dos metalorgânicos é o alto custo. Quanto à concentração do precursor,
deve ser a mais alta possível, contudo não pode ser muito próximo ao limite de
solubilidade, pois o sal pode precipitar devido à evaporação do solvente durante o
transporte do aerosol. A adição de aditivos tem como objetivo modificar as
propriedades da solução precursora e consequentemente da morfologia do filme [72].
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
4.1. Materiais empregados
O material selecionado como substrato para a realização deste trabalho foi o aço
inoxidável AISI 430. A composição química foi realizada em um espectrômetro de
emissão óptica de marca Spectro, modelo Spectrolab, e o resultado é mostrado na
Tabela 10.
Tabela 10: Composição química do aço (% em massa)

Cr
16,44

C
0,06

Si
0,43

Mn
0,36

Mo
0,036

Ni
0,40

Co
0,02

Al
0,002

Nb
0,02

Fe
Bal.

Os reagentes utilizados são listados na Tabela 11, bem como, sua função no
processo de spray-pirólise.
Tabela 11: Reagentes utilizados no processo de spray-pirólise

Substância
Fórmula química Função
Nitrato de lantânio hexahidratado La(NO3)3.6H2O Precursor
Nitrato de estrôncio
Sr(NO3)2
Precursor
Nitrato de cobalto hexahifratado Co(NO3)2.6H2O Precursor
Propilenoglicol
C3H8O2
Solvente
Água destilada
H2O
Solvente

4.2. Preparação do substrato metálico
As amostras foram cortadas em geometrias adequadas para as experiências
realizadas. Para o ensaio de oxidação realizado no forno as amostras foram cortadas
com dimensão de 10x10x1 mm e para o ensaio termogravimétrico as amostras foram
cortadas com dimensão de 3x3x1 mm.
Para a obtenção do revestimento as amostras foram lixadas em lixas d’água de
SiC até a grana 600 e limpadas com álcool. As amostras sem revestimento foram
preparadas com diferentes acabamentos: um grupo de amostras foi lixado com lixa
d’água de SiC até a grana 600 e o outro grupo de amostras foi lixado com lixa d’água
até a grana 1200 e polido com pasta de diamante com o objetivo de verificar a
influência do acabamento superficial quanto ao comportamento à oxidação.
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A Tabela 12 apresenta a descrição e a caracterização utilizada para cada tipo de
amostra descrita anteriormente.
Tabela 12: Descrição e caracterização das amostras

Amostra
Substrato
lixado #600
(1x1 cm)

Descrição
Aplicação do
revestimento
cerâmico

Substrato
lixado #600
(3x3 mm)
Substrato
polido (1x1
cm)

Aplicação do
revestimento
cerâmico

Substrato
polido (3x3
mm)

Ensaio
Ensaio de
oxidação
realizado no
forno
Ensaio de
oxidação por
termogravimetria
Ensaio de
oxidação
realizado no
forno
Ensaio de
oxidação por
termogravimetria

4.3. Elaboração do revestimento pela técnica de spray-pirólise
A solução precursora baseou-se na mistura dos reagentes com os solventes. Os
sais, nitrato de lantânio hexahidratado, nitrato de estrôncio e nitrato de cobalto
hexahidratado, foram pesados de acordo com a estequiometria desejada em uma
proporção de razão molar de 0,6:0,4:1,0. Estes sais foram dissolvidos em
propilenoglicol e em água .
O processo de deposição por spray-pirólise consistiu em aspirar a solução
precursora, contida dentro de um becker, e projetá-la com o uso de um aerógrafo
(modelo EW-220) sobre a superfície aquecida do substrato. O spray da solução foi
produzido através de um jato de ar (ar comprimido). Os parâmetros operacionais de
deposição adotados estão descritos na Tabela 13.
Tabela 13: Parâmetros operacionais do processo de deposição.

Temperatura do Substrato [°C] 550
Distância do substrato [cm]
20
Pressão do ar [kgf/cm²]
3
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A Figura 12 mostra os equipamentos e a montagem utilizados no processo de
spray-pirólise.

Aerógrafo
Substrato
Solução precursora

Ar comprimido

Chapa de aquecimento

Figura 12: Equipamentos e montagem utilizados no processo de spray-pirólise.

Após a deposição, os substratos revestidos foram tratados termicamente na
temperatura de 800 °C durante 2 horas em um forno a uma taxa de aquecimento de 10
°C min-1 seguido de resfriamento gradual no seu interior, a fim de obter a fase cristalina
desejada, La0,6Sr0,4CoO3.
A Figura 13 mostra o fluxograma das etapas realizadas para a elaboração do
revestimento.
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Figura 13: Etapas da elaboração dos revestimentos.

4.4. Caracterização do revestimento
4.4.1. Caracterização morfológica e estrutural
A caracterização morfológica dos revestimentos obtidos foi feita por meio de
microscopia eletrônica de varredura (MEV) em microscópio modelo JSM 6060, marca
JEOL. Foram observadas as superfícies dos substratos revestidos, como depositados e
tratados termicamente, e em corte transversal a fim de verificar a espessura do
revestimento. A caracterização morfológica dos substratos sem revestimento e com
revestimento, antes e após os ensaios de oxidação, também foi realizada empregando-se
a técnica de microscopia de força atômica (Atomic Force Microscope, AFM).
A rugosidade da superfície, antes e após ensaio de oxidação do substrato lixado,
polido e revestido (tratado termicamente) foi caracterizada por microscopia de força
atômica (AFM) (microscópio modelo SPM-9500J3 e marca Shimadzu) utilizando o
modo contato com uma sonda de marca Olympus (OMCL- TR800PSA-1). Esta
caracterização permitiu quantificar Ra (média aritmética dos valores absolutos das
ordenadas de afastamento, dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média,
dentro do percurso de medição), Rms (rugosidade quadrática média) e Ry (distância
vertical entre o pico mais alto e o vale mais profundo no comprimento de avaliação).
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Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) (MEV/EDS modelo JSM 5800),
utilizando uma voltagem de 20 kV, foi empregada para a caracterização química dos
revestimentos. A caracterização morfológica e química foi realizada, também, após os
ensaios de oxidação e após o ensaio de aderência.
A caracterização estrutural do revestimento foi realizada por difração de raios X
(DRX) em um equipamento BrukerAXS D5000. A radiação utilizada foi Kα em tubo de
cobre nas condições de 40 kV e 25 mA.
O revestimento, como depositado, também foi caracterizado por análise
termogravimétrica (equipamento Mettler-Toledo SDTA 851) simulando condições do
processo de tratamento térmico. Empregou-se para isso uma taxa de aquecimento de 10
°C/min e 2 horas na temperatura de 800 °C, em atmosfera oxidante com um fluxo de 10
mL.min-1. Para a realização dessas análises o filme foi removido do substrato e
cominuído para a obtenção de pó.
4.4.2. Caracterização quanto à aderência
Para a caracterização quanto à aderência do revestimento foi utilizado o método
da fita adesiva conforme a norma ABNT NBR 11003-2009 [73]. O método utilizado foi
do corte em grade e o procedimento segue as seguintes etapas:
- Através de um material cortante, foram realizados cortes cruzados em ângulo
reto, de modo a atingir o substrato, formando-se uma grade;
- Verificou-se se o substrato foi atingido;
- Removeram-se os resíduos provenientes do corte, antes da colocação da fita;
- Remover uma volta completa da fita no início de cada série de ensaios e
descartar;
- Para o ensaio, aplicar de maneira uniforme e contínua 10 cm de fita sobre a
área quadriculada em um dos sentidos dos cortes;
- Pressionar a fita sobre a área quadriculada;
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- Remover a fita no intervalo de 1 min a 2 min da aplicação, puxando-a firme e
continuamente;
Para a avaliação do resultado obtido deve-se examinar a área ensaiada quanto ao
destacamento, logo após a remoção da fita, classificando a aderência de acordo com a
Tabela 14.
Tabela 14: Classificação quanto à aderência do revestimento de acordo com a norma ABNT NBR 110032009 [73]

Código

Descrição

Gr0

Nenhuma área da película destacada

Gr1

Área da película destacada, cerca de 5% da área quadriculada

Gr2

Área da película destacada, cerca de 15% da área quadriculada

Gr3

Área da película destacada, cerca de 35% da área quadriculada

Gr4

Área da película destacada, cerca de 65% da área quadriculada

4.4.3. Caracterização quanto à resistência à oxidação
Para o estudo do comportamento à oxidação foram realizados ensaios em forno
tubular e ensaio termogravimétrico na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os
ensaios de oxidação realizados em forno tubular foram realizados em atmosfera
dinâmica de ar sintético a uma temperatura de 800 °C com fluxo de 1.L.h-1 e taxa de
aquecimento de 10 °C/min com durações de 12, 24, 48 e 96 horas, com as amostras de
dimensões e acabamentos citados anteriormente. O ganho de massa das amostras foi
medido através de pesagens antes e após os ensaios, onde foram verificadas as
diferenças entre a massa final e inicial em uma balança Marte com uma precisão de
0,0001g. Para cada sistema (substrato lixado, substrato polido e substrato revestido)
foram utilizadas duas amostras em cada tempo exposto.
O ensaio termogravimétrico foi realizado no equipamento tipo SDT modelo
2960, TA instruments, nas temperaturas de 600 e 800 °C com isotermas de 1440 min
em atmosfera de ar sintético com fluxo de 10 mL.min-1 e a taxa de aquecimento de 10
°C.min-1. As dimensões e os acabamentos das amostras utilizadas neste ensaio foram
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citados anteriormente no item 4.2. Para cada sistema (substrato lixado, substrato polido
e substrato revestido) foram utilizadas duas amostras para cada temperatura.
De acordo com Andréa [74], Huntz [75] apresentou a Equação 12, para a
determinação da espessura do filme de um óxido do tipo MaOb formado no processo de
oxidação.

(12)
Onde: Mox é a massa molar do óxido de cromo (Cr2O3), Mo é a massa molar do
oxigênio, (ΔM/A) é a variação do ganho de massa por área (obtido experimentalmente),
ox é a densidade do óxido de cromo e b é conforme o óxido MaOb.
Para a aplicação da Equação 12 ao óxido de cromo (Cr2O3), Mox = 152g, b=3,
ox= 5,21g.cm-3, Mo= 16g e ΔM/A é obtido nos ensaios termogravimétricos.
A Figura 14 e a Figura 15 mostram as caracterizações realizadas para os
substratos não revestidos e revestidos.

Figura 14: Caracterizações do substrato não revestido.
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Figura 15: Caracterizações realizadas para o substrato revestido

41

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Caracterização morfológica e estrutural
A Figura 16 e a Figura 17 mostram a morfologia da superfície do aço inoxidável
AISI 430 após processo de lixamento utilizando-se lixas d’água de SiC até a grana #600
e limpeza com álcool. A partir da Figura 17 é possível observar a rugosidade dos
substratos em função do processo de lixamento empregado. O valor de rugosidade
medido ficou na ordem de 27,95 nm Ra, 34,42 nm Rms, 150,85 nm Ry determinado por
AFM.
A partir da Figura 18 é possível observar a morfologia da superfície do aço
inoxidável AISI 430 após polimento. Nesse caso as amostras foram lixadas utilizandose lixas d’água de SiC até a grana #1200, polimento com pasta de diamante 1um e
limpeza com álcool. O valor de rugosidade medido ficou na ordem de 1,24 nm Ra, 1,56
nm Rms, 14,33 nm Ry determinado por AFM.

Figura 16: Micrografia obtida ao MEV para a superfície do substrato metálico lixado até #600 empregado
para aplicação do revestimento cerâmico.
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Figura 17: Imagem tridimensional obtida no AFM para o substrato metálico lixado até #600 empregado
para aplicação do revestimento cerâmico.

Figura 18: Imagem tridimensional obtida no AFM para o substrato metálico polido.
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No presente trabalho os revestimentos foram obtidos sobre o substrato lixado, o
qual apresenta maior rugosidade e dessa forma favorece o ancoramento do revestimento
e consequentemente a aderência do mesmo ao substrato.
A presença de partículas agregadas ao revestimento (Figura 19) pode ser
indicativo de que a temperatura de deposição esteja elevada, conforme descreveram os
autores [63, 72]. No entanto, no presente trabalho, temperaturas mais baixas não
permitiram a obtenção de filme sobre o substrato. Além disso, como já foi mencionado
na revisão bibliográfica (item 3.4.2), vários parâmetros incluindo a composição da
solução precursora influenciam na morfologia do filme.

Figura 19: Imagem obtida no MEV para a superfície do filme cerâmico como depositado.

A Figura 20 mostra a análise termogravimétrica realizada para o revestimento
como depositado, simulando o processo de tratamento térmico com taxa de
aquecimento de 10 °C/min, por 2 horas na temperatura de 800° C. É possível observar
perda de massa durante um período de aproximadamente 68 minutos até a temperatura
de 708 °C, que pode estar associada à evaporação do solvente. Durante o período de 2
horas na temperatura de 800 °C não ocorreu variação de massa, indicando que todo o
solvente evaporou antes disso.
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Figura 20: Simulação do processo de tratamento térmico por análise termogravimétrica a partir do pó do
revestimento removido do substrato.

A Figura 21 mostra os difratogramas de raios X obtidos para os revestimentos
como depositado e após tratamento térmico. É possível observar que após a obtenção do
revestimento sobre o substrato metálico aquecido à temperatura de 550 °C, o filme
apresentou-se ainda amorfo, e o tratamento térmico realizado na temperatura de 800 °C
por 2 horas propiciou a formação da fase esperada, referente à estrutura da perovskita
La0,6Sr0,4CoO3. Os parâmetros empregados para o tratamento térmico foram baseados
em estudos realizados por outros autores e os resultados estão de acordo com resultados
apresentados na literatura [76, 77]. De acordo com alguns autores [78] a temperatura de
tratamento térmico é muito mais crítica do que o tempo de tratamento, para a obtenção
da fase desejada.
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Figura 21: Difratogramas de raios-X dos filmes como depositado e após tratamento térmico.

A seção transversal do substrato revestido é mostrada na Figura 22 com análise
composicional por EDS no ponto marcado na imagem. É possível verificar a presença
de La, Sr e Co, que são os elementos constituintes do revestimento cerâmico La1xSrxCoO3.

A camada do filme obtido apresenta espessura irregular com valor médio na

ordem de 4,3 µm com desvio padrão de 0,9 µm.
A partir da Figura 23 é possível observar a distribuição homogênea dos
elementos constituintes do revestimento em toda a espessura de camada observada em
corte transversal. A presença dos sinais dos elementos constituintes do revestimento no
substrato pode ser devido à preparação da amostra para a avaliação da seção transversal.
Ou seja, durante o processo de lixamento e polimento da amostra pode ter ocorrido o
arraste destes elementos. A Figura 23b e a Figura 23c mostram o mapeamento dos
elementos Cr e Fe, respectivamente, que são constituintes do substrato.
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a)

b)

Figura 22: Seção transversal do substrato metálico revestido com La0,6Sr0,4CoO3 após tratamento térmico
a) Imagem por MEV e b) Análise por EDS.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 23: Seção transversal do substrato metálico revestido com La0,6Sr0,4CoO3 após tratamento térmico:
a) imagem obtida por elétrons secundários, b) imagem de mapeamento do elemento Cr, c)imagem de
mapeamento do elemento Fe, d) imagem de mapeamento do elemento Co, e) imagem de mapeamento do
elemento Sr, f) imagem de mapeamento do elemento La.

A Figura 19 e a Figura 24 mostram, respectivamente, as imagens obtidas no
MEV da superfície dos filmes como depositado e tratado termicamente a 800 °C. É
possível observar que não ocorre mudança significativa na morfologia em ambas as
situações.
48

Figura 24: Imagem obtida no MEV para a superfície do filme cerâmico após tratamento térmico realizado
para a obtenção de La0,6Sr0,4CoO3.

A Figura 25 mostra a imagem obtida no AFM de uma região da superfície do
filme tratado termicamente a 800 °C por 2 horas. É possível observar que o
revestimento apresentou diminuição da rugosidade comparativamente ao substrato
lixado (Figura 17). No entanto, é possível verificar que a cobertura do substrato é
irregular, ou seja, a espessura do revestimento varia. O valor de rugosidade medido
ficou na ordem de 23,32 nm Ra, 29,95 nm Rms e 242,92 nm Ry determinado por AFM.

Figura 25: Imagem obtida no AFM para o substrato metálico revestido com La0,6Sr0,4CoO3 tratado
termicamente.
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A Figura 26 mostra os valores de rugosidade (Ra, Rms e Ry) para os sistemas
estudados (substrato lixado, substrato polido e substrato revestido).

Figura 26: Valores de rugosidade para os sistemas estudados: substrato lixado, substrato polido e
substrato revestido.

5.2. Caracterização quanto à aderência
A Figura 27 mostra o substrato metálico revestido antes da realização do teste de
aderência. É possível verificar a presença dos elementos constituintes (La, Sr e Co) nas
regiões do revestimento (identificadas na Figura 27a), contudo, o revestimento não
apresentou uma cobertura regular sobre a superfície. Isso pode ser evidenciado pela
presença de sinal intenso para o ferro em regiões localizadas do revestimento (Figura
27c), o que pode estar associado a uma baixa espessura do revestimento ou até mesmo
ausência do mesmo. Contudo, a partir da micrografia obtida por elétrons secundários na
Figura 27a não é possível observar a presença de porosidade ou descontinuidade no
filme.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 27: Substrato metálico revestido (após tratamento térmico) antes do teste de aderência: a) imagem
obtida por elétrons secundários, b) imagem de mapeamento do elemento Cr , c) imagem de mapeamento
do elemento Fe, d) imagem de mapeamento do elemento Co, e) imagem de mapeamento do elemento Sr,
f) imagem de mapeamento do elemento La
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O resultado do teste de aderência para o revestimento cerâmico, após a remoção
da fita adesiva, foi observado por meio de microscopia eletrônica de varredura (Figura
28). De acordo com a norma ABNT NBR 11003-2009 [73] o resultado do teste foi
relacionado ao grau Gr0, o que indica ótima aderência do revestimento ao substrato, ou
seja, após a remoção da fita adesiva da área analisada não foi encontrado nenhum
destacamento do revestimento obtido.

Figura 28: Micrografia obtida ao MEV para o revestimento de La0,6Sr0,4CoO3 (tratado termicamente) após
o ensaio de aderência.

5.3. Caracterização quanto à resistência à oxidação
A Figura 29 mostra (ΔM/A)² em função do tempo de oxidação, a 800 °C em ar
sintético em um forno. Esse ensaio foi realizado para o aço inoxidável ferrítico AISI
430 com diferentes acabamentos (substrato lixado e substrato polido) e revestido com o
filme cerâmico.
Foi possível observar (Figura 29), para os substratos sem revestimento, a
influência do acabamento superficial. O substrato polido apresentou menor ganho de
massa comparativamente ao substrato lixado. Isso pode estar associado à diminuição da
área superficial do substrato polido. As imagens obtidas em AFM evidenciaram a maior
rugosidade para o substrato lixado (Figura 17) em relação ao substrato polido (Figura
18).
O substrato revestido exibiu menor ganho de massa que os substratos sem
revestimento, indicando um aumento da resistência à oxidação (Figura 29).
A taxa de crescimento de óxido e a oxidação interna são dependentes da
difusividade do oxigênio ou da condutividade iônica do revestimento, e, como
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mencionado

anteriormente,

a

perovskita

La0,6Sr0,4CoO3

apresenta

uma

alta

condutividade iônica. O crescimento da camada de óxido também está relacionado,
conforme os autores [29, 52], com a difusão do cátion, devido a maior mobilidade dos
íons cromo em relação aos íons oxigênio. A eficiência do revestimento na redução da
taxa de oxidação e no comportamento da formação do óxido depende fortemente das
propriedades de transporte do material através do revestimento e da espessura do
mesmo [79].

Figura 29: Ganho de massa do substrato metálico com diferentes acabamentos e revestido com
La0,6Sr0,4CoO3 em função do tempo de oxidação a 800°C em ar sintético em forno.

O ganho de massa dos substratos sem revestimento e do substrato revestido,
durante o ensaio de oxidação a 800 °C, pode ser associada a uma relação parabólica
com o tempo. Isto é esperado quando o crescimento da camada de óxido é controlado
por um processo difusional (passagem de íons metálicos e oxigênio através do filme). A
constante parabólica, kp, dada na Tabela 15, pode ser determinada pela Equação 13 [42].

(13)
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Onde (ΔM/A)² significa o quadrado do ganho de massa por unidade de área; Kp é
a constante parabólica de oxidação, expressa em g²cm-4s-1 e t é o tempo de oxidação
expresso em s.
Tabela 15: Constantes parabólica de oxidação na temperatura de 800°C.

Amostra
Substrato lixado
Substrato polido
Substrato revestido

kp(g2cm-4s-1)
1,16x10-12
9,95x10-13
2,63x10-13

A partir dos valores de Kp (Tabela 15), determinados a partir dos dados
apresentados na Figura 29, é possível observar a redução de Kp tanto do substrato
polido, como do substrato revestido, em relação ao substrato lixado, evidenciando a
influência da morfologia do substrato. Como foi mencionado anteriormente o substrato
lixado apresenta maior rugosidade e consequentemente maior área superficial que o
substrato polido, o que favorece a cinética de oxidação do primeiro.
Dentre todos os sistemas estudados o substrato revestido foi aquele que
apresentou menor Kp (Tabela 15), indicando o efeito positivo na diminuição da taxa de
oxidação comparativamente ao substrato lixado sem revestimento. De acordo com
alguns autores [7, 29] a constante parabólica de oxidação para o aço inoxidável ferrítico
está entre a ordem de magnitude de 10-14 e 10 -12 g2cm-4s-1. E de acordo com alguns
trabalhos apresentados na literatura [80], a constante parabólica de oxidação deve ser
menor que 10-14 g2cm-4s-1 e preferencialmente abaixo de 10-15g2cm-4s-1, para a utilização
do aço inoxidável ferrítico como interconector em células a combustível do tipo
ITSOFC.
A morfologia da superfície da camada de óxido do aço inoxidável ferrítico AISI
430 oxidado a 800 °C em atmosfera de ar sintético por 48 horas é mostrada na Figura
30, com análise composicional por EDS no ponto marcado. É possível verificar a
presença de uma superfície homogênea, com grãos equiaxiais. A análise química do
filme de óxido indica a presença majoritária de cromo, com a presença de ferro e de
manganês, indicando a presença de um produto de oxidação, possivelmente um óxido,
rico em cromo.
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a)

b)

Figura 30: Filme de óxidos formado no aço AISI 430 oxidado por 48 horas em forno na temperatura de
800°C a) Imagem por MEV e b) análise por EDS

A Figura 31 mostra a morfologia de uma região da superfície do substrato
metálico não revestido lixado, após ensaio de oxidação na temperatura de 800 °C por 48
horas em forno. É possível observar, a modificação da morfologia e o aumento da
rugosidade da superfície, com relação ao substrato antes do ensaio de oxidação (Figura
17), possivelmente devido à formação de produtos resultantes do processo de oxidação.
O valor de rugosidade medido ficou na ordem de 93,03 nm Ra, 115,73 nm Rms, 707.01
nm Ry determinado por AFM.
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Figura 31: Imagem obtida no AFM do substrato não revestido lixado após ensaio de oxidação na
temperatura de 800 °C por 48 horas em forno.

A partir da Figura 32 é possível observar a superfície do aço inoxidável ferrítico
AISI 430 revestida com o filme de La0,6Sr0,4CoO3 após o ensaio de oxidação a 800 °C
em atmosfera de ar sintético por 48 horas em forno. Os ensaios foram realizados até 96
horas, contudo, a amostra ensaiada por 48 horas foi selecionada com o objetivo de
avaliar o comportamento em tempo intermediário. O resultado da análise química por
EDS (mapeamento) evidencia a falta de regularidade do filme cerâmico, visto que a
imagem obtida revela regiões onde é possível observar sinal intenso de elementos
constituintes do substrato (Figura 32c).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figura 32: Substrato metálico revestido após ensaio em forno por 48 horas na temperatura de 800 °C : a)
imagem obtida por elétrons secundários, b) imagem de mapeamento do elemento Cr , c) imagem de
mapeamento do elemento Fe, d) imagem de mapeamento do elemento Co, e) imagem de mapeamento do
elemento La, f) imagem de mapeamento do elemento Sr
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A partir da Figura 33 é possível observar a alteração da morfologia do
revestimento e aumento da rugosidade comparativamente ao filme antes do ensaio de
oxidação (Figura 25). Isso pode estar associado ao crescimento de óxido por difusão no
estado sólido tanto ao deslocamento do ânion oxigênio no sentido do substrato, como ao
cátion cromo no sentido do meio, ou ainda, ao deslocamento simultâneo de ambos. O
valor de rugosidade medido ficou na ordem de 54,57 nm Ra, 69,79 nm Rms, 451,20 nm
Ry determinado por AFM.

Figura 33: Imagem obtida no AFM da superfície do substrato revestido após ensaio de oxidação na
temperatura de 800 °C por 48 horas em forno.

Na Figura 34 está apresentada a seção transversal do aço inoxidável ferrítico 430
revestido após o ensaio de oxidação a 800°C em atmosfera de ar sintético por 48 horas
em forno. O substrato apresentou-se coberto pelo filme em toda a superfície, no entanto,
a camada de revestimento apresentou espessura irregular e porosidade. Pelo resultado da
análise por mapeamento é possível verificar que houve a difusão do elemento cromo
através do filme cerâmico o que também, pode ser visto na Figura 32. Isto pode estar
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associado ao fato de que o revestimento obtido apresente porosidade. É importante
salientar que, a ausência de porosidade é uma das características desejadas para
camadas protetoras utilizadas sobre o aço inoxidável ferrítico para aplicação como
interconector [50].
Na Figura 34d é possível verificar a segregação do elemento Sr na região de
interface substrato/revestimento e na interface revestimento/meio. Isso pode estar
associado à decomposição do revestimento La0,6Sr0,4CoO3 durante o ensaio de oxidação,
visto que esse fenômeno não foi observado após a obtenção e tratamento térmico do
filme (Figura 23). Este fenômeno já foi observado por outros autores [29] em diferentes
atmosferas, contudo para os elementos La e Co. No entanto, nenhuma explicação foi
proposta por esses autores para esse comportamento.
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a)

b)

c)

d)

e)

Figura 34: Seção transversal do substrato revestido após ensaio em forno por 48 horas na temperatura de
800 °C: a) imagem obtida por elétrons secundários, b) imagem de mapeamento do elemento Cr , c)
imagem de mapeamento do elemento Co, d) imagem de mapeamento do elemento Sr, e) imagem de
mapeamento do elemento La
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A Figura 35 e a Figura 36 mostram, respectivamente, as curvas de ganho de
massa por unidade de área dos substratos metálicos com e sem revestimento, oxidados
por 24 horas nas temperaturas de 600 °C e 800 °C em atmosfera de ar sintético. Em
ambas as temperaturas de ensaio é possível observar o menor ganho de massa dos
substratos revestidos em relação aos substratos não revestidos, indicando um aumento
na resistência à oxidação.
É possível verificar, para todos os sistemas, a partir dos ensaios
termogravimétricos (Figura 35 e Figura 36), que para ambas as temperaturas (600 °C e
800 °C) houve um ganho de até aproximadamente 4 horas de ensaio seguido de perda
de massa. A perda de massa pode estar associada, de acordo com Cláwsio [81], à
vaporização do cromo, a partir do substrato, e conforme foi discutido e observado
anteriormente (Figura 34) também pode estar associada à decomposição do
revestimento.

Figura 35: Ganho de massa do substrato metálico com diferentes acabamentos e revestido com
La0,6Sr0,4CoO3 em função do tempo de oxidação a 600 °C em ar sintético por análise termogravimétrica.
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Figura 36: Ganho de massa do substrato metálico com diferentes acabamentos e revestido com
La0,6Sr0,4CoO3 em função do tempo de oxidação a 800°C em ar sintético por análise termogravimétrica.

A Figura 37, a Figura 38 e a Figura 39 mostram, respectivamente, os ensaios
termogravimétricos nas temperaturas de 600 °C e de 800 °C para cada sistema estudado:
substrato lixado, substrato polido e substrato revestido com La0,6Sr0,4CoO3. Como
esperado, o ganho de massa foi maior para as amostras submetidas ao ensaio realizado a
800 °C. Pois o aumento da temperatura, em atmosferas oxidantes, acelera a cinética de
oxidação, tornando a camada de óxido mais espessa [82].
No entanto, para os substratos revestidos, observou-se um comportamento
inverso. Isso indica que a presença do revestimento, altera a cinética de oxidação e
dessa forma, o produto de oxidação formado 800 °C acaba reduzindo a velocidade de
oxidação comparativamente ao processo realizado a 600 °C. Esse comportamento é
observado até aproximadamente 17 horas, depois disso o sistema tende a seguir o
mesmo comportamento observado para o substrato não revestido. Ainda assim, como
pode-se observar na Tabela 16 e na Tabela 17, a maior espessura de óxido é observada
para o sistema submetido ao ensaio realizado a 800 °C.
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Figura 37: Ganho de massa em função do tempo de oxidação após ensaio termogravimétrico nas
temperaturas de 600°C e 800 °C para o sistema substrato lixado

Figura 38: Ganho de massa em função do tempo de oxidação após ensaio termogravimétrico nas
temperaturas de 600 °C e 800 °C para o sistema substrato polido
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Figura 39: Ganho de massa em função do tempo de oxidação após ensaio termogravimétrico nas
temperaturas de 600 °C e 800 °C para o sistema substrato revestido

Os valores das espessuras dos óxidos formados na oxidação dos diferentes
sistemas estudados foram obtidos a partir da Equação 12 e estão apresentados nas
Tabela 16, Tabela 17 e na Figura 40.
Conforme mencionado anteriormente, com o aumento da temperatura, a camada
de óxido torna-se mais espessa devido a maior cinética de oxidação.
Tabela 16: Espessuras dos filmes de óxidos formados após o ensaio termogravimétrico a 600 °C

Amostra

Espessura (µm)

Lixada

3,53

Polida

4,16

Revestida

0,66
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Tabela 17: Espessuras dos filmes de óxidos formados após o ensaio termogravimétrico a 800 °C

Amostra

Espessura (µm)

Lixada

10,60

Polida

7,47

Revestida

1,31

Figura 40: Espessura de óxido para os diferentes sistemas em função da temperatura de oxidação.

A morfologia da superfície da camada de óxido do aço inoxidável ferrítico AISI
430 oxidado a 800 °C em atmosfera de ar sintético por 24 horas em ensaio
termogravimétrico é mostrada na Figura 41, com análise composicional por EDS no
ponto marcado. É possível verificar a presença de uma superfície com grãos equiaxiais.
A análise química do filme de óxido (no ponto 1) indica a presença majoritária de
cromo, com a presença de ferro e de manganês. Como discutido anteriormente, isto
indica presença de um óxido rico em cromo.
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Figura 41: Filme de óxidos formado no aço AISI 430 oxidado por 48 horas em forno na temperatura de
800 °C a) Imagem por MEV e b) análise por EDS

A Figura 42 mostra a superfície do aço inoxidável ferrítico AISI 430 revestida
com o filme de La0,6Sr0,4CoO3 após o ensaio de oxidação a 800 °C em atmosfera de ar
sintético por 24 horas em ensaio termogravimétrico. O resultado da análise química por
EDS (mapeamento) evidencia a falta de regularidade de cobertura do filme cerâmico,
visto que revela as regiões onde não houve a cobertura do revestimento. A presença do
elemento ferro nas regiões com maior intensidade (Figura 42 c) pode ser devido à baixa
espessura do revestimento cerâmico ou até mesmo à ausência de cobertura. No entanto,
nas imagens obtidas no MEV (Figura 27c) foi possível observar em algumas regiões
apenas a irregularidade de espessura do filme e não a ausência do mesmo. Isso indica
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que a presença de elementos do substrato observadas na Figura 42b e na Figura 42c
podem estar associadas à baixa espessura dos filmes obtidos em determinadas regiões.
A presença do elemento cromo é verificada em toda à superfície revestida com o
filme de La0,6Sr0,4CoO3 (Figura 42b) e está possivelmente, associada à difusão do
elemento através da camada do filme. Contudo, é importante salientar que mesmo que
tenha sido verificada a difusão do cromo através do revestimento, os ensaios de
oxidação revelaram um ganho de massa (Figura 29, Figura 35, Figura 36) e espessura
do filme de óxido (Tabela 16 e Tabela 17) muito menor para o substrato revestido com
o filme de La0,6Sr0,4CoO3 , comparativamente ao substrato sem revestimentos
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Figura 42: Substrato revestido após ensaio termogravimétrico na temperatura de 800°C: a) imagem obtida
por elétrons secundários, b) imagem de mapeamento do elemento Cr , c) imagem de mapeamento do
elemento Fe, d) imagem de mapeamento do elemento Co, e) imagem de mapeamento do elemento Sr, f)
imagem de mapeamento do elemento La.
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6. CONCLUSÕES
Através da técnica de spray pirólise foi possível a obtenção do revestimento
cerâmico sobre o substrato de aço inoxidável ferrítico AISI 430 e após a realização do
tratamento térmico foi possível obter a fase desejada, a perovskita La0,6Sr0,4CoO3.
Os filmes obtidos apresentaram excelente aderência ao substrato, contudo
observou-se a presença de irregularidade na espessura do revestimento.
Os resultados obtidos após os ensaios de oxidação mostraram que o aço
inoxidável ferrítico AISI 430 revestido com o filme cerâmico, ainda que apresentando
cobertura irregular, mostrou o menor ganho de massa em relação ao substrato sem
revestimento, indicando um aumento na resistência à oxidação.
Como a perovskita La0,6Sr0,4CoO3, tem como propriedade a condutividade
iônica, dessa forma, tanto o ganho de massa, como a difusão do oxigênio através do
revestimento, podem estar relacionado com esta característica.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Como sugestões para trabalhos futuros propõem-se:
 Variar os parâmetros de deposição para a obtenção de revestimentos com
propriedades mais adequadas para aplicação como camada de proteção
sobre materiais metálicos para utilização como interconectores em
células a combustível do tipo ITSOFC.
 Realizar análise termogravimétrica do revestimento como depositado por
um período de 96 horas em atmosfera oxidante com o objetivo de
verificar se ocorrerá a decomposição do revestimento e caracterizar por
difração de Raios-X os compostos obtidos.
 Obtenção do revestimento cerâmico sobre o aço inoxidável ferrítico
polido com o objetivo de verificar a influência do acabamento.
 Realizar ensaios de oxidação com maiores tempos e em atmosferas
redutoras (ambiente do eletrodo anódico).
 Caracterização quanto à condutividade elétrica dos substratos não
revestidos e revestidos na faixa de temperatura de operação da célula a
combustível do tipo ITSOFC (600°C-800°C).
 Estudos com outros materiais para revestimento e técnicas de deposição.
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